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Chapter 1

2007

1.1 July

MENGENAL ISLAM (2007-07-20 21:13)

Oleh: Mochamad Bugi & Aus Hidayat
Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Dimulai dari Nabi Adam a.s. dan
Nabi Muhammad saw. menjadi penutup seluruh risalah. Allah swt. menegaskan hal ini melalui
lisan para nabi. Misalnya dari lisan Nabi Nuh a.s. sendiri kita mendapat informasi bahwa Allah
menyuruhnya menjadi muslim. “… dan aku disuruh supaya tergolong menjadi orang-orang yang
berserah diri kepada Allah (muslim).” (Yunus: 72)
Islam Agama Para Nabi dan Rasul
Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Dimulai dari Nabi Adam a.s. dan
Nabi Muhammad saw. menjadi penutup seluruh risalah. Allah swt. menegaskan hal ini melalui
lisan para nabi. Misalnya dari lisan Nabi Nuh a.s. sendiri kita mendapat informasi bahwa Allah
menyuruhnya menjadi muslim. “… dan aku disuruh supaya tergolong menjadi orang-orang yang
berserah diri kepada Allah (muslim).” (Yunus: 72)
Hal yang sama juga keluar dari lisan Nabi Ibrahim dan Isma’il. “Ya Rabb kami, jadikanlah kami
berdua sebagai orang-orang yang berserah diri kepada-Mu (muslim)….” (Al-Baqarah: 128).
Dan, agama Islam-lah yang diwasiatkan Nabi Ya’qub kepada anak-anaknya. “Hai anak-anakku,
sesungguhnya Allah telah memilih agama (Islam) untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali
dalam keadaaan tetap memeluk agama Islam.” (Al-Baqarah: 132).
Nabi Musa a.s. pun menekankan hal yang sama kepada para pengikutnya. “… maka hendak-
lah hanya kepada-Nya kamu bertawakal jika kamu benar-benar muslim (orang yang berserah diri
kepada-Nya).”
Karena itu tak heran jika Nabi Yusuf a.s. sangat berharap mati dalam keadaan Islam. “…
wafatkanlah aku sebagai seorang muslim, dan gabungkan aku bersama orang-orang yang shalih.”
(Yusuf: 10).
Itu juga yang diminta diminta para ahli sihir Fir’aun yang bertaubat dan beriman kepada Allah
saat kalah melawan Musa a.s. lalu dihukum salib oleh Fir’aun. “Ya Rabb kami, limpahkanlah
kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam (berserah diri sepenuhnya
kepada-Mu).” (Al-A’raf: 126).
Hawariyin (pengikut setia Nabi Isa a.s.) pun menegaskan identitas keimanan mereka sebagai
orang Islam. “Kami beriman kepada Allah dan kami bersaksi sesungguhnya kami adalah muslim
(orang-orang yang berserah diri).” (Ali Imran: 52).
Ratu Saba’ menegaskan hal yang sama bahwa ia telah beriman kepada Allah dan telah menjadi
seorang muslimah. Wa aslamtu ma’a Sulaiman lillahi rabbil alamiin “… dan aku berserah diri
bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam.” (An-Naml: 44)
Rasulullah saw. menegaskan bahwa agama para nabi dan rasul adalah satu: Islam. “Nabi-nabi itu
bersaudara lain ibu. Ibunya berbeda-beda, tetapi agamanya satu,” begitu kata beliau.
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Wa diinuhum waahidan yang dikatakan Rasulullah saw. adalah sesuai dengan apa yang dite-
gaskan oleh Allah swt. dalam Al-Qur’an. “Dia telah mensyariatkan agama kepadamu, seba-
gaimana yang diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan yang telah diwahyukan kepadamu dan Kami
wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu bercerai-
berai di dalamnya….” (Asy-Syura: 13).
Makna Islam
Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah swt. dengan menerima segala perintah, larangan,
dan kabar-Nya yang terdapat dalam wahyu. Siapa yang menyerahkan wajah, hati, dan anggota
badannya kepada Allah swt. dalam semua aspek kehidupan, maka ia adalah seorang muslim.
Para nabi dan rasul adalah orang-orang muslim terdepan yang paling menyerahkan diri kepada
Allah swt. “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb
alam semesta. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan dengan itu aku diperintahkan, dan aku adalah
orang-orang Islam pertama,” begitu senandung mereka. (lihat Al-An’am: 162-163 dan lihat juga
Al-A’raf: 143).
Tidak menyerahkan diri secara total kepada Allah swt. dan tidak menerima hukum-hukum-Nya
untuk diaplikasikan dalam kehidupan, kita belum dianggap Islam. Hal ini termaktub dalam perny-
ataan Allah swt. Al-Qur’an ketika ada yang menolak Rasulullah menerapkan hukum seperti yang
telah Allah tetapkan. “Maka demi Rabb-mu, nereka tidak beriman (sebenarnya) hingga mereka
menjadikan kamu hakim untuk memutuskan perselisihan di antara mereka, kemudian mereka
tidak merasa dalam dirinya keberatan dalam putusanmu, dan mereka menerima dengan sepenuh
hati.” (An-Nisa: 65).
Hukum-hukum Allah hanya dapat diketahui dengan perantara wahyu yang sampai kepada kita
melalui para rasul yang jujur. Jika manusia punya logika yang jernih, tidak ada alasan baginya un-
tuk tidak menerima dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Sebab, Allah yang menciptakan kita.
Sudah seharusnya kita tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Konsekuensi menjadi hamba
adalah mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Allah swt. Dan, sudah pasti aturan-aturan itu
adalah kaidah-kaidah yang sesuai dengan karakteristik kita sebagai manusia karena dibuat oleh
Allah Yang Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Bijaksana.
Nabi Diutus ke Semua Umat
Kedamaian hidup manusia sangat ditentukan oleh penyerahan dirinya secara total kepada Allah
swt. Karena itu, Allah tidak membiarkan satu umat pun tanpa didatangi rasul. “… dan setiap
umat mempunyai seorang pemberi peringatan” (Al-Fathir: 24). “Dan sesungguhnya Kami telah
mengutus rasul pada setiap umat (yang menyeru) sembahlah Allah (saja) dan jauhilah thaghut…”
(An-Nahl: 36). “Dan tidaklah Kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa mereka,
agar ia dapat memberi penjelasan yang terang kepada mereka…” (Ibrahim: 4).
Rasululah saw. pernah menjelaskan kedudukan umatnya terhadap umat-umat nabi sebelumnya.
Kata beliau, “Kamu sekalian menyempurnakan 70 umat, dan kamu adalah yang sebaik-baik dan
semulia-mulia umat di sisi Allah.” (Tirmidzi).
Jadi, sangat keliru jika ada yang berasumsi bahwa para rasul hanya diutus kepada umat tertentu
saja dan di kawasan lain tidak pernah diutus rasul. Sebab, secara tegas Allah menyatakan kepada
semua umat manusia telah sampai risalah dan ada rasul di antara mereka. Hanya saja kita tidak
boleh gegagah menyatakan bahwa si A adalah rasul yang diutus Allah untuk orang-orang Persia,
si B nabi untuk orang Cina, si C untuk orang India; si D nabi penduduk asli pedalaman Amerika;
kecuali ada wahyu yang mengabarkannya kepada kita.
Apakah Zaratusta nabi untuk orang Persia kuno? Tidak ada nash yang menerangkan hal itu
kepada kita. Tapi, kita yakin bahwa orang-orang Persia kuno pernah punya rasul yang memberi
peringatan kepada mereka. Hanya saja, kata Ibnu Abbas, “Ketika nabi yang diutus kepada pen-
duduk Persia wafat, Iblis menulis (mengajarkan) agama Majusi kepada mereka.” (Abu Dawud.
Lihat Jami’ul Ushul).
Islam Untuk Seluruh Manusia
Kata Islam punya dua makna. Pertama, nash (teks) wahyu yang menjelaskan din (agama) Allah.
Kedua, Islam merujuk pada amal manusia, yaitu keimanan dan ketundukan manusia kepada nash
(teks) wahyu yang berisi ajaran din (agama) Allah.
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Berdasarkan makna pertama, Islam yang dibawa satu rasul berbeda dengan yang dibawa rasul
lainnya, dalam hal keluasan dan keuniversalannya. Meskipun demikian dalam permasalah fun-
damental dan prinsip tetap sama. Islam yang dibawa Nabi Musa lebih luas dibandingkan yang
dibawa Nabi Nuh. Karena itu, tak heran jika Al-Qur’an pun menyebut-nyebut tentang Taurat.
Misalnya di ayat 145 surat Al-A’raf. Dan telah Kami tuliskan untuk Musa di Luh-luh (Taurat)
tentang segala sesuatu sebagai peringatan dan penjelasan bagi segala sesuatunya.…
Islam yang dibawa Nabi Muhammad lebih luas lagi daripada yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum-
nya. Apalagi nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Nabi Muhammad diutus
untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam yang dibawanya lebih luas dan menyelu-
ruh. Tak heran jika Al-Qur’an bisa menjelaskan dan menunjukkan tentang segala sesuatu kepada
manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. (An-Nahl: 89)
Dengan kesempurnaan risalah Nabi Muhammad saw., sempurnalah struktur kenabian dan risalah
samawiyah (langit). Kita yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus, telah diberi petunjuk oleh
Allah tentang semua tradisi para nabi dan rasul yang sebelumnya. Allah swt. menyatakan hal
ini di Al-Qur’an. Mereka orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah
petunjuk mereka. (Al-An’am: 90). Dan kamu diberi petunjuk tentang sunah-sunah orang-orang
yang sebelum kamu. (An-Nisa: 20)
Sedangkan tentang telah sempurnanya risalah agama-Nya, Allah menyatakan dalam surat Al-
Maidah ayat 3. Pada Hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku sempur-
nakan nikmat-Ku, dan Aku ridha Islam sebagai agama bagimu sekalian….
Rasulullah saw. menjelaskan bahwa risalah yang dibawanya adalah satu kesatuan dengan risalah
yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. “Perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi se-
belumku ibarat orang yang membangun sebuah rumah. Ia memperindah dan mempercantik
rumah itu, kecuali letak batu bata pada salah satu sisi bangunannya. Kemudian manusia men-
gelilingi dan mengagumi rumah itu, lalu mengatakan: ‘Alangkah indah jika batu ini dipasang!’
Aku adalah batu bata tersebut dan aku adalah penutup para nabi,” begitu sabda Rasulullah saw.
(Bukhari dan Muslim)
Agama Selain Islam Ditolak
Sempurna dan lengkapnya risalah agama langit yang Allah proklamasikan pada haji wada’ dengan
ayat 3 surat Al-Maidah –yang juga sebagai wahyu terakhir turun–, mengharuskan seluruh manu-
sia tunduk pada Islam. Semua syariat yang terdahulu dengan sendirinya mansukh (terhapus).
Dan, tidak akan ada lagi syariat baru sesudah risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Risalah
dan kenabian telah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad. ….tetapi ia (Nabi Muhammad)
sebagai utusan Alah dan penutup nabi-nabi… (Al-Ahzab: 40). Katakanlah: “Hai manusia, sesung-
guhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua.” (Al-A’raf: 158). Dan Kami tidak mengutus
kamu kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.
(Saba: 28). Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
(Al-Anbiya’: 107).
Karenanya, Dan barangsiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima (agama
itu) daripadanya. (Ali Imran: 85). Sebab, sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam.
(Ali Imran: 19).
Maka, siapa saja yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ia akan celaka dan menjadi orang
yang sesat. Kata Rasulullah saw., “Demi Dzat yang diriku dalam genggaman-Nya, tidak seorang
pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, mendengar (berita kerasulan)-ku, kemudian ia tidak
beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali ia sebagai ahli neraka.” (Muslim)
Allah menegaskan dalam Al-Qur’am, “Barangsiapa menentang Rasul sesudah nyata petunjuk
baginya dan mengikuti bukan jalan orang-orang mukmin, niscaya Kami angkat dia menjadi
pemimpin apa yang dipimpinnya dan Kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-
buruk tempat kembali.” (An-Nisa: 115).
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasu-Nya dan hendak membedakan
antara (keimanan kepada) Allah dan Rasul-Nya, mereka berkata, kami beriman kepada setengah
(Rasul) dan kafir kepada yang lain, dan mereka hendak mengambil jalan tengah (netral) antara
yang demikian itu. Mereka itu ialah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan Kami sediakan untuk
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orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan (An-Nisa:150-151).
Risalah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad telah banyak dilupakan, diselewengkan, di-
ubah, dan ajarannya yang haq telah dihapus. Sehingga, melekatlah kebatilan di kalangan para
pemeluknya, baik dalam masalah akidah, ibadah, dan perilakunya. Sementara, Islam adalah
agama yang sumber ajarannya, Al-Qur’an dan Hadits, terjaga keshahihannya. Sanadnya tersam-
bung kepada Rasulullah saw. Apakah ada pilihan bagi kita yang ingin berislam kepada Allah swt
selain dengan mengikuti risalah yang dibawa Nabi Muhammad? Tentu saja tidak.
Allah berfirman, “Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul Kami, yang
menerangkan (syariat Kami) kepadamu ketika rasul-rasul telah putus supaya kamu tidak berkata,
‘Tidak datang kepada kami pemberi kabar gembira dan tidak pula memberi peringatan.’ Allah Ma-
haTahu atas segala sesuatu.” (Al _maidah: 19)
Sumber Ajaran Islam
Isi ajaran Islam yang diserukan Nabi Muhammad dapat diketahui dari Al-Qur’an dan As-Sunnah
yang telah diakui keabsahannya oleh para ulama hadits. Islam yang dibawa Nabi Muhammad
merupakan hidayah yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Allah menurunkan Islam ini
secara sempurna dan menyeluruh sehingga tidak ada satu persoalan pun yang menyangkut ke-
hidupan manusia yang tidak diatur. Islam memuat aspek hukum –halal-haram, mubah-makruh,
fardhu-sunnah—juga menyangkut masalah akidah, ibadah, politik, ekonomi, perang, damai, pe-
rundangan, dan semua konsep hidup manusia.
Begitulah yang Allah katakan tentang Al-Qur’an. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai
penjelas segala sesuatu. (An-Nahl: 89). Dan sebagai pemerinci terhadap segala sesuatu. (Al-A’raf:
145)
Sedangkan yang belum dijelaskan secara gamblang dan rinci dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, da-
pat diketahui dengan jalan pengambilan hukum oleh para mujtahid umat Islam (istimbath).
Kitab dan Sunah telah menjelaskan semua persoalan yang terkait dengan akidah, ibadah,
ekonomi, sosial kemasyarakatan, perang dan damai, perundang-undangan dan kehakiman, ilmu,
pendidikan dan kebudayaan, serta hukum dan pemerintahan. Para ahli fiqh membuat klasifikasi
ajaran Islam ke dalam persoalan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan uqubah (sanksi hukum).
Yang termasuk dalam urusan akidah adalah masalah hukum dan pemerintahan. Masalah akhlak
adalah masalah tata karma. Sedangkan yang masuk ke dalam urusan ibadah adalah masalah
shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Muamalah menyangkut urusan transaksi keuangan, nikah
dna segala persoalannya, soal-soal konflik, amanah dan harta warisan. Sedangkan yang masuk
dalam kategori uqubah adalah persoalan qishash, hukuman bagi pencuri, pezina, tuduhan zina,
dan murtad.
Arti Nama Islam
Di antara keistimewaan agama Islam adalah namanya. Berbeda dengan agama lain, nama agama
ini bukan berasal dari nama pendirinya atau nama tempat penyebarannya. Tapi, nama Islam me-
nunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah.
Yang memberi nama Islam juga bukan seseorang, bukan pula suatu masyarakat, tapi Allah Ta’ala,
Pencipta alam semesta dan segala isinya. Jadi, Islam sudah dikenal sejak sebelum kedatangan
Nabi Muhammad saw. dengan nama yang diberikan Allah.
Islam berasal dari kata salima yuslimu istislaam –artinya tunduk atau patuh– selain yaslamu
salaam –yang berarti selamat, sejahtera, atau damai. Menurut bahasa Arab, pecahan kata Islam
mengandung pengertian: islamul wajh (ikhlas menyerahkan diri kepada Allah), istislama (tunduk
secara total kepada Allah), salaamah atau saliim (suci dan bersih), salaam (selamat sejahtera), dan
silm (tenang dan damai). Semua pengertian itu digunakan Alquran seperti di ayat-ayat berikut
ini.
������ ���	
�� ������� ���
��� ��	��� ������ ������� ����� ���	
�� �����	���� �� !���� ��!����"#�$ �%�	
�� �&�'�	���� (���)��
��
!�
�* ��!����"#�$ Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan
dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim
yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. (An-Nisa’: 125)
+�, ��� ���
��� ������ �-��.'�� ���	
�� ����� �"!�.�,��
�-��/��"�� ��!���$�� ���"�0�� ��1��2 �34�5���� �6�������	��� Maka apakah mereka mencari agama yang lain
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dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di
bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan Hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. (Ali
Imran: 83)

7�!�
�� 78
�9�# ���	
�� :���� ��� ��	��$ Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
(Asy-Syu’araa’: 89)
(;��
�� <�9�, ���������=�# �-�����>�� ������	�� �?�@��� ��A�$�� ��� ���	B�� �%����	"�� ���� �B :�
�1 ��C�	#�4 �8�D�0 ��C!�
�1 �E�F/�#
��� �G��� �	��H 7%������I�# ��@��� ��C��� �<���1
(�!���4 (4�� �J ���	B�5�, �K�
L���� Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang
kepadamu, Maka Katakanlah: “Salaamun alaikum (Mudah-mudahan Allah melimpahkan kese-
jahteraan atas kamu).” Tuhanmu Telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bah-
wasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia
bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-An’am: 54)
�-��
1�5�� ���DB���� ��
�	��� :���$ ���1F���� �������� ��
�,
��C�����1�� ��0�"�D�� ����� ��C�/�� ���	
���� Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang
di atas dan Allah pun bersamamu dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
(Muhammad: 35)
Sementara sebagai istilah, Islam memiliki arti: tunduk dan menerima segala perintah dan
larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan Allah kepada para Nabi dan Ra-
sul yang terhimpun di dalam Alquran dan Sunnah. Manusia yang menerima ajaran Islam disebut
muslim. Seorang muslim mengikuti ajaran Islam secara total dan perbuatannya membawa per-
damaian dan keselamatan bagi manusia. Dia terikat untuk mengimani, menghayati, dan menga-
malkan Alquran dan Sunnah.
Kalimatul Islam (kata Al-Islam) mengandung pengertian dan prinsip-prinsip yang dapat didefin-
isikan secara terpisah dan bila dipahami secara menyeluruh merupakan pengertian yang utuh.
sumber : http://www.dakwatuna.com/index.php/aqidah-muslim/2007/mengenal-islam /

KODIFIKASI AL QUR’AN (2007-07-20 21:37)

(sumber; mail archive : daarut tauhid)
Mushaf Al Quran yang ada di tangan kita sekarang ternyata telah melalui perjalanan panjang
yang berliku-liku selama kurun waktu lebih dari 1400 tahun yang silam dan mempunyai latar be-
lakang sejarah yang menarik untuk diketahui. Selain itu jaminan atas keotentikan Al Quran lang-
sung diberikan oleh Allah SWT yang termaktub dalam firman-Nya QS.AL Hijr -(15):9: “Sesung-
guhnya Kamilah yang menurunkan adz-Dzikr (Al Quran), dan kamilah yang akan menjaganya”..
Al-Quran pada jaman Rasulullah SAW.
Pengumpulan Al Quran pada zaman Rasulullah SAW ditempuh dengan dua cara:
Pertama : al Jam’u fis Sudur
Para sahabat langsung menghafalnya diluar kepala setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu.
Hal ini bisa dilakukan oleh mereka dengan mudah terkait dengan kultur (budaya) orang arab yang
menjaga Turast (peninggalan nenek moyang mereka diantaranya berupa syair atau cerita) dengan
media hafalan dan mereka sangat masyhur dengan kekuatan daya hafalannya.
Kedua : al Jam’u fis Suthur
Yaitu wahyu turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau berumur 40 tahun yaitu 12 tahun se-
belum hijrah ke madinah. Kemudian wahyu terus menerus turun selama kurun waktu 23 tahun
berikutnya dimana Rasulullah. SAW setiap kali turun wahyu kepadanya selalu membacakan-
nya kepada para sahabat secara langsung dan menyuruh mereka untuk menuliskannya sembari
melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau karena khawatir akan bercampur den-
gan Al Quran. Rasul SAW bersabda “Janganlah kalian menulis sesuatu dariku kecuali Al Quran,
barangsiapa yang menulis sesuatu dariku selain Al Quran maka hendaklah ia menghapusnya ”
(Hadist dikeluarkan oleh Muslim (pada Bab Zuhud hal dan Ahmad (hal 1).
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Biasanya sahabat menuliskan Al Quran pada media yang terdapat pada waktu itu berupa ar-
Riqa’ (kulit binatang), al-Likhaf (lempengan batu), al-Aktaf (tulang binatang), al-‘Usbu ( pelepah
kurma). Sedangkan jumlah sahabat yang menulis Al Quran waktu itu mencapai 40 orang. Ada-
pun hadis yang menguatkan bahwa penulisan Al Quran telah terjadi pada masa Rasulullah s.a.w.
adalah hadis yang di Takhrij (dikeluarkan) oleh al-Hakim dengan sanadnya yang bersambung
pada Anas r.a., ia berkata: “Suatu saat kita bersama Rasulullah s.a.w. dan kita menulis Al Quran
(mengumpulkan) pada kulit binatang “.
Dari kebiasaan menulis Al Quran ini menyebabkan banyaknya naskah-naskah (manuskrip) yang
dimiliki oleh masing-masing penulis wahyu, diantaranya yang terkenal adalah: Ubay bin Ka’ab,
Abdullah bin Mas’ud, Mu’adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit dan Salin bin Ma’qal.Adapun hal-hal yang
lain yang bisa menguatkan bahwa telah terjadi penulisan Al Quran pada waktu itu adalah Rasu-
lullah SAW melarang membawa tulisan Al Quran ke wilayah musuh. Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Janganlah kalian membawa catatan Al Quran ke wilayah musuh, karena aku merasa tidak aman
(khawatir) apabila catatan Al Quran tersebut jatuh ke tangan mereka”.
Kisah masuk islamnya sahabat ‘Umar bin Khattab r.a. yang disebutkan dalam buku-bukus sejarah
bahwa waktu itu ‘Umar mendengar saudara perempuannya yang bernama Fatimah sedang mem-
baca awal surah Thaha dari sebuah catatan (manuskrip) Al Quran kemudian ‘Umar mendengar,
meraihnya kemudian memba-canya, inilah yang menjadi sebab ia mendapat hidayah dari Allah
sehingga ia masuk islam.
Sepanjang hidup Rasulullah s.a.w Al Quran selalu ditulis bilamana beliau mendapat wahyu karena
Al Quran diturunkan tidak secara sekaligus tetapi secara bertahap.
Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar as Sidq
SEPENINGGAL Rasulullah SAW, istrinya ‘Aisyah menyimpan beberapa naskah catatan
(manuskrip) Al Quran, dan pada masa pemerintahan Abu Bakar r.a terjadilah Jam’ul Quran yaitu
pengumpulan naskahnaskah atau manuskrip Al Quran yang susunan surah-surahnya menurut
riwayat masih berdasarkan pada turunnya wahyu (hasbi tartibin nuzul).
Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya sebab-sebab yang melatarbelakangi pengumpulan
naskah-naskah Al Quran yang terjadi pada masa Abu Bakar yaitu Atsar yang diriwatkan dari
Zaid bin Tsabit r.a. yang berbunyi: “Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk menceritakan
perihal korban pada perang Yamamah , ternyata Umar juga bersamanya. Abu Bakar berkata :”
Umar menghadap kepadaku dan mengatakan bahwa korban yang gugur pada perang Yamamah
sangat banyak khususnya dari kalangan para penghafal Al Quran, aku khawatir kejadian serupa
akan menimpa para penghafal Al Quran di beberapa tempat sehingga suatu saat tidak akan ada
lagi sahabat yang hafal Al Quran, menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah memerin-
tahkan untuk mengumpul-kan Al Quran, lalu aku berkata kepada Umar : ” bagaimana mungkin
kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s. a. w. ?” Umar men-
jawab: “Demi Allah, ini adalah sebuah kebaikan”. Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku
untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan hatiku, maka aku setuju dengan usul umar
untuk mengumpulkan Al Quran.
Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku : “engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan
pintar, kami tidak meragukan hal itu, dulu engkau menulis wahyu (Al Quran) untuk Rasulullah s.
a. w., maka sekarang periksa dan telitilah Al Quran lalu kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf”.
Zaid berkata : “Demi Allah, andaikata mereka memerintahkan aku untuk memindah salah satu
gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada memerintahkan aku untuk mengumpulkan Al
Quran. Kemudian aku teliti Al Quran dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, lempengan
batu, dan hafalan para sahabat yang lain).Kemudian Mushaf hasil pengumpulan Zaid tersebut
disimpan oleh Abu Bakar, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 12 H. Setelah ia wafat disimpan
oleh khalifah sesudahnya yaitu Umar, setelah ia pun wafat mushaf tersebut disimpan oleh pu-
trinya dan sekaligus istri Rasulullah s.a.w. yang bernama Hafsah binti Umar r.a.
Semua sahabat sepakat untuk memberikan dukungan mereka secara penuh terhadap apa yang
telah dilakukan oleh Abu bakar berupa mengumpulkan Al Quran menjadi sebuah Mushaf. Kemu-
dian para sahabat membantu meneliti naskah-naskah Al Quran dan menulisnya kembali. Sahabat
Ali bin Abi thalib berkomentar atas peristiwa yang bersejarah ini dengan mengatakan : ” Orang
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yang paling berjasa terhadap Mushaf adalah Abu bakar, semoga ia mendapat rahmat Allah karena
ialah yang pertama kali mengumpulkan Al Quran, selain itu juga Abu bakarlah yang pertama kali
menyebut Al Quran sebagai Mushaf).
Menurut riwayat yang lain orang yang pertama kali menyebut Al Quran sebagai Mushaf adalah
sahabat Salim bin Ma’qil pada tahun 12 H lewat perkataannya yaitu : “Kami menyebut di negara
kami untuk naskah-naskah atau manuskrip Al Quran yang dikumpulkan dan di bundel sebagai
MUSHAF” dari perkataan salim inilah Abu bakar mendapat inspirasi untuk menamakan naskah-
naskah Al Quran yang telah dikumpulkannya sebagai al-Mushaf as Syarif (kumpulan naskah yang
mulya). Dalam Al Quran sendiri kata Suhuf (naskah ; jama’nya Sahaif) tersebut 8 kali, salah sat-
unya adalah firman Allah QS. Al Bayyinah (98):2 ” Yaitu seorang Rasul utusan Allah yang memba-
cakan beberapa lembaran suci. (Al Quran)”
Al-Quran pada jaman khalifah Umar bin Khatab
Tidak ada perkembangan yang signifikan terkait dengan kodifikasi Al Quran yang dilakukan
oleh khalifah kedua ini selain melanjutkan apa yang telah dicapai oleh khalifah pertama yaitu
mengemban misi untuk menyebarkan islam dan mensosialisasikan sumber utama ajarannya yaitu
Al Quran pada wilayah-wilayah daulah islamiyah baru yang berhasil dikuasai dengan mengirim
para sahabat yang kredibilitas serta kapasitas ke-Al-Quranan-nya bisa dipertanggungjawabkan
Diantaranya adalah Muadz bin Jabal, ‘Ubadah bin Shamith dan Abu Darda’.
Al-Quran pada jaman khalifah Usman bin ‘Affan
Pada masa pemerintahan Usman bin ‘Affan terjadi perluasan wilayah islam di luar Jazirah arab
sehingga menyebabkan umat islam bukan hanya terdiri dari bangsa arab saja (’Ajamy). Kondisi
ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif.
Salah satu dampaknya adalah ketika mereka membaca Al Quran, karena bahasa asli mereka
bukan bahasa arab. Fenomena ini di tangkap dan ditanggapi secara cerdas oleh salah seorang sa-
habat yang juga sebagai panglima perang pasukan muslim yang bernama Hudzaifah bin al-yaman.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu
itu memimpin pasukan muslim untuk wilayah Syam (sekarang syiria) mendapat misi untuk
menaklukkan Armenia, Azerbaijan (dulu termasuk soviet) dan Iraq menghadap Usman dan
menyampaikan kepadanya atas realitas yang terjadi dimana terdapat perbedaan bacaan Al Quran
yang mengarah kepada perselisihan.
Ia berkata : “wahai usman, cobalah lihat rakyatmu, mereka berselisih gara-gara bacaan Al Quran,
jangan sampai mereka terus menerus berselisih sehingga menyerupai kaum yahudi dan nasrani “.
Lalu Usman meminta Hafsah meminjamkan Mushaf yang di pegangnya untuk disalin oleh panitia
yang telah dibentuk oleh Usman yang anggotanya terdiri dari para sahabat diantaranya Zaid bin
Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa’id bin al’Ash, Abdurrahman bin al-Haris dan lain-lain.
Kodifikasi dan penyalinan kembali Mushaf Al Quran ini terjadi pada tahun 25 H, Usman berpesan
apabila terjadi perbedaan dalam pelafalan agar mengacu pada Logat bahasa suku Quraisy karena
Al Quran diturunkan dengangaya bahasa mereka.
Setelah panitia selesai menyalin mushaf, mushaf Abu bakar dikembalikan lagi kepada Hafsah.
Selanjutnya Usman memerintahkan untuk membakar setiap naskah-naskah dan manuskrip Al
Quran selain Mushaf hasil salinannya yang berjumlah 6 Mushaf.
Mushaf hasil salinan tersebut dikirimkan ke kota-kota besar yaitu Kufah, Basrah, Mesir, Syam
dan Yaman. Usman menyimpan satu mushaf untuk ia simpan di Madinah yang belakangan dike-
nal sebagai Mushaf al-Imam.
Tindakan Usman untuk menyalin dan menyatukan Mushaf berhasil meredam perselisihan
dikalangan umat islam sehingga ia manuai pujian dari umat islam baik dari dulu sampai sekarang
sebagaimana khalifah pendahulunya Abu bakar yang telah berjasa mengumpulkan Al Quran. Ada-
pun Tulisan yang dipakai oleh panitia yang dibentuk Usman untuk menyalin Mushaf adalah berpe-
gang pada Rasm alAnbath tanpa harakat atau Syakl (tanda baca) dan Nuqath (titik sebagai pem-
beda huruf).
Tanda Yang Mempermudah Membaca Al-Quran
Sampai sekarang, setidaknya masih ada empat mushaf yang disinyalir adalah salinan mushaf
hasil panitia yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit pada masa khalifah Usman bin Affan. Mushaf
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pertama ditemukan dikota Tasyqand yang tertulis dengan Khat Kufy. Dulu sempat dirampas
oleh kekaisaran Rusia pada tahun 1917 M dan disimpan di perpustakaan Pitsgard (sekarang
St.PitersBurg) dan umat islam dilarang untuk melihatnya.
Pada tahun yang sama setelah kemenangan komunis di Rusia, Lenin memerintahkan untuk me-
mindahkan Mushaf tersebut ke kota Opa sampai tahun 1923 M. Tapi setelah terbentuk Organisasi
Islam di Tasyqand para anggotanya meminta kepada parlemen Rusia agar Mushaf dikembalikan
lagi ketempat asalnya yaitu di Tasyqand (Uzbekistan, negara di bagian asia tengah).
Mushaf kedua terdapat di Museum al Husainy dikota Kairo mesir dan Mushaf ketiga dan keempat
terdapat dikota Istambul Turki. Umat islam tetap mempertahankan keberadaan mushaf yang asli
apa adanya.
Sampai suatu saat ketika umat islam sudah terdapat hampir di semua belahan dunia yang terdiri
dari berbagai bangsa, suku, bahasa yang berbeda-beda sehingga memberikan inspirasi kepada
salah seorang sahabat Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah pada waktu itu yang bernama
Abul-Aswad as-Dualy untuk membuat tanda baca (Nuqathu I’rab) yang berupa tanda titik.
Atas persetujuan dari khalifah, akhirnya ia membuat tanda baca tersebut dan membubuhkannya
pada mushaf. Adapun yang mendorong Abul-Aswad ad-Dualy membuat tanda titik adalah riwayat
dari Ali r.a bahwa suatu ketika Abul-Aswad adDualy menjumpai seseorang yang bukan orang arab
dan baru masuk islam membaca kasrah pada kata “Warasuulihi” yang seharusnya dibaca “Wara-
suuluhu” yang terdapat pada QS. At-Taubah (9) 3 sehingga bisa merusak makna.
Abul-Aswad ad-Dualy menggunakan titik bundar penuh yang berwarna merah untuk menandai
fathah, kasrah, Dhammah, Tanwin dan menggunakan warna hijau untuk menandai Hamzah.
Jika suatu kata yang ditanwin bersambung dengan kata berikutnya yang berawalan huruf Halq
(idzhar) maka ia membubuhkan tanda titik dua horizontal seperti “adzabun alim” dan mem-
bubuhkan tanda titik dua Vertikal untuk menandai Idgham seperti “ghafurrur rahim”.
Adapun yang pertama kali membuat Tanda Titik untuk membedakan huruf-huruf yang sama
karakternya (nuqathu hart) adalah Nasr bin Ashim (W. 89 H) atas permintaan Hajjaj bin Yusuf
as-Tsaqafy, salah seorang gubernur pada masa Dinasti Daulah Umayyah (40-95 H). Sedangkan
yang pertama kali menggunakan tanda Fathah, Kasrah, Dhammah, Sukun, dan Tasydid seperti
yang-kita kenal sekarang adalah al-Khalil bin Ahmad al-Farahidy (W.170 H) pada abad ke II H.
Kemudian pada masa Khalifah Al-Makmun, para ulama selanjutnya berijtihad untuk semakin
mempermudah orang untuk membaca dan menghafal Al Quran khususnya bagi orang selain arab
dengan menciptakan tanda-tanda baca tajwid yang berupa Isymam, Rum, dan Mad.
Sebagaimana mereka juga membuat tanda Lingkaran Bulat sebagai pemisah ayat dan mencam-
tumkan nomor ayat, tanda-tanda waqaf (berhenti membaca), ibtida (memulai membaca), men-
erangkan identitas surah di awal setiap surah yang terdiri dari nama, tempat turun, jumlah ayat,
dan jumlah ‘ain.
Tanda-tanda lain yang dibubuhkan pada tulisan Al Quran adalah Tajzi’ yaitu tanda pemisah an-
tara satu Juz dengan yang lainnya berupa kata Juz dan diikuti dengan penomorannya (misalnya,
al-Juz-utsalisu: untuk juz 3) dan tanda untuk menunjukkan isi yang berupa seperempat, seper-
lima, sepersepuluh, setengah Juz dan Juz itu sendiri.
Sebelum ditemukan mesin cetak, Al Quran disalin dan diperbanyak dari mushaf utsmani dengan
cara tulisan tangan. Keadaan ini berlangsung sampai abad ke16 M. Ketika Eropa menemukan
mesin cetak yang dapat digerakkan (dipisah-pisahkan) dicetaklah Al-Qur’an untuk pertama kali
diHamburg, Jerman pada tahun 1694 M.
Naskah tersebut sepenuhnya dilengkapi dengan tanda baca. Adanya mesin cetak ini semakin
mempermudah umat islam memperbanyak mushaf Al Quran. Mushaf Al Quran yang pertama
kali dicetak oleh kalangan umat islam sendiri adalah mushaf edisi Malay Usman yang dicetak
pada tahun 1787 dan diterbitkan di St. Pitersburg Rusia.
Kemudian diikuti oleh percetakan lainnya, seperti diKazan pada tahun 1828, Persia Iran tahun
1838 dan Istambul tahun 1877. Pada tahun 1858, seorang Orientalis Jerman , Fluegel, mener-
bitkan Al Quran yang dilengkapi dengan pedoman yang amat bermanfaat.
Sayangnya, terbitan Al Quran yang dikenal dengan edisi Fluegel ini ternyata mengandung ca-
cat yang fatal karena sistem penomoran ayat tidak sesuai dengan sistem yang digunakan dalam
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mushaf standar. Mulai Abad ke-20, pencetakan Al Quran dilakukan umat islam sendiri. Penc-
etakannya mendapat pengawasan ketat dari para Ulama untuk menghindari timbulnya kesalahan
cetak.
Cetakan Al Quran yang banyak dipergunakan di dunia islam dewasa ini adalah cetakan Mesir
yang juga dikenal dengan edisi Raja Fuad karena dialah yang memprakarsainya. Edisi ini ditulis
berdasarkan Qiraat Ashim riwayat Hafs dan pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 1344 H/
1925 M. Selanjutnya, pada tahun 1947 M untuk pertama kalinya Al Quran dicetak dengan tekhnik
cetak offset yang canggih dan dengan memakaihuruf-huruf yang indah. Pencetakan ini dilakukan
di Turki atas prakarsa seorang ahli kaligrafi turki yang terkemuka Said Nursi.
http://dennyhendrata.wordpress.com/2006/09/28/sejarah-kodifikasi-al- quran/

AL-QUR’AN ; SEBUAH TINJAUAN GAYA BAHASA (2007-07-20 22:14)

oleh : sdr Archa
Katakanlah anda ingin mengarang sebuah buku, apa sebenarnya harapan anda ketika suatu saat
kelak buku tersebut selesai anda tulis..?? menurut saya hampir semua penulis punya mimpi yang
sama, yaitu karyanya tersebut DIBACA oleh orang-orang, sesuai segmentasi yang diharapkan oleh
si penulis tersebut.
Penulis novel ABG jelas akan mengharapkan hasil karyanya dibaca oleh kalangan ABG pula, maka
dia haruslah memakai bahasa dan gaya bahasa yang ‘hidup’ dalam komunitas ABG. ABG tahun
70’ an punya gaya bahasa yang berbeda dengan ABG jaman milenium, maka novel yang dibuat
dan ditujukan untuk ABG tahun 70’an dipastikan ‘nggak nyambung’ seandainya dibaca ABG mile-
nium.
Jangan pula anda berharap novel percintaan karya anda yang penuh romantisme dan jalinan
hubungan perasaan yang mengharu-biru akan menarik minat komunitas Fisikawan atau Ekonom
untuk membacanya, karena buat mereka hal yang romantis justru muncul ketika berhadapan den-
gan rumus-rumus Fisika atau kaedah-kaedah ekonomi yang rumit. Anda ahli sejarah..?
maka buku yang berisi rentetan peristiwa terkait dengan angka-angka tahun tertentu akan mem-
buat bulu kuduk anda berdiri, jangan anda harapkan hal yang sama terjadi pada dokter tetangga
anda, justru bulu kuduk anda yang berdiri-lah yang lebih menarik minat dia ketimbang buku se-
jarah yang sedang anda baca. Jangan sodorkan buku ‘Das Kapital’ karangan Karl Marx kepada
pembantu anda yang tidak tamat SD, dia mungkin akan menjawab: “Iki opo to Den…, ta’ pake
buat ganjel pintu wae…”.
Dari buku yang sama, disatu pihak bisa bikin orang Indonesia tertawa terpingkal-pingkal, tapi
dilain tempat di Amerika Serikat nyengirpun kaga’. Bahkan dari buku yang sama dibaca oleh
orang yang sama akan berbeda pengaruhnya ketika dibaca pertama kali dibandingkan yang ke-
dua kalinya, umumnya sebuah buku akan kehilangan ‘greget’ ketika dibaca untuk kedua kalinya.
Ketika anda ingin menulis sebuah buku dan anda mengharapkan buku anda tersebut ‘sampai’
kepada SEMUA MANUSIA DALAM SEGALA JAMAN, mulai dari boss sampai jongos, dari wong
Londo sampai wong Solo, mulai dari hartawan sampai tanpahartawan, buku tersebut tetap ‘meng-
hasilkan nuansa yang baru’ setiap dibaca berulang-ulang, bisa membuat orang-orang menangis
ketika dibaca keras dengan lantunan nada, buku seperti apa yang hendak anda tulis…??
Al-Qur’an dibuat oleh Penciptanya juga bertujuan agar bisa dibaca, dimengerti, dipahami, di-
jadikan pedoman hidup bagi manusia. Isinya berkisar tentang bagaimana eksistensi Yang Men-
ciptakan, bagaimana cara berhubungan dengan Yang Menciptakan, apa yang harus diucapkan
dan dilakukan dalam berhubungan dengan Yang Menciptakan, berisi peraturan mana yang boleh
mana yang tidak boleh dikerjakan sesuai keinginan Yang Menciptakan, apa saja janji dan anca-
man kalau melanggarnya, cerita tentang contoh-contoh orang-orang yang melakukan keta’atan
dan pelanggaran untuk dijadikan pelajaran. ‘Sang Penulis’ Al-Qur’an tentunya menginginkan si
pembacanya lalu memang membaca, mengerti dan mengikuti apa-apa yang tercantum di dalam
Al-Qur’an tersebut. Terdapat beragam tingkatan dan variasi dari orang-orang dituju oleh Sang
Pencipta Al-Qur’an ini, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, dari
bermacam status sosial, mulai dari pembantu rumah-tangga sampai boss konglomerat, mulai dari
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IQ rendah sampai jenius, dari bermacam-macam latar belakang ilmu, astronomi, teknik, ekonomi,
hukum, politik. Lalu bagaimanakah seharusnya sebuah kitab harus ‘menampilkan dirinya’ agar
bisa memenuhi keinginan Yang Membuatnya serta sesuai hasrat semua orang-orang itu..?? Kalau
Al-Qur’an disusun secara kronologis seperti buku sejarah, mungkin hal tersebut sama sekali tidak
memuaskan si ahli Fisika, kalau kalimatnya ‘tingkat tinggi’ malah bisa membingungkan sang
pembantu yang tidak tamat SD, kalau bahasanya terlalu teknis, pastilah dianggap ‘cetek’ oleh
sang pujangga atau penyair.
Sebuah buku ataupun tulisan bisa menimbulkan pengaruh kepada pembacanya bila disaat mem-
baca buku tersebut, si pembaca seolah-olah ‘masuk’ ke dalam ide yang terdapat dibalik tulisan itu.
Lalu bagaimanakah mungkin sebentuk tulisan yang sama bisa membuat pembacanya yang datang
dari bermacam-macam latar belakang tadi bisa ‘masuk’ dan terpengaruh oleh bacaan yang sama
itu..??
Ada cerita menarik dari Komaruddin Hidayat, mengisahkan tentang temannya, seorang Profe-
sor di universitas McGill, Montreal, Canada yang telah masuk Islam. Profesor tersebut menge-
mukakan pendapatnya tentang Al-Qur’an : “Jika saya membaca buku-buku teori akademis, cuku-
plah seminggu persiapannya dan saya akan bisa menjelaskannya di depan mahasiswa saya 80
% dari kandungan buku tersebut. Kalau saya membaca buku novel, maka cukuplah sekali saja,
sudah malas untuk membaca kedua kalinya. Buku-buku ilmiah itu logikanya linier, runtut,
mudah diikuti uraiannya, dengan metode ‘speed reading’ sebuah buku tebal bisa tamat dibaca
hanya dalam waktu sehari.Namun ketika saya membaca Al-Qur’an, saya menemukan gaya penu-
turan yang sangat kompleks, adakalanya linier, lalu memutar balik, dan kalau dicermati saling
berhubungan membentuk jaringan makna. Sekalipun saya membaca ayat yang sama seperti yang
saya baca kemaren, saya menemukan adanya perbedaan kesan dan rasa”.
Dalam Al-Qur’an pendapat Sang Profesor ini terlihat jelas dalam pemakaian kata ganti subjek
dan objek yang berubah-ubah, pergantian tersebut serasa ‘mengombang-ambingkan’ kita terlarut
dalam kalimat yang sedang kita baca. Sulaiman ath-Tharawanah, dalam bukunya ‘Rahasia Pili-
han Kata dalam Al-Qur’an’ mengemukakan pendapat ahli sastra Roman Jakson yang mengatakan
:”Menjadikan struktur teks secara khusus sebagai objek kajian merupakan pendekatan yang pal-
ing sesuai untuk menilai dimensi estetika suatu bahasa” dan ath-Tharawanah menyatakan bahwa
:”dimensi estetika atau keindahan struktur teks-teks Al-Qur’an merupakan salah satu sisi pent-
ing kemukjizatan Al-Qur’an”, sehingga menimbulkan apa yang telah dirasakan dan diungkapkan
Sang Profesor teman dari Mas Komar tadi.
Selanjutnya dicontohkan kisah dalam Al-Qur’an : Surat al-Kahfi, mengisahkan pelarian beberapa
orang pemuda dari kaumnya yang zalim, bersembunyi dalam sebuah goa dan ditidurkan Allah
selama 300 tahun :
Pada awalnya, deskripsi kisah tersebut menggunakan kata ganti orang kedua yang ditujukan
kepada pembaca (harap selalu diingat bahwa Al-Qur’an bukanlah berbentuk percakapan Allah den-
gan nabi Muhammad SAW, atau Allah ‘bicara’ nabi Muhammad mendengar, tapi Al-Qur’an meru-
pakan firman Allah yang ‘diambil’ malaikat Jibril dari lauh mahfuzh, lalu disampaikan kepada
nabi Muhammad SAW, untuk kemudian disampaikan lagi kepada kita, jadi fungsi Rasulullah
disini hanyalah sebagai ‘pipa saluran wahyu’ tidak lebih dan tidak kurang)
9. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim
itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan?
Kata ganti orang kedua pada ayat diatas menunjukkan proses dialog satu arah, antara pengisah
yaitu Allah, dan pembaca atau pendengarnya. Lalu pada bagian berikut deskripsi kisah berubah
menggunakan kata ganti orang pertama yang tidak tampak dan netral :
10. (Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka
berdo’a: "Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah
bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)".
Kalaulah Al-Qur’an diwahyukan dengan cara ‘dialog’ antara Allah denga nabi Muhammad SAW,
maka ayat tersebut tidak akan berbunyi demikian tapi ‘ lalu mereka berdo’a kepada Kami mem-
inta rahmat Kami dari sisi Kami dan meminta kesempurnaan petunjuk bagi mereka dalam urusam
mereka’, hasilnya apa yang mereka do’akan tersebut tidak akan bermanfat apa-apa bagi kita, na-
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mun dengan ‘penyajian’ gaya bahasa seperti itu, do’a yang dipanjatkan oleh para pemuda tersebut
bisa dipakai juga sebagai do’a kita kepada Allah kapanpun dan untuk urusan apapun. Pada bagian
berikut, deskripsi kisah berubah menggunakan kata ganti orang pertama :
11. Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu,
12. kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golon-
gan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu).
Tujuan disampaikannya kisah-kisah orang terdahulu dalam Al-Qur’an adalah :
111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mem-
punyai akal. Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-
kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi
kaum yang beriman. (Yusuf)
Dari rentetan ketiga ayat surat al Kahfi tersebut saja kita sudah bisa mengambil pelajaran,
bagaimana cara berdo’a dan gambaran yang disampaikan bahwa Allah akan langsung mem’follow-
up’ do’a yang kita panjatkan.
Berdasarkan fakta tekstual dalam deskripsi ayat diatas, difahami bahwa yang menutup telinga
mereka adalah pengisah itu sendiri, dengan demikian posisi pengisah yaitu Allah, adalah juga ter-
masuk sebagai salah satu tokoh kisah yang memiliki peran cukup dominan. Saat kisah ini mulai
diangkat dan ditujukan kepada umum, deskripsi perincian peristiwa mulai diucapkan oleh ‘orang
pertama’ (pengisah) sang pemegang otoritas lajunya seluruh peristiwa dalam kisah, dan kita bisa
merasakan semua kejadian sengaja diceritakan khusus kepada kita sebagai pendengar atau pem-
baca.
Hal ini dapat kita tangkap dari penggunaan kata ‘alaika’ (kepadamu) setelah kata kerja
‘naqushshu’ (kami kisahkan). Memasuki adegan selanjutnya, terlihat pengisah (Allah) menghen-
daki kita sebagai pembaca atau pendengar merasa menjadi bagian atau terlibat dalam cerita terse-
but. Situasi ini dapat kita tangkap dari deskripsi perkataan salah seorang pemuda berikut yang
seakan-akan ditujukan kepada kita tanpa perantara si pengisah. Karena itu kita seolah-olah be-
rada bersama mereka mengalami sendiri kejadiannya. Pembaca seolah-olah menembus tembok
pemisah dunianya menuju alam kisah sehingga larut dan terlibat dalam adegan kisah, menden-
garkan mereka bicara langsung kepada kita :
14. dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata:
"Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia,
sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebe-
naran".
15. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk di sembah). Mengapa
mereka tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan mereka?) Siapakah yang
lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?
Tentunya mereka tidak sedang berdialog dengan Tuhan yang mengisahkan cerita ini, bukan juga
berdialog antara mereka sendiri, lalu kepada siapakah perkataan ‘Tuhan kami adalah tuhan langit
dan bumi„???’, mereka sedang bicara langsung dengan kita, kita seolah-olah ada disana mendengar
mereka berkata langsung menghadapkan mukanya kepada kita. Seterusnya bisa anda lanjutkan
dengan membaca buku tersebut dan melihat bagaimana ‘kepiawaian’ gaya bahasa Al-Qur’an meny-
eret kita untuk ikut terlibat dalam cerita, mengambil pelajaran dan mengambil contoh perkataan
dan do’a untuk kita pakai.
Dalam buku yang lain ‘Mukjizat Al-Qur’an’, ustadz Quraish Shihab mengungkapkan pemakaian
kata yang menarik sehubungan tentang surga dan neraka (Surat Az Zumar) :
71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apa-
bila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka
penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul..”
73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-
rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah
terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan)
atasmu,…
Sepintas struktur bahasanya terlihat sama sesuai tujuan masih-masing, prosesnya juga sama,
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dibawa berombongan, setelah sampai pintu yang terbuka, dan penjaganya yang menyapa. Tapi
ada sedikit perbedaan dalam hal ‘pintu yang terbuka’,
dalam ayat 71 tentang neraka ditulis ‘izaa jaa uuhaa futihat’, sedangkan dalam ayat 73 tentang
surga ditulis ‘izaa jaa uuhaa wafutihat’ diartikan bagi penghuni neraka, pintu baru dibuka sete-
lah mereka sampai di depan pintu, sedangkan untuk para penghuni surga, pintu surga terlah
terbuka menyambut mereka sebelum mereka sampai di depannya. Kita perhatikan kecermatan
pemakaian gaya bahasa Al-Qur’an, bukankah kalau kita mengantar seorang penjahat ke penjara
atau tempat hukuman, pintunya baru dibuka setelah kita sampai..?? bukankah kalau kita hendak
menyambut tamu terhormat yang akan datang ke rumah kita, pintu gerbang rumah kita sudah
kita buka lebar-lebar sebelum tamu tersebut datang,..??
Banyak sudah kajian orang tentang pemakaian kata dan bahasa dalam Al-Qur’an, mudah-
mudahan ini bisa anda jadikan pengantar untuk pendalaman lebih lanjut..
sumber :http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3887 _0 _14 _0

Al Quran dan Penciptaan Alam Semesta - (2007-07-21 23:14)

Sepanjang zaman manusia selalu ingin tahu bagaimana alam semesta tak bertepi ini berawal, ke-
mana ia menuju bagaimana hukum yang menjaga tatanan dan keseimbangannya bekerja. Selama
ratusan tahun para ilmuwan dan pemikir telah melakukan banyak penelitian tentang hal ini dan
memunculkan sedikit sekali teori. Gagasan yang umum di abad ke XIX adalah alam semesta meru-
pakan kumpulan materi dengan ukuran tak hingga yang telah ada sejak dulu kala dan akan terus
ada selamanya.
Selain menetapkan dasar berpijak bagi faham materialis, pandangan ini menolak keberadaan pen-
cipta dan menyatakan bahwa alam semesta adalah tidak berawal dan tidak berakhir, penganut
faham materialis adalah Karl Maks, Vladimir I. Lenin, Friedrich Engels, Leon Trotsky dll. Materi-
alisme adalah faham yang meyakini materi sebagai satu satunya keberadaan mutlak dan menolak
keberadaan apapun selain materi. Berakar pada kebudayaan Yunani kuno dan mendapat peneri-
maan yang luas pada abad ke XIX, faham ini menjadi terkenal dalam bentuk faham materialisme
dialektika Karl Maks.
Para penganut faham materialisme meyakini bahwa alam semesta tak hingga sebagai landasan
berpijak bagi faham atheis mereka, misalnya dalam buku PRINCIPES FONDAMENTAUX DE
PHILOSOPHIE filosof materialis Georges Politzer menyatakan : “Alam semesta bukanlah suatu
hal yang diciptakan, jika ia diciptakan, ia sudah pasti diciptakan oleh Tuhan dengan seketika dan
dari ketiadaan”
Ketika Pulitzer berpendapat bahwa alam semesta tidak diciptakan dari ketiadaan, ia berpijak
pada model alam semesta statis abad XIX yang menganggap dirinya sedang mengemukakan se-
buah pernyataan dirinya, namun ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada abad
XX akhirnya melumpuhkan gagasan kuno yang dinamakan materialisme ini. Telah ditemukan
bahwa alam semesta tidaklah tetap seperti dugaan faham materialisme, tetapi malah sebaliknya,
ia terus mengembang. Selain berbagai pengamatan dan perhitungan telah membuktikan bahwa
alam semesta memiliki permulaan dan ia diciptakan dari ketiadaan melalui ledakan raksasa. Kini
fakta ini telah diterima diseluruh dunia ilmu pengetahuan.
Pada tahun 1929 ahli astronomi berkebangsaan Amerika Hubble melalui pengamatan-
pengamatannya pada galaksi-galaksi yang tersebar di langit, ia menemukan bahwa mereka me-
mancarkan cahaya merah sesuai dengan jaraknya, ini berarti bahwa bintang-bintang tersebut
bergerak menjauihi kita, sebab menurut hukum fisika yang berlaku, spectrum cahaya berwarna
yang sedang bergerak mendekati pengamat cenderung berwarna ungu, sedangkan yang menjauhi
pengamat cenderung berwarna merah. Selama proses pengamatan spectrum cahaya bintang-
bintang yang diamati cenderung berwarna merah, ini berarti beintang-bintang tersebut cenderung
bergerak menjauhi kita (warna spektrum cahaya : merah-jingga-kuning-hijau-biru-nila-ungu).
Jauh sebelumnya, Hubble telah membuat penemuan penting lainnya, bintang dan galaksi tidak
hanya bergerak menjauhi kita tetapi juga saling menjauhi satu sama lain. Satu-satunya yang da-
pat disimpulkan dari suatu alam semesta dimana satu sama lain bergerak saling menjauhi adalah
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ia secara terus menerus mengembang.
Agar mudah dipahami, alam semesta dapat diumpamakan sebagai permukaan balon yang sedang
mengembang. Sebagaimana titik-titik di permukaan balon yang bergerak menjauhi satu sama
lain ketika balon membesar, benda-benda di luar angkasa juga bergerak menjauhi satu sama lain
ketika alam semesta terus mengembang. Pada tahun 1917 Einstein telah merumuskan persamaan
matematis yang diharapkan dapat melukiskan sifat dan kelakuan alam semesta. Karena terpen-
garuh faham alam semesta statis, Einstein mencari penyelesaian persamaan tersebut yang dapat
melukiskan alam semesta yang bersifat statis. Tahun 1917 Friedman menunjukkan bahwa per-
samaan Einstain yang asli (sebelum dilakukan perubahan sehingga sesuai dengan faham alam
semesta statis) melukiskan bahwa alam semesta tidaklah statis, melainkan berkembang. Dike-
mudian hari Einstein menyadari bahwa tindakannya itu adalah sebagai kesalahan terbesar dari
kariernya sebagai ilmuwan.
Apa arti dari mengembangnya alam semesta?. Mengembangnya alam semesta berarti jika alam
semesta bisa bergerak mundur ke masa lampau maka ia akan terhenti berasal dari satu titik tung-
gal. Perhitungan menunjukkan titik tunggal ini yang berisi semua materi alam semesta harus-
lah mempunyai volume nol dan mempunyai kepadatan tak hingga. Alam semesta telah terbentuk
melalui ledakan titik tunggal bervolume nol ini. Ledakan raksasa yang menandai permulaan alam
semesta ini disebut dengan Big Bang, dan teorinya dikenal dengan nama tersebut.
Perlu diketahui bahwa volume nol merupakan pernyataan teoritis yang dipakai untuk memu-
dahkan pemahaman. Ilmu pengetahuan dapat mendefinisikan konsep ketiadaan yang berada
diluar batas pemahaman manusia hanya dengan menyatakannya sebagai titik bervolume nol.
Sebenarnya bahwa titik tak bervolume berarti ketiadaan. Demikianlah, alam semesta muncul
dari ketiadaan, dengan kata lain ia telah diciptakan.
Fakta ini yang baru ditemukan fisika modern abad XX telah dinyatakan dala Al Quran empat be-
las abad yang lampau, :“Dia pencipta langit dan bumi“ (QS Al An’am 101).
Teori Big Bang menunjukkan semua benda alam semesta pada awalnya adalah satu wujud, dan
kemudian terpisah-pisah. Kenyataan ini yang dikemukan teori Big Bang, sekali lagi telah diny-
atakan dalam Al Quran empat belas abad yang lalu saat manusia memiliki kemampuan terbatas
tentang alam semesta : “Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya pada langit
dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara kedu-
anya” (QS Al Anbiyaa’ 30).
Ini diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui Big Bang atau ledakan raksasa dari
satu titik tunggal dan membentuk alam semesta kini dengan cara pemisahan satu dari yang lain.
Mengembangnya alam semesta adalah salah satu bukti terpenting yang ditunjukkan alam semesta
yang diciptakan dari ketiadaan.
Meski tak ditemukan oleh ilmu pengetahuan hingga abad XX, Allah telah memberi tahu kita akan
kenyataan ini dalam Al Quran yang diturunkan empat belas abad yang lalu : “Dan langit itu
kami bangun dengan kekuasaan/kekuatan Kami (dentuman besar) dan sesungguhnya Kami benar-
benar meluaskannya” (QS Adz Dzariyat 47).
Big Bang merupakan petunjuk nyata bahwa alam semesta telah diciptakan dari ketiadaan, den-
gan kata lain ia telah diciptakan Allah. Inilah alasan mengapa para astronom yang menganut
faham materialis senantiasa menolak Big Bang dan mempertahankan gagasan alam semesta tak
hingga. Alasan ini mengemuka dalam pernyataan A.S. Eddington, salah satu fisikawan materialis
yang sanagat terkenal : “Secara filosofis gagasan tentang permulaan tiba-tiba dan tatanan alam
yang ada saat ini sungguh menjijikkan bagi saya”.
Bilamana mahaledakan itu terjadi? Dari pengetahuan kita mengenai kecepatan berkembangnya
alam semesta diperkirakan peristiwa terjadi antara sepuluh sampai lima belas milyar tahun yang
lalu. Kemudian, dari keliling kosmos dan umurnya, dapat dihitung kembali suhu alam semesta
sesaat sesudah ledakan itu terjadi. Diperkirakan pada saat itu suhu kosmos melebihi seratus juta-
juta-juta-juta-juta derajat. Karena kerapatan materi yang sangat tinggi dan suhu yang sangat
tinggi pula, orang tidak dapat menamakan keadaan alam semesta pada waktu itu.
Kerapatan tinggi pada suhun rendah membentuk zat padat; kerapatan rendah pada suhu tinggi
membentuk gas. Tetapi kerapatan materi yang sangat tinggi yang dibarengi dengan suhu yang
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sangat tinggi ilmuwan pun tidak tahu keadaannya kecuali menamakannya sebagai “sop-kosmos”;
suatu fluida.
Istilah sop kosmos; suatu fluida barulah diketahui setelah berkembangnya ilmu fisika moderen,
tetapi Al-Quran telah mengisyaratkannya dalam ayat 7 Surah Hud ”Dan Dialah yang telah men-
ciptakan alam semesta dalam enam masa, adapun ‘ArsyNya telah tegak diatas air…….
Kata-kata ArsyNya telah tegak diatas air (sebelum alam semesta diciptakan) mengandungg arti
bahwa kekuasaaNya telah ditegakkan sebelum alam semesta tercipta. Pada saat itu materi be-
serta ruang kosmos sudah diatur oleh Allah; dan mereka mengikuti serta tunduk pada peraturan-
peraturan itu.
Kemahaperkasaan Allah dalam mengatur proses penciptaan alam semesta dilkukiskan dalam
Surah Al-Fushilat ayat 11 : ”Dalam pada itu Dia mengarah pada pada penciptaan langit (sama)
dan langit (sama) itu berupa asap, lalu Dia berkata kepada langit dan bumi, “Datanglah kamu
berdua dengan patuh atau terpaksa”; keduanya berkata “Kami datang dengan patuh”.
Jadi pada saat penciptaan alam semesta, Allah telah menetapkan berlakunya hukum-hukum alam
sebagai sunatullah. Dengan berlakunya hukum-hukum alam ini maka semua makhluk, baik ru-
ang kosmos, atom, molekul, partikel, dan seluruh materi yang tersusun sebagai benda mati atau
hidup, matahari, bumi, bintang, galaksi, dan sebagainya berjalan sepanjang waktu sesuai dengan
panggarisan hukum-hukum tersebut. Tida ada satupun yang menyimpang kecuali dengan izin
Allah.
Seorang materialist lain, astronom terkemuka asal Inggris, Fred Hoyle, adalah termasuk yang pal-
ing terganggu oleh teori Big Bang. Dipertengahan abad ke XX, Hoyle mengemukakan suatu teori
yang disebut Steady State yang mirip dengan teori alam semesta tetap abad ke XIX. Teori Steady
State menyatakan bahwa alam semesta berukuran tak hingga dan kekal sepanjang masa. Dengan
tujuan mempertahankan faham materialis, teori ini sama sekali berseberangan dengan teori Big
Bang yang menyatakan bahwa alam semesta ini memiliki permulaan. Mereka yang memperta-
hankan teori steady state telah lama menentang teori Big Bang, namun ilmu pengetahuan justru
melumpuhkan pandangan mereka. Pada tahun 1948, George Gamow muncul dengan gagasan lain
tentang Big Bang. Ia mengatakan setelah pembentukan alam semesta dari ledakan raksasa, sisa
radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan ini haruslah ada di alam. Selain itu radiasi ini haruslah
tersebar merata di segenap penjuru alam semesta. Bukti yang seharusnya ada ini pada akhirnya
diketemukan.
Pada tahun 1965 Penzias dan Wilson menemukan gelombang ini tanpa sengaja. Radiasi ini disebut
dengan radiasi latar kosmis, tidak terlihat memancar dari satu sumber tertentu, tetapi meliputi
keseluruhan ruang angkasa. Demikianlah diketahui bahwa sisa radiasi ini adalah peninggalan
dari tahap awal peristiwa Big Bang.
Pada tahun 1989, NASA mengirimkan satelit ke ruang angkasa untuk melakukan penelitian ra-
diasi latar kosmis. Hanya perlu delapan menit bagi sateli tersebut untuk membuktikan hasil
penetian/perhitungan Penzias dan Wilson. Satelit Nasa tersebut telah menemukan sisa ledakan
raksasa pada awal pembentukan alam semesta. Dinyatakan sebagai penemuan astronomi terbe-
sar sepanjang masa, penemuan ini dengan jelas membuktikan penemuan teori Big Bang. Segala
bukti meyakinkan ini menyebabkan teori Big Bang diterima seluruh masyarakat ilmiah. Model
Big Bang adalah titik terakhir yang dicapai ilmu pengetahuantentang asal muasal alam semesta.
Dengan kemenangan Big Bang, mitos materi kekal yang menjadi dasar berpijak faham materialis
terhempaskan ke dalam tumpukan sampah sejarah. Lalu keberadaan apakah sebelum Big Bang
dan kekuatan apa yang memunculkan alam semesta sehingga menjadi ada dengan ledakan rak-
sasa in saat alam tersebut tidak ada?
Filosof atheis terkenal Anthony Flew berkata : ”Sayangnya pengakuan adalah baik bagi jiwa.
Karenanya, saya akan memulai dengan pengakuan bahwa kaum Atheis Stratonesian terpaksa
dipermalukan oleh kesepakatan kosmologi zaman ini. Sebab tampaknya para ahli kosmologi ten-
gah memberikan bukti ilmiah bahwa alam semesta memiliki permulaan“.
Banyak ilmuwan yang secara tidak buta menempatkan dirinya sebagai atheis telah mengakui
peranan pencipta yang maha perkasa dalam penciptaan alam semesta, mereka adalah : Newton,
Keppler, Koppernik, Hubble, Einstein. Pencipta ini haruslah zat yang telah mencipta materi dan
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waktu, namun tidak terikat oleh keduanya.
Ahli astro fisika terkenal Hugh Ross mengatakan :“Jika permulaan waktu terjadi bersamaan den-
gan permulaan alam semesta, sebagaimana pernyataan teorema ruang, maka penyebab terben-
tuknya alam semesta pastilah sesuatu yang bekerja pada dimensi waktu yang sama sekali tak
tergantung dan lebih dulu ada dari dimensi waktu alam semesta itu sendiri. Tuhan tidak pula
berada di alam semesta“.
Kesimpulan ini memberitahu kita bahwa Tuhan bukanlah alam semesta itu sendiri, dan Tuhan
tidak pula berada di alam semesta !!. Begitulah materi diciptakan oleh sang maha pencipta yang
tidak terikat oleh keduanya. Pencipta ini adalah Allah, Dialah penguasa langit dan bumi.
Sebenarnya Big Bang telah menimbulkan masalah yang lebih besar bagi kaum materialis dari
pada pengakuan filosof atheis Anthony Flew, sebab Big Bang tak hanya membuktikan bahwa alam
semesta diciptakan dari ketiadaan, tetapi ia juga diciptakan secara terencana, tersusun rapi dan
teratur.
Big Bang terjadi melalui ledakan suatu titik yang berisi semua materi dan enerji alam semesta
serta penyebarannya ke segenap penjuru ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Dari materi dan enerji ini muncullah keseimbangan yang sangat luar biasa yang meliputi berba-
gai galaksi, bintang, matahari, bulan dan benda angkasa lainnya. Hukum alampun terbentuk,
yang kemudian disebut hukum fisika yang seragam di seluruh penjuru alam semesta dan tidak
berubah. Hukum fisika yang muncul secara bersamaan dengan Big Bang tak berubah sama sekali
selama lebih dari lima belas milyard tahun !!. Selain itu hukum ini didasarkan atas perhitun-
gan yang sangat teliti, sehingga penyimpangan satu milimeter saja dari angka yang ada sekarang
akan berakibat kehancuran dari seluruh bangunan dan tatanan alam semesta. Semua ini menun-
jukkan bahwa suatu tatanan sempurna muncul setelah Big Bang. Namun ledakan tidak mungkin
memunculkan suatu tatanan sempurna. Semua ledakan yang diketahui cenderung berbahaya,
menghancurkan, dan merusak apa yang ada.
Jika kita diberitahu tentang tatanan yang sangat sempurna setelah ledakan, kita dapat meny-
impulkan ada campur tangan cerdas dibalik ledakan ini dan segala serpihan yang berhamburan
akibat ledakan ini telah digerakkan secara sangat terkendali, informasi ini telah disebutkan dalam
Al-Quran 15 abad yang lalu dalam Surah Al-Qamar ayat 49 :”Sesungguhnya Kami menciptakan
segala sesuatu dengan ukuran”
Pernyataan Fred Hoyle yang telah bertahun-tahun menentangnya mengungkapkan dengan jelas
:“Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berawal dari ledakan tunggal. Tapi seba-
gaimana diketahui, ledakan hanya menghancurkan meteri berkeping-keping, sementara Big Bang
secara misterius menghasilkan dampak yang berlawanan, yakni misteri yang saling bergabung
membentuk galaksi-galaksi”.
Tidak ada keraguan jika suatu tatanan sempurna muncul melalui suatu ledakan, maka harus
diakui bahwa campur tangan pencipta berperan disetiap saat dalam ledakan ini. Hal lain dari
tatanan luar biasa yang terbentuk di alam menyusul peristiwa Big Bang ini adalah penciptaan
alam semesta yang dapat dihuni.
Persyaratan bagi suatu planet yang layak huni sungguh sangat banyak dan rumit, sehingga mus-
tahil beranggapan bahwa pembentukan ini bersifat kebetulan.
Setelah melakukan perhitungan tentang kecepatan mengembangnya alam semesta, Paul Davies
berkata : “Bahwa kecepatan ini memiliki ketelitian yang sungguh tak terbayangkan. Perhitungan
jeli menempatkan kecepatan pengembangan ini sangat dekat pada angka kritis yang dengannya
alam semesta akan terlepas dari gravitasinya dan mengembang selamanya. Sedikit lebih lam-
bat dan ala mini akan runtuh, sedikit lebih cepat dan keseluruhan matahari alam semesta sudah
berhamburan sejak dulu. Big Bang bukanlah sekedar ledakan zaman dulu, tapi ledakan yang
terencana dengan sangat cermat”.
Stephen Hawking dalam bukunya “The Brief History of Time” menyatakan : Bahwa alam
semesta dibangun dengan perhitungan dan keseimbangan yang sangat akurat dari yang dapat
kita bayangkan.
Dengan merujuk pada kecepatan mengembangnya alam semesta, Hawking berkata : “Jika ke-
cepatan pengembangan ini dalam satu detik setelah Big Bang berkurang meski hanya sebesar
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satu per seratus ribu juta juta, alam semesta ini akan telah runtuh sebelum pernah mencapai uku-
ran seperti sekarang”.
Paul Davies juga menjelaskan akibat tak terhindarkan dari keseimbangan dan perhitungan yang
luar biasa akuratnya ini : “Adalah sulit menghindarkan kesan bahwa tatanan alam semesta
sekarang yang terlihat begitu peka terhadap perubahan angka sekecil apapun, telah direncanakan
dengan sangat teliti. Kemunculan serentak angka-angka yang tampak ajaib ini, yang digunakan
alam sebagai konstanta-konstanta dasarnya, pastilah menjadi bukti paling meyakinkan adanya
perancangan alam semesta”.
George Greenstein dalam bukunya yang berjudul “The Symbolic of Universe“ menyatakan :”Ketika
kita mengkaji suatu bukti yang ada, pemikiran yang senantiasa muncul adalah bahwa kekuatan
supranatural pasti terlibat”.
Singkatnya saat meneliti tatanan mengagumkan pada alam semesta akan kita pahami bahwa cara
kerjanya bersandar pada keseimbangan yang sangat peka dan tatanan yang sangat rumit untuk di-
jelaskan oleh peristiwa kebetulan. Sebagaimana dimaklumi tidaklah mungkin keseimbangan dan
tatanan luar biasa ini terbentuk dengan sendirinya dan secara kebetulan melalui suatu ledakan
raksasa. Pembentukan tatanan semacam ini menyusul ledakan seperti Big Bang adalah suatu
bukti nyata adanya penciptaan supra natural. Rancangan dan tatanan tanpa tara di alam semesta
ini tentulah membuktikan keberadaan pencipta beserta ilmu, keagungan dan hikmahnya yang tak
terbatas, yang telah menciptakan materi dari ketiadaan dan yang berkuasa mengaturnya tanpa
henti. Pencipta ini adalah Allah, Tuhan seru sekalian alam.
Referensi :
1.“Big Bang” Encyclopaedia Britannica 2002
2.Prof. Dr. A Baiquni MSc, “Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern”, 1983
3.Prof. Dr. A Baiquni MSc, “Al Quran, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Juni 2003”
4.Dr. M. Quraish Shihab, “Tafsir Al Mishbah, 2002”
5."The Creation of Universe", Harun Yahya 2002
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Dialog Embriologi dalam Al-Quran (2007-07-21 23:19)

Bagian 1
Tanggapan tentang Al Quran menjiplak hasil penemuan Ilmuwan Yunani
Pernyataan para misionaris bahwa embriologi yang diterangkan dalam ayat-ayat Al Quran men-
jiplak (plagiarize) hasil penemuan ilmuwan Yunani kuno, maka informasi tentang embrilogi yang
ada dalam ayat-ayat Al Quran harus ditolak. Karena ada informasi dalam Al Quran yang tertolak,
maka Al Quran bukanlah wahyu dari Allah !!
Tuduhan bahwa Nabi Muhammad saw menjiplak hasil penelitian ilmuwan Yunani kuno adalah
suatu tuduhan yang seruis, oleh sebab para misionaris harus mempu secara factual membuktikan
dgn bukti-bukti konkrit!!
Menanggapi masalah tsb diatas perlu ditegaskan terlebih dahulu difinisi dari menjiplak (plagia-
rize)
Menurut Webster dictionary, menjiplak(plagiarize) adalah kegiatan menyalin secara utuh (to copy)
hasil karya/pemikiran orang lain untuk kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentin-
gan nara sumbernya.
Untuk membuktikan tuduhan misionaris tsb, berikut adalah informasi hasil penelitian ilmuwan
Yunani kuno tentang embrio.
1.1 Embriologi menurut Hippocrates
Hippocrates (460 – 377 SM) adalah tabib berkebangsaan Yunani dan pendiri sekolah pengobatan
Hippocrates. Ilmu embrologi yang disusun oleh Hippocrates terdiri dari tiga buku yaitu the trea-
tuse on Regimen, The work on the seed dan The Nature of the Child (copy right : Hippocratic
wrtings, Penguin Classic, 1983)
Ringkasan embriologi menurut Hippocrates
Makhluk hidup tersusun dari dua unsur utama yaitu : air dan api. Pembentukkan embrio di-
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lakukan oleh api. Saripati makanan embrio berasal dari makanan & nafas dari ibunya. Embrio
terbentuk secara simultan. Embrio mengembang & terlihat nyata pada kurun yg bervariasi (40
hari, yang lain menyebutkan 2,3 atau 4 bulan). Kedua pasangan mempunyai sperma yg sama
yaitu sperma wanita dan pria. [/b][/i]Sperma[/i][/b] berasal (diproduksi) dari seluruh tubuh dari
pasangan orang tua, sperma lemah berasal dari bagian tubuh yg lemah, sperma kuat berasal dari
bagian tubuh yg kuat.
Embrio diberi makanan melalui darah ibunya. Darah menggumpal, membentuk daging embrio.
Tulang tumbuh keras krn pengaruh panas. Kepala terbentuk dari bagian atas pundak/bahu, sedan-
gkan tangan bagian atas dan bawah tumbuh dari bagian samping pundak/bahu. Mulut janin ter-
buka. Hidung dan telinga berasal dari daging[/i][/b] dan kemudian berlubang. Mata terisi oleh
cairan bening. Organ kelamin berubah menjadi datar. Tubuh bagian atas bernafas melalui mulut
dan lubang hidung. Saluran pengeluaran terbentuk dari perut dan usus melalui anus. Periode
artikulasi (periode dimana anggota badan terdiferensiasi) berlangsung selama 42 hari utk embrio
wanita dan 30 hari utk embrio pria. Prosess pertumbuhan tumbuhan dan manusia adalah tepat
sama. Makanan dapat mempengaruhi pertumbuhan embrio.
1.2 Embriologi menurut Aristoteles
Aristoteles (384 – 322 SM) adalah seorang filosof dan ilmuwan Yunani yg menulis lebih dari 400
buku dari berbagai cabang ilmu pengetahuan.. Kompilasi bukunya tentang masalah embryologi
dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul On the Generation of Animals. Dalam buku ini Aris-
toteles menjelaskan tentang embryo binatang, binatang beranak/menyusui, dan binatang berdarah
dingin. (Ogle, W. Aristotle on Parts of Animals, Kegan Paul, Lodon, 1882).
Ringkasan embriologi menurut Aristoteles
Konsep pembentukan embrio[i] berasal dari [i]koagulasi darah menstruasi. Tahap perkembangan
embrio sama dengan tahap perkembangan ragi. Proses pertumbuhan embrio sama dengan proses
pertumbuhan bibit tanaman yang ditanam di tanah. Embrio tumbuh dan berkembang mulai dari
dinding jantung dan diteruskan ke seluruh bagian tubuh. Pembentukan bagian tubuh yang sama
dipengaruhi oleh pemanasan dan pendinginan. Beberapa bagian embrio diatur oleh pengaruh din-
gin dan beberapa bagian lainnya diatur oleh pengaruh panas.
Pengaruh dingin mengatur pertumbuhan daging, sedangkan pengaruh panas (fire) melarutkannya.
Kuku, tanduk, kuku binatang dan cakar terbentuk dari panas penguapan cairan. Urat daging, otot
dan tulang terbentuk melalui pengerasan cairan oleh pengaruh panas dari dalam. Pemanasan dan
pendinginan keduanya berpengaruh terhadap proses penciptaan (creation) embrio.
Tubuh bagian atas adalah bagian yang tumbuh sempurna lebih dulu, sedangkan tubuh bagian
bawah akan menyusul sesuai dengan waktu berjalan. Pada tahap awal pembentukan, semua
bagian embrio secara garis besar dapat terlihat. Setelah itu, bagian embrio tersebut akan
berwarna-warni, melunak dan mengeras. Jantung adalah bagian tubuh semua hewan yang per-
tama kali terbentuk. Suhu dingin berpengaruh terhadap terbentuknya otak. Janin laki-laki ter-
bentuk pada bagian kiri rahim, sedangkan janin perempuan terbentuk dari bagian kanan rahim.
1.3 Embriologi menurut Galen
Galen (129-199 AD) adalah seorang tabib dan pendidik yang idenya mendominasi dunia pengob-
atan sampai zaman Renaissance.
Ringkasan embriologi menurut Galen
Ada sesuatu kekuatan yang berasal dari material primitive yang tak berbentuk dan mengubahnya
menjadi bentuk yang berbeda. Pengaruh dari kekuatan tersebut terbagi menjadi tiga yaitu : (1) ke-
jadian, (2) pertumbuhan, (3) nutrisi. Embrio tidak dipikirkan terbentuk dari kombinasi dari darah
mentruasi dan cairan semen. Tali pusar berfungsi sebagai akar. Pertumbuhan embrio dibagai
menjadi empat tahap; (1)tahap pertama : tahap kejadian dimulai dari sesuatu yang tak berbentuk
seperti yang terlihat pada pembedahan ataupun aborsi. (2) tahap kedua : tahap pengisian darah
pada daging dimana yang meyebabkan terbentuknya tiga bagian tubuh utama yaitu jantung, hati
dan otak, kemudian disebut sebagai janin.
(3) tahap ketiga : tahap dimana semua bagian tubuh terpolakan dan bagian tubuh tersebut tam-
pak jelas sebagai bayangan gelap. Bentuk jantung, hati dan otak terlihat lebih jelas dibandingkan
anggota badan lainnya, tangan bagian atas dan bawah tumbuh dari bagian samping pundak/bahu.
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(4) tahap keempat : adalah tahap dimana anggota badan akan tampak nyata.. Tahap keempat atau
tahap terakhir dimana semua bagian dari anggota badan terdiferensiasi, pada tahap ini Galen
tidak lagi menyebutnya sebagai janin, tapi disebut sebagai bayi. Seperti pada tumbuhan tali pusar
berfungsi sebagai akar. Embrio bernafas melalui tali pusar, mengeluarkan urine melalui cairan
ketuban dan terus keluar melalui selaput ari. Janin berjenis kelamin laki-laki dan perempuan
terbentuk pada dinding rahim yang saling berlawanan. Cairan semen wanita membentuk selaput
arid dan koagulasi cairan semen pria dan wanita dalam rahim membentuk pembuluh darah.
Darah embrio mengalir melalui jantung ke paru dan bukan sebaliknya. Bernafas dilakukan
melalui tali pusar. Kotoran embrio dikeluarkan melalui selaput ari. Janin berjenis laki-laki
diyakini terbentuk lebih cepat dibandingkan janin berjenis kelamin perempuan. Makanan dapat
mempengaruhi pertumbuhan embrio. Makanan kering yang dimakan oleh ibu, dipercaya memper-
cepat pertumbuhan janin.
1.4 Embriologi menurut kitab Talmud Yahudi (Dr. Omar Abdul Rehman)
1. Tahap pertama : tahap awal 0 – 1,5 bulan
2. Tahap kedua : tahap pembentukan janin.
3. Tahap ketiga : tahap pra pembentukan bayi (1,5 – 4 bulan)
4. Tahap keempat : tahap pembentukan bayi (4 – 7 bulan)
5. Tahap kelima : tahap dimulainya kehidapan bayi
6. Tahap keenam : tahap akhir; pembentukan bayi sempurna
1.5 Embriologi menurut Al Quran (Dr. Omar Abdul Rehman)
Menurut Al Quran pembentukan Embrio dibagi menjadi tiga tahap utama yaitu :
1. Nuftah : tahap awal pembentukan embrio dan mencakup periode waktu percampuran antara
ovum dan sperma, selanjutnya peleburan sel jantan dan betina tersebut membentuk zygote di
dalam rahim (uterus). Dalam periode ini zygote terus membelah diri dan menjadi bentuk yang
lebih kompleks.
2. Khalaqna atau Takhliq : tahap kedua pembentukan embrio, atau disebut dg periode organogene-
sis. Dimulai dari minggu ketiga dan berakhir pada minggu kedelapan dari masa kehamilan. Pada
tahap ini sel terus membelah diri dan membentuk organ manusia dan systemnya. Tahap kedua ini
dibagi menjadi beberapa subsistem yaitu Alaqa, Mudgah, Izam dan Lahm. Masing-masing tahap
mendriskripsikan pertumbuhan embrio secara komprehensif.
3. Ansha ’na or Nash ’ah: Tahap ketiga atau tahap akhir pembentukan janin. Dalam tahap ini sel
membelah diri secara cepat, melakukan diferensiasi, dan terus tumbuh menjadi bentuk manusia
sempurna.
Ringkasan embriologi menurut Al Quran (Dr. Omar Abdul Rehman)
Nutfah (QS Qiyaamah 37) “Bukankah ia dahulu berasal dari sel sperma dan air mani yang dipan-
carkan”. (QS Mu’minun 13) “Kemudian kami simpan sel sperma dan air mani itu kedalam tempat
yang kokoh (rahim)”.
Alaqah (QS Qiyaamah 38) “Kemudian sperma dan air mani itu menjadi segumpal darah (berben-
tuk seperti lintah)”. (QS Mu’minun 14) “Kemudian sperma dan air mani itu Kamijadikan segumpal
darah (berbentuk seperti lintah)”
Mudghah (QS Infithaar 7) “Allah yang telah menciptakan kamu lalu....., (QS Qiyaamah 38) “Allah
yang telah menciptakan kamu...,(QS Mu’minun 14) “Kemudian kami jadikan segumpal darah itu
(berbentuk seperti lintah) kami jadikan segumpal daging (Mudghah)....
Izam (QS Infithaar 7) “........menyempurnakan kejadianmu, (QS Qiyaamah 38) “...Allah mencip-
takannya dan menyempurnakannya“, (QS Mu’minun 14) “......dan segumpal daging (Mudghah) itu
kami jadikan tulang belulang(Izam).
Lahm[/b[ (QS Infithaar 8) [b]“......dan membentuk tubuhmu sesuai dengan yang Dia kehendaki, (QS
Qiyamaah 38) “....lalu Allah menyempurnakannya, (QS Mu’minun 14) “....kemudian kami bungkus
tulang belulang itu dengan daging (lahm : otot daging)
Nash’ah (QS Infithaar 8) “....Dia menyusun tubuh-tubuhmu, (QS Qiyamah 39) “ .. Allah men-
jadikannya sepasang laki-laki dan perempuan“, (QS Mu’minun 14) “...Kami jadikan makhluk yang
berbentuk lain.....
Perbandingan embriologi menurut Al Quran dan Galen (Dr. Omar Abdul Rehman)
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Keautentikan dan keunikan Quran dipertanyakan dengan mengkalim bahwa Nuftah menjiplak
teori yang dikembangkan oleh Galen tentang cairan semen yang tak berbentuk. Dr. Omar menje-
laskan, dalam Quran tidak dijelaskan tentang Nuftah sebagai cairan semen yang tak berbentuk,
tetapi mendiskripsikan Nuftah sebagai setitik cairan secara detail bila dibandingkan dengan hasil
observasi Galen.
Dalam Quran dan Hadis dijelaskan bahwa Al Nuftah Al Amshaj adalah campuran dari cairan yang
mengandung sel jantan dan betina.. Selanjutnya Quran menyebutkan Nuftah dan tempat penyim-
panannya, tiga lapis kegelapan, ekstraksi sempurna, Khalaqah (kreasi), Qadarah pemrogramman,
diterminasi seksual, konsep dari Nuftah, Al-Ghaydh dan Al Harth atau implementasi disebutkan
dalam Quran. Selanjutnya menurut Dr Omar, informasi yang disebutkan di atas ternyata sesuai
dengan ilmu pengetahuan embriologi modern. Dari fakta tersebut diatas jelas bahwa tidak ter-
bukti bahwa teori tentang Nuftah yang terdapat dalam Quran menjiplak hasil observasi Galen.
Usaha membandingkan istilah Alaqah dalam Quran dengan hasil obsrvasi Galen untuk membuk-
tikan bahwa Alaqah adalah jiplakan dari hasil observasi Galen tahap kedua tentang embriologi
(tahap kedua Galen : pembentukan sistem pembuluhdarah janin dengan otak, hati dan jantung
yang masih benbentuk gumpalan darah)
Dr. Omar menjelaskan bahwa dalam tahap ini (Alaqah), Quran tidak menjelaskan tentang bentuk
ataupun tentang ukuran jantung, otak, hati ataupun bentuk jaringan lainnya, tetapi menyebutkan
bahwa Alaqah adalah sesuatu yang menempel secara kuat dan bentuknya seperti lintah atau sesu-
atu yang menempel pada permukaan.
Persamaan yang mungkin ada adalah ketika Galen menjelaskan tentang darah dan beberapa ko-
mentator menterjemahkan Alaqah sebagai gumpalan darah. Namun ketika diuji, ternyata Alaqah
bukan berarti darah.
Menurut Al-Qa’moos Al-Muhif dinyatakan bahwa Alaqah adalah darah dalam bentuk normalnya
yang secara ekstrem berwarna merah atau sesuatu yang mengeras atau sesuatu yg berubah ben-
tuk dari cairan menjadi padatan karena pendinginan., sesuatu yang melekat (seperti tanah liat
yang melekat pada tangan)
Diskripsi yang sama tentang Alaqah juga terdapat dalam Hans Wehr’s Dictionary of Arabic. Jadi
yang dimaksudkan dengan Alaqah menurut dua kamus tersebut diatas adalah sesuatu yang
melekat atau menggantung pada sesuatu. Pengertian Alaqah sama dengan darah merujuk pada
sifat darah (atau Dam dalam bahasa Arab) yang kental, segera setelah mengering. Alaqah juga
berarti Lumpur, merujuk pada sifatnya yang khas yaitu “cepat mengeras” bila menempel pada
tangan. Alaqah bisa juga berarti rasa benci seumur hidup atau cinta, karena emosi yang melekat
pada jantung seseorang. Alaqah juga bisa berarti lintah yang menyedot darah makhluk hidup
yang ditempelinya.
Alaqah juga bisa berarti bagian dari pohon yang mudah dijangkau oleh binatang, karena dipohon
itulah binatang tsb bertempat tinggal.
Dalam Quran disebutkan ”Dia menciptakan manusia dari ”Alaqah”, oleh institusi pendidikan Is-
lam ditafsirkan sebagai “gumpalan darah beku”, ini bukan berarti bahwa “Alaqah sama dengan
Gumpalan darah beku”, tetapi mereka hanya mencari tafsir yang sesuai . Seiring dengan berkem-
bangnya ilmu pengetahuan, saat ini kita mengetahui bahwa “manusia tidak mungkin tercipta dari
gumpalan darah beku”, maka Alaqah yang ditafsirkan sebagai “gumpalan darah beku” harus dis-
esuaikan. Bila Al Quran diterjemahkan dan dicetak tanpa menyertakan bahasa aslinya maka
kaum muslimin tidak punya pilihan selain menerima pengertian bahwa “Alaqah berarti gumpalan
darah beku”, artinya bahwa Al Quran tersebut mengandung kesalahan ilmiah.
Namun kasus Al Quran sangat berbeda dengan kasus yang terjadi dalam kitab-kitab suci lain
yang diterjemahkan tanpa menyertakan bahasa aslinya, sampai saat ini Al Quran dicetak dan
diterjemahkan dengan menyertakan bahasa aslinya!!!.
Argumentasi lain yang muncul adalah Alaq yang terdapat dalam QS 96:2 terpaksa ditafsirkan
sebagai ”gumpalan”, berlawanan dengan “seperti lintah yang menempel pada sesuatu”, sebab kali-
mat Alaq pada QS 96:2 berasal dari bentuk tunggal Alaqah. Namun argumentasi tersebut sangat
tidak beralasan, bahkan seseorang yang baru belajar bahasa arabpun tahu bahwa baik Alaqah
dan Alaq kedua-duanya dapat mempunyai arti yang sama. Pada kenyataannya dalam Al Quran,
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perbedaan tafsir bisa terjadi pada kata-kata/kalimat yang sama.
Namun penafsiran tersebut haruslah mengikuti hukum gramatika bahasa arab yang sangat ketat,
jadi sangat tidak mungkin untuk disisipkan kata-kata yang “aneh-aneh“.
Usaha untuk membandingkan istilah Mudghah dalam Al Quran terhadap hasil observasi Galen
juga dilakukan dengan dilandasi pengertian yang sangat dangkal tentang istilah Mudghah atau
kata-kata lain yang berhubungan dengannya seperti Khalaq dan Mokhalaqa wa Ghair Mokha-
laqa.[/i] Dalam Quran dan Hadis dijelaskan bahwa Mudghah berarti segumpal daging yang kenyal,
sebagian berbentuk dan sebagian lainnya tak berbentuk, coba bandingkan dengan pernyataan
Galen tentang pembentukan tiga bagian utama yaitu bayangan hitam (silhouette), cabang-cabang
(twigs)/cabang-cabang anggota badan lainnya (limbs). Galen juga menyatakan bahwa pada tahap
itu tiga bagian utama tersebut terlihat lebih jelas dibandingkan dengan bagian perut dan anggota
badan lainnya.
Galen juga tidak menerangkan tentang gumpalan daging yang kenyal atau terminologi lain yang
dapat dipakai untuk menjelaskan arti dari Khalaq (tahap pembentukan awal, inisiasi), Mokha-
laqa wa Ghair Mokhalaqa (tahap diferensiasi dan bagian yang tak terdiferensiasi) atau fa (yang
mengindikasikan urutan kejadian yang sangat cepat). Dari analisa perbandingan teks tersebut
diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang diterangkan oleh Galen tidak sama dengan apa dit-
erangkan oleh Quran dan Hadis.
Terminologi Al-Nash’ah (tahap perkembangan selanjutnya) yang diterangkan dalam Al Quran juga
dituduh menjiplak hasil observasi Galen.
Sekali lagi, ditemukan melalui investigasi yang lebih mendalam bahwa tidak ada kesamaan teks
atau bukti adanya penjiplakan tentang terminology yang dijelaskan oleh Al Quran dengan hasil
observasi Galen. Pada tahap keempat atau tahap akhir pembentukan calon bayi, Galen men-
erangkan tentang diferensiasi dan embrio yang berubah menjadi calon bayi.
Al Quran memakai istilah Ansha’a yang berarti tahap inisiasi dan penyebab terjadinya perkem-
bangan. Lebih jauh lagi istilah Sawaak dan Fadaak (yang berarti menggenapkan dan meluruskan),
tetapi saat ini juga ditemui istilah tersebut kamus Yunani. Jadi tuduhan terhadap Nabi Muham-
mad saw bahwa beliau menjiplak ide bangsa Yunani adalah tidak masuk akal, karena istilah terse-
but baru muncul setelah istilah tersebut dijelaskan oleh Al Quran.
Kesimpulan (Dr. Omar Abdul Rehman)
Setelah melakukan penelitian mendetil terhadap ide nenek moyang bansgsa Yunani tentang embri-
ologi, dan membandingkannya dengan Al Quran, sangatlah jelas – meskipun - dibaca oleh orang
awampun, bahwa embriologi yang diterangkan oleh Aristoteles, Hippocrates dan Galen sangat
berbeda dengan apa yang telah diterangkan dalam Al Quran.
Fakta menyebutkan bahwa terdapat banyak perbedaan yang sangat menyolok tentang istilah-
istilah yang disebutkan Al Quran bila dibandingkan dengan istilah yang diterangkan oleh ketiga
ilmuwan Yunani tersebut diatas. Hal lain yang perlu dicamkan adalah Al Quran mempunyai gaya
bahasa yang unik. Bahasa Arab Al Quran sangat puitis dan ritmik, dimana tidak akan kita
temukan pada literatur Yunani yang membahas masalah embriologi dalam bentuk yang sangat
puitis.
Dari kesimpulan yang dikemukan oleh Dr. Omar dan difinisi tentang penjiplakan menurut Web-
ster Dictionary, bahwa embriologi yang diterangkan dalam Al Quran merupakan hasil salinan
(copy) secara utuh dari hasil peneltian ilmuwan nenek moyang bangsa Yunani tidak terbukti se-
cara sah.
Tuduhan bahwa Nabi Muhammad saw menjiplak ide/hasil karya nenek moyang bangsa Yunani
tidak berdasarkan pada bukti yang kredibel atau alasan yang akurat, tetapi hanyalah berdasarkan
pada hasil analisa yang bias dan subjektif, maka tuduhan tersebut harus ditolak.
Bagian 2
Tanggapan – Tentang Produksi sperma/Air mani
Pernyataan para misionaris tentang QS 86:6-7 adalah ayat yang salah atau tidak valid secara
ilmiah, dengan merujuk pada pernyataan Hipokrates – seorang dokter berkebangsaan Yunani
bahwa air mani diproduksi dalam buah pelir. Selanjutnya mereka menyimpulkan bahwa menu-
rut QS 86:6-7 sperma/air mani diproduksi di dalam ginjal!!. Atas ketidak akuratan ayat tersebut,
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maka ayat Al Quran yang menerangkan tentang asal-usul air mani harus ditolak. Karena ada
informasi dalam Al Quran yang tertolak, maka Al Quran bukanlah wahyu dari Allah !!
Pernyataan para missionaries yang menyebutkan bahwa air mani (sperma – red) diproduksi di
dalam buah pelir – merujuk pada hasil penemuan Hippocrates adalah kesalahan yang sangat fatal
!!!
Seperti telah dijelaskan bahwa menurut Hippocrates : ”Sperma berasal (diproduksi) dari seluruh
tubuh dari pasangan orang tua, sperma lemah berasal dari bagian tubuh yg lemah, sperma kuat
berasal dari bagian tubuh yg kuat.”
QS 86:5-7 menyatakan :”Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?.
Dia diciptakan dari air yang terpancar, yangkeluar dari tulang sulbi dan tulang dada”
Menurut ilmu ilmu kedokteran modern, pada tahap pembentukan embrio, organ reproduksi pada
janin laki-laki dan perempuan yaitu testis dan ovarium pertumbuhannya dimulai dari suatu tem-
pat didekat ginjal, antara tulang belakang dan tulang [color=blue]rusuk no 11 dan 12. Kemudian
bergerak ke bawah, pertumbuhan ovarium berhenti di pelvis (tulang panggul), sementara itu testis
terus bergerak kebawah sebelum janin keluar untuk mencapai scortum melalui saluran inguinal
(saluran perut bagian bawah).[/color]
Pada orang dewasa, organ reproduksi menerima pasokan darah dan saraf (supply nerve dan blood)
dari Abdominal Aorta, yaitu daerah antara tulang belakang dan tulang rusuk.
Bahkan sistem drainase kelenjar lymphatic (lymphe) dan pembuluh darah balik halus (venous re-
turn) bermuara pada area yang sama. (sumber Encyclopaedia Britannica 2002)
Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan kebenaran informasi Al Quran QS 85:5-7, selan-
jutnya kita bandingkan dengan informasi dari Injil Kejadian 38:9-10 “yang menyampaikan kisah
tentang seorang lelaki yang dibunuh oleh Tuhan karena membiarkan benihnya tumpah ke tanah“
Mana yang memberikan informasi akurat tentang asal mula pertumbuhan organ reproduksi pria
maupun wanita??. Secara tegas orang yang berakal sehat akan menyatakan bahwa QS 85:5-7 lah
yang memberikan informasi akurat tentang lokasi asal mula pertumbuhan organ reproduksi pria
dan wanita.
Sekali lagi terbukti bahwa ilmu pengetahuan modern telah membuktikan keakuratan informasi
tentang embriologi dalam Quran. Dari penjelasan diatas, jelas terungkap bahwa tidak terbukti
bahwa informasi embriologi dalam Quran menjiplak hasil penemuan ilmuwan Yunani yang telah
ada sebelum Quran diturunkan.
Bagian 3
Tanggapan Tentang Penentuan Jenis Kelamin Bayi
Hingga beberapa waktu yang lalu diyakini bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh sel ibunya
atau paling tidak jenis kelamin bayi ditentukan oleh sel jantan dan betina secara bersama-sama
(lihat Teori Hipppocrates tentang penentuan jenis kelamin bayi).
Tetapi embat belas abad yang lalu Al Quran secara tegas menyatakan bahwa jenis kelamin bayi
laki-laki atau perempuan ditentukan dari air mani yang dipancarkan kedalam rahim, seperti yang
dijelaskan oleh QS An Najm 45-46 :“dan sesungguhnya Dia-lah yang menciptakan pasangan laki-
laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan“.
Cabang ilmu genetika dan biologi molekuler yang sedang berkembang telah secara ilmiah membe-
narkan kecermatan informasi yang telah diterangkan dalam Al Quran. Kini difahami bahwa jenis
kelamin ditentukan oleh sel sperma yang berasal dari laki-laki, dan perempuan sama sekali tidak
mempunyai peranan dalam proses ini. Kromosom merupakan unsur utama dalam penentuan jenis
kelamin.
Dua dari empat pulu enam kromosom yang menetuntukan struktur seorang manusia diketahui
sebagai kromosom jenis kelamin, dua kromosom ini dinamakan XY pada laki-laki dan XX pada
wanita, karena bentuk-bentuk kromosom itu mirip dengan huruf-huruf tersebut. Kromosom Y
membawa gen yang mengkode sifat laki-laki senagkan kromosom X membawa gen yang mengkode
sifat perempuan. Pembentukan seorang manusia baru berawal dari kombinasi silang salah satu
kromosom-kromosom ini yang berada dalam laki-laki dan perempuan secara berpasangan. Pada
perempuan kedua komponen sel kelamin yang terbelah menjadi dua selama ovolasi membawa
kromosom X, sebaliknya sel kelamin laki-laki menghasilkan dua sperma yang berbeda, satu meng-
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hasilkan kromosom X dan yang lainnya menghasilkan kromosom Y.
Jika semua koromosom X dari perempuan bergabung semua dengan sel sperma yang mengan-
dung kromosom X, maka bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Jika ia bergabung dengan sel
sperma yang mengandung kromosom Y, maka bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki
Dengan kata lain jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh jenis kromosom laki-laki yang
bergabung dengan sel telur perempuan.. Tak satupun dari hal ini diketahui hingga penemuan ilmu
genetika abad dua puluh. Bahkan dalam sejumlah masyarakat dipercaya bahwa jenis kelamin bayi
ditentukan oleh tubuh perempuan. Itulah mengapa para wanita dipersalahkan bila ia melahirkan
anak perempuan. Tiga belas abad sebelum gen manusia ditemukan, Al Quran menyampaikan
informasi yang menolak kepercayaan takhayul ini dan menunjukkan bahwa penentuan jenis ke-
lamin bukanlah dari perempuan tetapi dari air mani laki-laki.
Maha suci Allah !!!!. Tentulah ini bukanlah suatu kebetulan, hal ini sekali lagi membuktikan
bahwa Al Quran adalah wahyu dari Allah swt, Tuhan semesta alam. Adakah ayat-ayat bible yang
menyampaikan informasi seperti ayat Quran tersebut diatas?!
Bagian 4
Tanggapan Tentang Terbentuknya Jaringan
Dalam sebuah situs yang secara terang-terangan insulting Islam disebutkan bahwa :”Quran men-
gatakan bahwa gumpalan darah kemudian menjadi tulang dan kemudian Tuhan membungkus
tulang dengan daging (QS 23:13-14). Adalah suatu fakta ilmiah bahwa jaringan terbentuk lebih
dulu, dan tulang tumbuh sesaat kemudian, dan terus bertambah kuat (dengan membangun kal-
sium) bertahun-tahun setelah kelahiran. Oleh sebab itu, ini sudah jelas adalah satu dari banyak
ketidak cermatan ilmiah Al Quran”[/b]
Hingga akhir-akhir ini para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio
terbentuk secara bersamaan karenanya sejak lama QS 23:13-14 dinyatakan bertentangan dengan
ilmu pengetahuan, namun penelitian canggih dengan mikroskop yang dilakukan dengan meng-
gunakan teknologi baru telah mengungkap bahwa pernyataan Al Quran adalah benar kata demi
katanya. Penelitian ditingkat mikroskopis ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim
ibu terjadi dengan cara persis seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut.
Pertama : jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras, kemudian sel-sel otot yang terpilih dari
jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang ini. Peristiwa ini
digambarkan dalam terbitan ilmiah dengan kalimat berikut :”Dalam minggu ketujuh rangka mu-
lai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang belulang mencapai bentuknya yang kita kenal. Pada
akhir minggu ketujuh dan selama minggu kedelapan otot-otot menempati posisinya disekeliling
bentukan tulang” (Moore,
Developing Human, cetakan ke 6, 1998)
Sekarang mari kita bandingakan pernyataan More dalam “Developing Human” dengan apa yang
diterangkan Al Quran seperti penjelasan Dr. Omar Abdul Rehman dan Dr. Keith Moore – seorang
Dr ahli anatomi) sebagai berikut :
Nutfah (QS Qiyaamah 37) “Bukankah ia dahulu berasal dari sel sperma dan air mani yang dipan-
carkan”. (QS Mu’minun 13) “Kemudian kami simpan sel sperma dan air mani itu kedalam tempat
yang kokoh (rahim)”.
Alaqah (QS Qiyaamah 38) “Kemudian sperma dan air mani itu menjadi segumpal darah (berben-
tuk seperti lintah)”. (QS Mu’minun 14) “Kemudian sperma dan air mani itu Kamijadikan segumpal
darah (berbentuk seperti lintah)”
Mudghah (QS Infithaar 7) [/b][/i]“Allah yang telah menciptakan kamu lalu.....,[/i][/b] (QS Qiyaamah
38) “Allah yang telah menciptakan kamu...,(QS Mu’minun 14) “Kemudian kami jadikan segumpal
darah itu (berbentuk seperti lintah) kami jadikan segumpal daging (Mudghah)....
Izam (QS Infithaar 7) “........menyempurnakan kejadianmu, (QS Qiyaamah 38) “...Allah mencip-
takannya dan menyempurnakannya“, (QS Mu’minun 14) “......dan segumpal daging (Mudghah) itu
kami jadikan tulang belulang(Izam)
Lahm (QS Infithaar 8) “......dan membentuk tubuhmu sesuai dengan yang Dia kehendaki, (QS
Qiyamaah 38) “....lalu Allah menyempurnakannya, (QS Mu’minun 14) “....kemudian kami bungkus
tulang belulang itu dengan daging (lahm : otot daging)
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Nash’ah (QS Infithaar 8) “....Dia menyusun tubuh-tubuhmu, (QS Qiyamah 39) “ .. Allah men-
jadikannya sepasang laki-laki dan perempuan“, (QS Mu’minun 14) “...Kami jadikan makhluk yang
berbentuk lain.....
Pernyataan More dalam Developing Human persis seperti tahapan [b]Izam dan Lahm[/b seperi
yang dijelaskan oleh Dr. Omar Abdul Rehman. Nah sekarang terbukti siapa yang tidak cermat?!.
seorang yang berakal sehat tentunya harus lebih percaya terhadap hasil penelitian ilmiah bukan
?!
Refrerensi :
1. Encyclopaedia Britannica 2002
2. Al Quran DISBINTALAD 1990
3. Keajaiban Penciptaan Manusia – Harun Yahya 2003
4. Embryology and Human Creation between Quran & Science - Dr. Sharif Kaf Al-Ghazal, August
2004
5. Does the Qur’an Plagiarise Ancient Greek Embryology? A Review Presented by Dr. Omar Abdul
Rehman
6. A Scientist’s Interpretation of References to Embryology in the Qur’an, Keith L. Moore, Phd.,
F.I.A.C, The Department of Anatomy, University of Toronto, Canada, 1986
7. Developing Human, cetakan ke 6 1998 oleh Moore, Keith L. Moore, Phd., F.I.A.C, The Depart-
ment of Anatomy, University of Toronto, Canada, 1986
sumber :http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=2615 _0 _14 _0 _M

Who Is Muhammad (SAW) Anyway ? (2007-07-21 23:20)

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA
"Sejumlah besar sumber awal menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang jujur dan berbudi
baik yang dihormati dan ditaati orang-orang yang sepertinya
(jujur dan berbudi baik) (Vol. 12)"
MAHATMA GANDHI (Komentar mengenai karakter Muhammad di
YOUNG INDIA):
"Pernah saya bertanya-tanya siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia... Saya lebih
dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya. Tapi
ia datang dari kesederhanaan,
kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad; serta pengabdian luar biasa kepada teman dan
pengikutnya, tekadnya, keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya. Semua
ini (dan bukan pedang ) menyingkirkan segala halangan. Ketika saya menutup
halaman terakhir volume 2 (biografi Muhammad), saya sedih karena tiada lagi cerita yang tersisa
dari hidupnya yang agung."
Sir George Bernard Shaw (The Genuine Islam,’ Vol. 1, No. 8, 1936.)
"Jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris - bahkan Eropa - beberapa ratus tahun dari
sekarang, Islam-lah agama tersebut."
" Saya senantiasa menghormati agama Muhammad karena potensi yang dimilikinya. Ini adalah
satu-satunya agama yang bagi saya memiliki kemampuan menyatukan dan
merubah peradaban. Saya sudah mempelajari Muhammad - sesosok pribadi agung yang jauh dari
kesan seorang anti-kristus, dia harus dipanggil ’sang penyelamat kemanusiaan’."
"Saya yakin, apabila orang semacam Muhammad memegang kekuasaan tunggal di dunia modern
ini, dia akan berhasil mengatasi segala permasalahan sedemikian hingga membawa kedamaian
dan kebahagiaan yang dibutuhkan dunia: Ramalanku, keyakinan yang dibawanya
akan diterima Eropa di masa datang dan memang ia telah mulai diterima Eropa saat ini"
"Dia adalah manusia teragung yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini. Dia membawa se-
buah agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulai sekian banyak
gerakan pembaruan sosial dan politik, mendirikan sebuah masyarakat yang kuat dan dinamis un-
tuk melaksanakan dan mewakili seluruh
ajarannya, dan ia juga telah merevolusi pikiran serta perilaku manusia untuk seluruh masa yang
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akan datang.
Dia adalah Muhammad (SAW). Dia lahir di Arab tahun 570 masehi, memulai misi mengajarkan
agama kebenaran, Islam (penyerahan diri pada Tuhan) pada usia 40 dan meninggalkan dunia ini
pada usia 63.
Sepanjang masa kenabiannya yang pendek (23 tahun) dia telah merubah Jazirah Arab dari pagan-
isme dan pemuja makhluk menjadi para pemuja Tuhan yang Esa, dari
peperangan dan perpecahan antar suku menjadi bangsa yang bersatu, dari kaum pemabuk dan
pengacau menjadi kaum pemikir dan penyabar, dari kaum tak berhukum dan
anarkis menjadi kaum yang teratur, dari kebobrokan ke keagungan moral. Sejarah manusia tidak
pernah mengenal tranformasi sebuah masyarakat atau tempat sedahsyat
ini - dan bayangkan ini terjadi dalam kurun waktu hanya sedikit di atas DUA DEKADE."
MICHAEL H. HART (THE 100: A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HIS-
TORY, New York, 1978)
Pilihan saya untuk menempatkan Muhammad pada urutan teratas mungkin mengejutkan semua
pihak, tapi dialah satu-satunya orang yang sukses baik dalam tataran sekular maupun agama.
(hal. 33). Lamar tine, seorang sejarawan terkemuka menyatakan bahwa:
"Jika keagungan sebuah tujuan, kecilnya fasilitas yang diberikan untuk mencapai tujuan tersebut,
serta menakjubkannya hasil yang dicapai menjadi tolok ukur kejeniusan seorang manusia; sia-
pakah yang berani membandingkan tokoh hebat manapun dalam sejarah modern dengan Muham-
mad? Tokoh-tokoh itu membangun pasukan, hukum dan kerajaan saja. Mereka hanyalah mencip-
takan kekuatan-kekuatan material yang hancur bahkan di depan mata mereka sendiri.
Muhammad bergerak tidak hanya dengan tentara, hukum, kerajaan, rakyat dan dinasti, tapi ju-
taan manusia di dua per tiga wilayah dunia saat itu; lebih dari itu, ia telah merubah altar-altar
pemujaan, sembahan, agama, pikiran, kepercayaan serta jiwa... Kesabarannya dalam kemenan-
gan dan ambisinya yang dipersembahkan untuk satu tujuan tanpa sama sekali berhasrat mem-
bangun kekuasaan, sembahyang-sembahyangnya, dialognya dengan Tuhan, kematiannnya dan
kemenangan-kemenangan (umatnya) setelah kematiannya; semuanya membawa keyakinan umat-
nya hingga ia memiliki kekuatan untuk mengembalikan sebuah dogma. Dogma yang mengajarkan
ketunggalan dan kegaiban (immateriality) Tuhan yang mengajarkan siapa sesungguhnya Tuhan.
Dia singkirkan tuhan palsu dengan kekuatan dan mengenalkan tuhan yang sesungguhnya dengan
kebijakan. Seorang filsuf yang juga seorang orator, apostle (hawariyyun, 12 orang pengikut Yesus-
pen.), prajurit, ahli hukum, penakluk ide, pegembali dogma-dogma rasional dari sebuah ajaran
tanpa pengidolaan, pendiri 20 kerajaan di bumi dan satu kerajaan spiritual, ialah Muhammad.
Dari semua standar bagaimana kehebatan seorang manusia diukur, mungkin kita patut bertanya:
adakah orang yang lebih agung dari dia?"
(Lamar tine, HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris, 1854, Vol. II, pp 276-277)
"Dunia telah menyaksikan banyak pribadi-pribadi agung. Namun, dari orang orang tersebut
adalah orang yang sukses pada satu atau dua bidang saja misalnya agama atau militer. Hidup
dan ajaran orang-orang ini seringkali terselimuti kabut waktu dan zaman. Begitu banyak speku-
lasi tentang waktu dan tempat lahir mereka, cara dan gaya hidup mereka, sifat dan detail ajaran
mereka, serta tingkat dan ukuran kesuksesan mereka sehingga sulit bagi manusia untuk merekon-
struksi ajaran dan hidup tokoh-tokoh ini.
Tidak demikian dengan orang ini. Muhammad (SAW) telah begitu tinggi menggapai dalam berba-
gai bidang pikir dan perilaku manusia dalam sebuah episode cemerlang sejarah manusia. Setiap
detil dari kehidupan pribadi dan ucapan-ucapannya telah secara akurat didokumentasikan dan
dijaga dengan teliti sampai saat ini. Keaslian ajarannya begitu terjaga, tidak saja oleh karena
penelusuran yang dilakukan para pengikut setianya tapi juga oleh para penentangnya.
Muhammad adalah seorang agamawan, reformis sosial, teladan moral, administrator massa, saha-
bat setia, teman yang menyenangkan, suami yang penuh kasih dan seorang ayah yang penyayang
- semua menjadi satu. Tiada lagi manusia dalam sejarah melebihi atau bahkan menyamainya
dalam setiap aspek kehidupan tersebut - hanya dengan kepribadian seperti dia-lah keagungan
seperti ini dapat diraih."
K. S. RAMAKRISHNA RAO, Professor Philosophy dalam bookletnya, "Muhammad, The Prophet of
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Islam"
Kepribadian Muhammad, hhmm sangat sulit untuk menggambarkannya dengan tepat. Saya pun
hanya bisa menangkap sekilas saja: betapa ia adalah lukisan yang indah. Anda bisa lihat Muham-
mad sang Nabi, Muhammad
sang pejuang, Muhammad sang pengusaha, Muhammad sang negarawan, Muhammad sang orator
ulung, Muhammad sang pembaharu, Muhammad sang pelindung anak yatim-piatu, Muhammad
sang pelindung hamba sahaya, Muhammad sang pembela hak wanita, Muhammad sang hakim,
Muhamad sang pemuka agama. Dalam setiap perannya tadi, ia adalah
seorang pahlawan.
Saat ini, 14 abad kemudian, kehidupan dan ajaran Muhammad tetap selamat, tiada yang hilang
atau berubah sedikit pun. Ajaran yang menawarkan secercah harapan abadi tentang obat atas
segala penyakit kemanusiaan yang ada dan telah ada sejak masa hidupnya. Ini bukanlah klaim
seorang pengikutnya tapi juga sebuah simpulan tak terelakkan dari sebuah analisis sejarah yang
kritis dan tidak bias.
PROF. (SNOUCK) HURGRONJE:
Liga bangsa-bangsa yang didirikan Nabi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar persatuan in-
ternasional dan persaudaraan manusia di atas pondasi yang universal yang menerangi bagi bangsa
lain.
Buktinya, sampai saat ini tiada satu bangsa pun di dunia yang mampu menyamai Islam dalam
capaiannya mewujudkan ide persatuan bangsa-bangsa.
Dunia telah banyak mengenal konsep ketuhanan, telah banyak individu yang hidup dan misinya
lenyap menjadi
legenda. Sejarah menunjukkan tiada satu pun legenda ini yang menyamai bahkan sebagian dari
apa yang Muhammad capai. Seluruh jiwa raganya ia curahkan untuk satu tujuan: menyatukan
manusia dalam pengabdian
kapada Tuhan dalam aturan-aturan ketinggian moral.
Muhammad atau pengikutnya tidak pernah dalam sejarah menyatakan bahwa ia adalah putra
Tuhan atau reinkarnasi Tuhan atau seorang jelmaan Tuhan - dia selalu sejak dahulu sampai saat
ini menganggap dirinya
dan dianggap oleh pengikutnya hanyalah sebagai seorang pesuruh yang dipilih Tuhan.
THOMAS CARLYLE in his HEROES AND HEROWORSHIP
"(Betapa menakjubkan) seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling
berperang dan kaum nomaden (Baduy) menjadi sebuah bangsa yang paling maju dan paling berper-
adaban hanya dalam waktu kurang dari dua decade."
"Kebohongan yang dipropagandakan kaum Barat yang diselimutkan kepada orang ini (Muham-
mad) hanyalah mempermalukan diri kita sendiri."
"Sesosok jiwa besar yang tenang, seorang yang mau tidak mau harus dijunjung tinggi. Dia dicip-
takan untuk menerangi dunia, begitulah perintah Sang Pencipta Dunia."
EDWARD GIBBON and SIMON OCKLEY speaking on the profession of ISLAM write:
" ’Saya percaya bahwa Tuhan adalah tunggal dan Muhammad adalah pesuruh-Nya’ adalah pen-
gakuan kebenaran Islam yang simpel dan seragam. Tuhan tidak pernah dihinakan dengan pujaan-
pujaan kemakhlukan; penghormatan terhadap Sang Nabi tidak pernah berubah menjadi pengkul-
tusan berlebihan; dan prinsip-prinsip hidupnya telah memberinya penghormatan dari pengikut-
nya dalam batas-batas akal dan agama (HISTORY OF THE SARACEN EMPIRES, London, 1870,
p. 54).
Muhammad tidak lebih dari seorang manusia biasa. Tapi ia adalah manusia dengan tugas mulia
untuk menyatukan manusia dalam pengabdian terhadap satu dan hanya satu Tuhan serta un-
tuk mengajarkan hidup yang jujur dan lurus sesuai perintah Tuhan. Dia selalu menggambarkan
dirinya sebagai ’hamba dan pesuruh Tuhan’ dan demikianlah juga setiap tindakannya.
SAROJINI NAIDU, penyair terkenal India (S. Naidu, IDEALS OF ISLAM, vide Speeches & Writ-
ings, Madras, 1918, p. 169):
Inilah agama pertama yang mengajarkan dan mempraktekkan demokrasi; di setiap masjid, ketika
adzan dikumandangkan dan jemaah telah berkumpul, demokrasi dalam Islam terwujud lima kali
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sehari ketika
seorang hamba dan seorang raja berlutut berdampingan dan mengakui: ’Allah Maha Besar’... Saya
terpukau lagi dan lagi oleh kebersamaan Islam yang secara naluriah membuat manusia menjadi
bersaudara.
DIWAN CHAND SHARMA:
"Muhammad adalah sosok penuh kebaikan, pengaruhnya dirasakkan dan tak pernah dilupakan
orang-orang terdekatnya.
(D.C. Sharma, THE PROPHETS OF THE EAST, Calcutta, 1935, pp. 12)
James A. Michener, "Islam: The Misunderstood Religion," in READER’S DIGEST (American edi-
tion), May 1955, pp. 68-70.
Muhammad, seorang inspirator yang mendirikan Islam, dilahirkan pada tahun 570 masehi dalam
masyarakat Arab penyembah berhala. Yatim semenjak kecil dia secara khusus memberikan perha-
tian kepada fakir miskin, yatim piatu dan janda, serta hamba sahaya dan kaum lemah. Di usia 20
tahun, dia sudah menjadi seorang pengusaha yang sukses, dan menjadi pengelola bisnis seorang
janda kaya. Ketika mencapai usia 25, sang majikan melamarnya.
Meski usia perempuan tersebut 15 tahun lebih tua Muhammad menikahinya dan tetap setia
kepadanya sepanjang hayat sang istri.
"Seperti halnya para nabi lain, Muhammad memulai tugas kenabiannya dengan sembunyi2 dan
ragu2 karena menyadari kelemahannya. Tapi "Baca" adalah perintah yang diperolehnya, -dan
meskipun sampai saat ini diyakini bahwa Muhammad tidak bisa membaca dan menulis - dan kelu-
arlah dari mulutnya satu kalimat yang akan segera mengubah dunia: "Tiada tuhan selain Tuhan."
"Dalam setiap hal, Muhammad adalah seorang yang mengedepankan akal. Ketika putranya,
Ibrahim, meninggal disertai gerhana dan menimbulkan anggapan ummatnya bahwa hal terse-
but adalah wujud rasa belasungkawa Tuhan kepadanya, Muhammad berkata: "Gerhana adalah
sebuah kejadian alam biasa, adalah suatu kebodohan mengkaitkannya dengan kematian atau ke-
lahiran seorang manusia."
"Sesaat setelah ia meninggal, sebagian pengikutnya hendak memujanya sebagaimana Tuhan
dipuja, akan tetapi penerus kepemimpinannya (Abu Bakar-pen.) menepis keingingan ummat-
nya itu dengan salah satu pidato relijius terindah sepanjang masa: ’Jika ada diatara kalian yang
menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa ia telah meninggal. Tapi jika Tuhan-lah yang
hendak kalian sembah, ketahuilah bahwa Ia hidup selamanya". (Ayat terkait: Q.S. Al Imran, 144 -
pen.)
W. Montgomery Watt, MOHAMMAD AT MECCA, Oxford, 1953, p. 52.
"Kesiapannya menempuh tantangan atas keyakinannya, ketinggian moral para pengikutnya, serta
pencapaiannya yang luar biasa - semuanya menunjukkan integritasnya. Mengira Muhammad se-
bagai seorang penipu hanyalah memberikan masalah dan bukan jawaban. Lebih dari itu, tiada
figur hebat yang digambarkan begitu buruk di Barat selain Muhammad"
Annie Besant, THE LIFE AND TEACHINGS OF MUHAMMAD, Madras, 1932, p. 4.
"Sangat mustahil bagi seseorang yang memperlajari karakter Nabi Bangsa Arab, yang menge-
tahui bagaimana ajarannya dan bagaimana hidupnya untuk merasakan selain hormat terhadap
beliau, salah satu utusan-Nya. Dan meskipun dalam semua yang saya gambarkan banyak hal-hal
yang terasa biasa, namun setiap kali saya membaca ulang kisah-kisahnya, setiap kali pula saya
merasakan kekaguman dan penghormatan kepada sang Guru Bangsa Arab tersebut."
Bosworth Smith, MOHAMMAD AND MOHAMMADANISM, London, 1874, p. 92.
"Dia adalah perpaduan Caesar dan Paus; tapi dia adalah sang Paus tanpa pretensinya dan seorang
caesar tanpa Legionnaire-nya: tanpa tentara, tanpa pengawal, tanpa istana, tanpa pengahasilan
tetap; jika ada seorang manusia yang pantas untuk berkata bahwa dia-lah wakil Tuhan penguasa
dunia, Muhammad lah orang itu, karena dia memiliki kekuatan meski ia tak memiliki segala in-
strument atau penyokongnya."
John William Draper, M.D., L.L.D., A History of the Intellectual Development of Europe, London
1875, Vol.1, pp.329-330
"Empat tahun setelah kematian Justinian, pada 569 AD, telah lahir di
Mekkah Arabia seorang manusia yang sangat besar pengaruhnya terhadap ummat manusia ...
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Muhammad"
John Austin, "Muhammad the Prophet of Allah," in T.P. ’s and Cassel’s Weekly for 24th September
1927.
Dalam kurun waktu hanya sedikit lebih dari satu tahun, ia telah menjadi pemimpin di Madinah.
Kedua tangannya memegang sebuah tuas yang siap mengguncang dunia.
Professor Jules Masserman
"Pasteur dan Salk adalah pemimpin dalam satu hal (intelektualitas-pen). Gandhi dan Konfusius
pada hal lain serta Alexander, Caesar dan Hitler mungkin pemimpin pada kategori kedua dan
ketiga (reliji dan militer pen.).
Jesus dan Buddha mungkin hanya pada kategori kedua. Mungkin pemimpin terbesar sepanjang
masa adalah Muhammad, yang sukses pada ketiga kategori tersebut. Dalam skala yang lebih kecil
Musa melakukan hal yang sama."
Sumber dari milis
http://groups.yahoo.com/group/ummat _mohammad/

Mukjizat Terbesar Nabi Muhammad SAW (2007-07-21 23:27)

oleh :hamba
Tidak seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Taala melainkan pasti dikuatkan dengan tanda-
tanda berupa peristiwa alamiah serta mukjizat yang menyalahi keadaan yang biasa dialami oleh
umat manusia, yang keluar dari batas kepandaian mereka. Maksudnya ialah agar dengan menun-
jukkan hal-hal itu dia dapat menjadi bukti bahwa orang yang mengaku menerima risalah benar-
benar dipercaya sebagai utusan Tuhan, di samping berbagai berita gembira dan peringatan yang
disampaikan
Setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat, akan tetapi semua mukjizat tersebut telah hilang
bersama kewafatan para nabi dan rasul. Hanya satu saja mukjizat yang masih wujud dan da-
pat kita lihat, sentuh, baca dan dengar. Itulah mukjizat nabi kita Nabi Besar Muhammad s.a.w
yaitu Al-Qur’an Al-Karim, yang telah Allah janjikan untuk memelihara dan melingdunginya se-
hingga hari Kiamat kelak.
Ini termaktub dalam firman Allah s.w.t di dalam surah Al-Hijir, ayat 9:
Ertinya: "Sesungguhnya telah Kami turunkan peringatan ini (Al-Qur’an) dan sesungguhnya Kami
lah penjaga baginya."
Sebagai bukti bahwa Alquran benar-benar sebagai mukjizat adalah tantangan yang dikemukakan
sendiri oleh Allah Taala dalam firman-Nya yang berbunyi, “Katakanlah! ‘Andai kata seluruh
manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Alquran ini, pasti mereka semua tidak da-
pat membuat yang serupa dengan dia, walaupun mereka saling tolong-menolong.” (Q.S. Al-Isra:88)
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi
Muhammad saw. bersabda, “Tidak seorang nabi pun dari nabi-nabi itu melainkan pasti diberi
yang sepadan dengan tuntutan orang yang beriman atasnya. Hanya saja yang diberikan padaku
ini adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah padaku. Maka dari itu aku mengharap, kiranya
aku mempunyai pengikut yang terbanyak pada hari kiamat nanti.” Diriwayatkan oleh Bukhari
dan Muslim.
Semua yang ada dalam Al-Qur’an mempunyai kelebihan dan keutamaan yang sangat banyak
tanpa batas, karena Al-Qur’an adalah kalam Alloh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
sebagai mukjizat yang besar dan kitab untuk semua makhluk dan merupakan penyempurnaan
dari kitab-kitab sebelumnya.
Alloh tidak membedakan tentang kelebihan dan keutamaan setiap surat atau ayat dalam Al-
Qur’an. “ Tiadalah kami alpakan (diskriminasikan) sesuatupun didalam Al Kitab ( Al-Qur’an )
“ ( Al An’aam : 38 ).
Hanya manusia yang belum mengkajinya secara mendalam. Tetapi ada beberapa surat dan ayat
yang mempunyai keutamaan tertentu berdasarkan petunjuk dari Nabi.
Diriwayatkan dari A’isyah bahwa Nabi saw masuk kepadanya, ketika itu ada seorang wanita yang
sedang diobati dan dibacakan Ruqyah, lalu Nabi saw bersabda kepadanya : “ Obatilah dengan
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kitab Alloh ( Al-Qur’an ) “ ( HR.Muslim ).
Jika kita perhatikan Hadits ini niscaya kita akan dapati bahwa Nabi saw menyebut secara umum
dan tidak menyebut ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu. Dengan demikian jelas bahwa
Al-Qur’an seluruhnya adalah obat dari penyakit fisik, mental dan spiritual. Hanya orang-orang
Khawas yang dapat mengetahui rahasia-rahasia Alloh yang terdapat di dalam Al-Qur’an. “ Alloh
menganugerahkan al Hikmah ( Kepahaman tentang Al-Qur’an dan sunah ) kepada siapa yang Dia
kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugerahkan al Hikmah itu, ia benar-benar telah dianuger-
ahi karunia yang banyak “ ( Al Baqarah : 269 ).
Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. datang untuk memecahkan problematika kehidu-
pan yang membingungkan seluruh manusia sejak dahulu sampai sekarang.
Dalam hal ini Allah Taala berfirman, “Dan andaikata semua pohon yang ada di bumi ini dijadikan
pena dan lautan dijadikan tinta dan ditambah lagi dengan tujuh lautan sesudah itu, maka tidak
akan habis kalimat Tuhan (yang hendak dituliskan itu).” (Q.S. Luqman:27)
Semua persoalan ini datang dengan susunan yang amat indah kesusasteraannya, manis diden-
gar dan dapat mempengaruhi perasaan halus setiap manusia yang menelitinya. Bahkan dapat
menarik atau menguasai diri dan jiwanya. Selanjutnya semua rasa untuk melaksanakan kebaikan
dapat ditimbulkan. Sementara itu kata-kata yang termuat di dalamnya jauh sekali dari perselisi-
han dan isi maknanya tidak berlawanan (paradoxal).
Allah Taala berfirman,:
“Andai kata Alquran datangnya bukan dari sisi Allah pasti mereka akan mendapatkan pertentan-
gan yang banyak sekali dalam isinya.” (Q.S. An-Nisa:82)
Maksudnya oleh sebab Alquran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun, tetapi walaupun
demikian jiwa, isi, keterangan-keterangan dan cerita-cerita yang ada di dalamnya, sekalipun
dalam waktu yang berbeda-beda suasana dan keadaannya, tetap sama, tidak berubah-ubah dan
satu dengan yang lainnya tidak bertentangan sama sekali. Sebenarnya tidak pernah ada sebuah
kitab pun yang dapat menandingi kitab suci Alquran, baik mengenai ketinggian isinya, kejelasan
keterangannya dan amat dalam mengesan di dalam jiwa.
Bukti kebenaran Al Qur’an
A. Kisah Fir’aun & Nabi Musa as
Dalam Surah Yunus ayat 90-92, Al-Qur’an menyatakan bahwa pada suatu masa nanti bangkai
Fir’aun yang tenggelam sewaktu mengejar Nabi Musa as akan dikembalikan kepada manusia (da-
pat disaksikan dengan mata kepala) untuk menjadi bukti akan kebenaran dan kebesaran ayat-ayat
Allah itu.
"Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir’aun dan bala ten-
taranya, karena hendak menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Fir’aun itu telah hampir
tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh
Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". Apakah sekarang
(baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu terma-
suk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya
kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya ke-
banyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami."
(QS. 10:90-92)
Perlu diketahui, bahwa ayat ini turun setelah 21 abad masa Fir’aun.
Orang sudah tidak tahu lagi dimana batang tubuh Fir’aun.
Tetapi sungguh menakjubkan, bahwa setelah terpendam selama lebih kurang 40 abad, yaitu tepat-
nya tanggal 6 Juli 1879 para ilmuwan Archeologi telah berhasil menemukan batang tubuh Fir’aun,
dan hal ini sekaligus menemukan bukti akan kebenaran Al-Qur’an sebagai wahyu Allah, bukan
ciptaan Nabi Muhammad Saw !
Berikut akan saya kutipkan tulisan Yoesof Sou’yb dalam majalah ’Harmonis’ tentang kesesuaian
antara Surah Yunus 90-92 dengan kenyataan sejarah yang menggemparkan itu.
Wahyu Ilahi yang diturunkan pada abda ke-7 Masehi itu menegaskan bahwa badan
Pharaoh/Fir’aun yang telah menjadi korban, akan diselamatkan sebagai pertanda bagi orang be-
lakangan.
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Dalam ayat asli berbunyi : ’nunajji-ka bi badani-ka’.
B. Kisah Romawi
Pernyataan tentang kekalahan pasukan Romawi oleh pasukan Persia yang terdapat dalam permu-
laan Surah Ar-Rum.
Pada tahun 325, raja Konstantin memeluk agama Kristen, dan menjadikan agama ini sebagai
agama negara yang resmi (Awal dari terbentuknya konsili Nicea yang mengesahkan Trinitas). Se-
cara spontan, rakyat Romawipunbanyak yang memeluk agama tersebut, sementara itu kekaisaran
Persia, penyembah matahari, menolak untuk memeluk agama tersebut.
Adapun raja yang memegang tampuk kekaisaran Romawi pada akhir abad ke-7 M adalah Mau-
rice, seorang raja yang kurang memperhatikan masalah kenegaraan dan politik. Oleh karenanya
angkatan bersenjatanya pun kemudian mengadakan kudeta dibawah pimpinan panglimanya yang
bernama Pochas.
Setelah mengadakan kudeta, Pochas naik tahta dan menghukum keluarga raja dengan cara yang
kejam. Serta mengirim seorang duta ke Persia, yang pada waktu itu dipegang oleh Kisra Chorus
II, putra Kisra Anu Syirwan yang adil.
Pada waktu Kisra tahu kejadian kudeta di Romawi, Kisra sangat marah karena Kisra pernah
berhutang budi pada Maurice yang sekaligus juga mertuanya itu. Kemudian Kisra memerin-
tahkan untuk memenjarakan duta besar Romawi, serta menyatakan tidak mengakui pemerinta-
han Romawi yang baru.
Akhirnya Kisra Chorus melancarkan peperangan terhadap Romawi.
Angkatan perangnya merayap melintasi sungai Euphrat menuju Syam.
Dalam serangan ini Pochas tidak dapat mempertahankan diri terhadap angkatan perang Persia
yang telah menguasai kota Antiochia dan El Quds.
Sementara itu penguasa Romawi didaerah jajahan Afrika juga mengirimkan pasukan besar
dibawah pimpinan puteranya, yaitu Heraklius. Bertolaklah pasukan tersebut dengan diam-diam
melalui jalan laut, sehingga Pochas tidak tahu kedatangan mereka. Tanpa menghadapi per-
lawanan sama sekali, Heraklius akhirnya berhasil menguasai kekaisaran dan membunuh Pochas.
Walaupun Heraklius berhasil menguasai kekaisaran dan membunuh Pochas, namun Heraklius
tidak berhasil menahan badai pasukan Persia. Sehingga Romawi kehilangan daerah jajahan-
nya dan tinggallah kekaisaran Romawi di ibukota saja. Penduduk yang tinggal di ibukota penuh
diliputi rasa kekhawatiran akan serangan pasukan Persia yang akan memasuki ibukota.
Setelah berlangsung peperangan selama enam tahun, kaisar Persia mau mengadakan perdamaian
dengan Heraklius tetapi dengan satu syarat, Heraklius harus menyerahkan seribu talent emas,
seribu talent perak, seribu pakaian dari sutera, seribu kuda dan seribu gadis perawan kepada
Kisra.
Sementara pada ibukota Persia dan Romawi terjadi peristiwa tersebut, maka pada bangsa dipusat
ibukota Jazirah Arabia, yaitu di Mekkah Almukarromah, terjadi pula hal yang serupa. Dikota
tersebut terdapat orang-orang Majusi Persia, penyembah matahari dan api, dan orang-orang Ro-
mawi yang beriman kepada ajaran Isa (walau sudah diselewengkan).
Orang Islam dan orang-orang Romawi mengharapkan kemenangan mereka atas orang-orang kafir
dan musyrikin, sebagaimana halnya mereka mengharapkan kekalahan orang-orang kafir Mekkah
dan orang Persia, sebab mereka merupakan penyembah benda-benda materi. Sementara orang-
orang Nasrani, meskipun sebagian dari mereka sudah menyimpang dari ajaran Isa Putra Maryam
adalah merupakan saudara dan sahabat terdekat kaum Muslimin.
"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang
yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dap-
ati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang
berkata:"Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena diantara
mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rabib-rabib, (juga) karena sesung-
guhnya mereka tidak menyombongkan diri."
(QS. 5:82)
Dengan demikian, pertarungan yang terjadi antara orang-orang Persia dan Romawi menjadi lam-
bang luar pertarungan antara orang-orang Islam dan musuh-musuhnya di Mekkah. Maka pada
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waktu Persia berhasil mengalahkan orang-orang Romawi pada tahun 616 dan berhasil mengua-
sai seluruh wilayah sebelah Timur negara Romawi, orang-orang Musyrikin pun mendapat ke-
sempatan untuk menghina kaum Muslimin dengan mengatakan : ’Saudara kami berhasil men-
galahkan saudara kamu. Demikian pula yang akan kami lakukan kepadamu jika kamu tidak mau
mengikuti kami, meninggalkan agama kamu yang baru (Islam).’
Dalam keadaan yang menyakitkan itu, kaum Muslimin Mekkah sedang dalam kondisi yang pal-
ing lemah dan buruk dalam segi materi, sampai kemudian turun wahyu Allah kepada Nabi Besar
Muhammad Saw :
"Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah
dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan
sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-
orang yang beriman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan
Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (sebagai) janji yang sebenar-benarnya dari Al-
lah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."
(QS. 30:1-6)
Sungguh turunnya wahyu ini kepada Nabi Saw merupakan suatu ujian mental dan Spiritual bagi
semua sahabat-sahabat beliau. Jika apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw ini tidak ter-
bukti, maka sudah bisa diramalkan akan kehancuran kepercayaan mereka terhadap diri orang
yang selama ini mereka percayai dan mereka kasihi.
Beberapa tahun kemudian, Heraklius membuat suatu rencana yang luar biasa untuk men-
galahkan Persia. Heraklius tahu bahwa kekuatan angkatan laut Persia sangat lemah, oleh karena
itu dia menyiapkan kapal-kapal untuk menyerang Persia dari belakang. Dia bertolak bersama-
sama dengan sisa-sisa pasukannya lewat Laut Hitam ke Armenia, dan melakukan serangan kilat
terhadap pasukan Persia. Menghadapi serangan mendadak itu, pasukan Persia tidak mampu
bertahan dan lari bercerai berai.
Di Asia kecil, Persia memiliki pasukan yang besar.
Tetapi Heraklius menyerangnya dengan tiba-tiba dengan kapal-kapal perangnya, dan berhasil
menghancurkan pasukan Persia. Setelah memperoleh kemenangan yang besar itu, kembalilah
Heraklius keibukota Konstantinopel lewat jalan laut.
Setelah dua peperangan diatas, Heraklius melakukan peperangan yang lain melawan Persia pada
tahun 623, 624 dan 625. Akibat peperangan tersebut, pasukan Persia terpaksa menarik diri dari
seluruh tanah Romawi, dan Heraklius berada pada pusat yang memungkinkan baginya untuk
menembus kejantung kekaisaran Persia. Akhirnya perang yang terakhir terjadi pada bulan De-
sember 627 disepanjang sungai Dajlah.
Pada waktu Kisra Chorus tidak dapat menahan arus tentara Romawi, ia melarikan diri dari is-
tananya, tetapi kemudian ditahan oleh puteranya ’Siroes’ dan dimasukkan kedalam penjara. Put-
eranya ini membunuh 18 orang saudara-saudaranya yang lain didepan mata sang ayah, Kisra
Chorus. Pada hari kelima, Kisra meninggal dunia dalam penjara.
Selanjutnya Siroes pun terbunuh oleh salah seorang saudara kandungnya sendiri yang masih
hidup. Maka mulailah pembunuhan-pembunuhan dilingkungan istana. Dalam masa 4 tahun,
sudah 9 raja yang memegang tampuk pemerintahan. Dalam situasi yang demikian buruk ini, jelas
Persia tidak mungkin dapat melanjutkan peperangannya melawan kerajaan Romawi.
Maka akhirnya Kavadh II, salah seorang putera kisra Chorus yang masih hidup, meminta damai
dan mengusulkan pengunduran diri pasukan Persia dari tanah Romawi. Pada bulan Maret tahun
628 M, Heraklius kembali kekonstantinopel dengan pesta besar-besaran.
Umat Islampun yang mendengar kemenangan saudara-saudaranya para orang-orang Romawi ini
melakukan tasbih dan syukur kepada Allah Swt. Semakin mendalamlah keyakinan dan kesetiaan
mereka kepada Rasulullah Saw.
Edward Gibbon memperkecil arti ramalan Al-Qur’an dengan menghubungkannya dengan surat
yang dikirim oleh Rasulullah Muhammad Saw kepada Kisra Choros II.
Tetapi hal ini terbantahkan dengan melihat waktu turunnya ayat tersebut kepada Nabi Muham-
mad Saw dan umatnya.
Surat dari Nabi Saw tersebut dikirim pada tahu ke-7 H, setelah perdamaian Hudaibiah, atau pada
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tahun 628 M.
Sementara Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 1-6 yang memuat ramalan tersebut turun pada tahun 616
M, lama sebelum terjadinya Hijrah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Jadi antara kedua peristiwa itu
terdapat jarak 12 tahun.
C. Ilmu Pengetahuan Moderen Mengungkap Keajaiban Al Qur’an
Al Qur’an adalah firman Allah yang di dalamnya terkandung banyak sekali sisi keajaiban yang
membuktikan fakta ini. Salah satunya adalah fakta bahwa sejumlah kebenaran ilmiah yang hanya
mampu kita ungkap dengan teknologi abad ke-20 ternyata telah dinyatakan Al Qur’an sekitar
1400 tahun lalu. Tetapi, Al Qur’an tentu saja bukanlah kitab ilmu pengetahuan. Namun, dalam
sejumlah ayatnya terdapat banyak fakta ilmiah yang dinyatakan secara sangat akurat dan benar
yang baru dapat ditemukan dengan teknologi abad ke-20. Fakta-fakta ini belum dapat diketahui
di masa Al Qur’an diwahyukan, dan ini semakin membuktikan bahwa Al Qur’an adalah firman
Allah.
Profesor Tajaten Tahasen, dekan Fakultas Farmasi Universitas Chiang Mai Thailand, baru baru
ini menyatakan diri masuk Islam saat membaca makalah Profesor Keith Moore dari amerika.
Keith moore adalah ahli embriologi terkemuka dari Kanada yang mengutip surat An Nisa ayat
56 yang menjelaskan bahwa luka baker yang cukup dalam tidak menimbulkan sakit karena ujung
ujung syaraf sensorik sudah hilang. Setelah pulang ke Thailand Tajaten menjelaskan penemuan-
nya kepada mahasiswanya, akhirnya mahasiswanya sebanyak 5 orang menyatakan diri masuk
Islam.
Bunyi surat An Nisa tersebut antara lain sebagai berikut: "sesungguhnya orang orang kafir ter-
hadap ayat ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka, setiap kulit mereka terbakar
hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agrr pedihnya azab. Sesungguhnya Al-
lah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ditinjau secara anatomi lapisan kulit terdiri dari atas 3
lapisan global yaitu; Epidermis, Dermis dan Sub Cutis. Pada lapisan Sub Cutis banyak mengan-
dung ujung ujung syaraf. Pada saat terjadi Combustio grade III (Luka bakar yang telah menembus
Sub Cutis) salah satu tandanya yaitu hilangnya rasa nyeri dari pasien. Hal ini disebabkan karena
sudah tidak berfungsinya ujung ujung serabut syaraf afferent dan efferent yang mengatur sensasi
persefsi. Itulah sebabnya Allah menumbuhkan kembali kulit yang rusak pada saat ia menyiksa
hambaNya yang kafir supaya hambaNya tersebut dapat merasakan pedihnya azab ALLAH terse-
but. Maha besar Allah yang telah menyisipkan firman firmanNya dan informasi sebagian kebe-
saranNya lewat sel tubuh, kromosom, pembuluh darah, pembuluh syaraf dsb.
Rabbana makhalqta hada batila, Ya Allah tidak ada sedikitpun yang engkau ciptakan itu sia sia.
sumber :http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=2613 _0 _14 _0 _M

menjawab soal Isra’ mi’raj (2007-07-21 23:31)

sumber :http://menjawab-misionaris.blogspot.com/2007/07/menjawab-soal-isro- miraj.html
Sebelum membahas tentang peristiwa Isra mi’raj,marilah kita kaji lebih dahulu tentang peristiwa-
peristiwa sebelumnya,yaitu 1 tahun sebelum peristiwa tersebut:
1.meninggalnya paman Nabi,yaitu: Abi Thalib bin Muthalib(yang merupakan backing politik)
seperti yang kita ketahui bahwa Abi Thalib selalu menjadi pelindung dari keusilan paman-paman
lainya(yang masih kafir),karena beliau sangat disegani.
2 meninggalnya istri beliau yang dicintainya,yaitu Khadijah r.a(yang merupakan backing psychol-
ogis dan backing financial)
3 ditolaknya da’wah nabi,sehingga tidak disambut dengan baik tetapi disambut dengan hujan
batu.(nabi datang ke bani Tha’if selain berdakwah juga untuk mengharapkapkan
Perlidungan/suaka dan backing militer),maka pada saat itu dikenal sebagai tahun-tahun kesedi-
han.
dalam hal ini menarik sekali untuk mengutip sebuah Hadist tentang peristiwa tersebut(setelah
ditolak bani thaif),buat renungan dan tauladan jika menghadapi masalah tersebut.
Bagaimana tidak disebut sebagai tahun-tahun kesedihan,setelah ditinggalkan pamannya yang
mengasuh ,mendidik dan membesarkannya,kemudian ditinggalkan istri yang selalu men-
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dampingi,tempat berbagi,kemudian berharap sebuah bantuan dari sanak familinya yang
jauh,yaitu suku Ats Tsaqofi yang masih family ibunya Aminah, tetapi yang didapat bukan sambu-
tan hangat,tetapi timpukan batu sehingga rasulullah sampai berlumuran darah dari kepala sam-
pai kaki,maka kalau diilustrasikan sebuah siklus saat itu Rasulullah sedang berada pada titik
terendah dalam hidupnya,tetapi yang harus kita ketahui bahwa titik terendah adalah titik awal
untuk menuju pada titik pasang atau naik. Maka pada saat itu rasulullah berdoa,yang dikutip
dari sebuah Hadist :
“Ya Allah kepadamu aku mengadukan kelemahan dari kekuatanku,kekurangan kemam-
puanku,kelemahan dalam mengahadapi orang-orang yang lemah,Engkau adalah Tuhanku.
Kepada siapakah engkau menyerahkan aku? Apakah kepada yang jauh bermasam muka
kepadaku? Ataukah kepada musuh yang engkau kuasakan untuk menguasai diriku? Jika bukan
karena Amarahmu atas diriku,maka tidak akan aku perdulikan.namun perlindungan dengan
sinar wajahMu yang menyinari kegelapan,sehingga baik atas urusan dunia dan akhirat ,dari
padaMu lah segala petunjuk atas keridhoan sehingga engkau menjadi ridho,dan tidak ada tipu
daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan engkau juga” HR Muslim
Setelah berdoa Nabi melanjutkan perjalanannya bersama Zaid bin Haritsah ke Makkah ,belum
jauh mereka berjalan datanglah malaikat Jibril bersama malaikat Gunung kepada beliau sambil
berkata:
Setelah berdoa Nabi melanjutkan perjalanannya bersama Zaid bin Haritsah ke Makkah ,belum
jauh mereka berjalan datanglah malaikat Jibril bersama malaikat Gunung kepada beliau sambil
berkata: “Ya Rasul Allah! Sesungguhnya Allah benar-benar mendengar perkataanmu kepadamu
dan penolakan mereka atas kamu;dan dia mengutus kepadamu malaikat gunung,supaya engkau
perintahkan kepadanya apa-apa yang engkau hendaki,apa yang akan dilakukan atas mereka(bani
Thaif/Tsaqif)
Malaikat gunung lalu berkata kepada beliau: Ya Rasul Allah sesungguhnya Allah telah mendengar
perkataan kaummu,dan akulah malaikat gunung,sesungguhnya dia telah mengutus aku supaya
engkau perintahkan kepadaku berkenan dengan urusanmu,apa yang engkau kehendaki? Jika
kamu mau agar aku melipatkan kedua gunung yang besar ini atas mereka tentu akan aku ker-
jakan”(gunung Abu Qubais dan gunung Qo’aiqoan)
Apa jawab nabi?
:Tidak! Bahkan saya berharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka itu
orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun”
Mendengar itu Jibril berkata:
“sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku supaya aku mengikuti kehendakmu berkenan den-
gan dengan kaummu,karena perbuatan mereka kepadamu.”
Nabi kemudian berdo’a:
Ya Allah berilah petunjuk atas kaumku,karena mereka tidak tahu.”
Malaikat jibril berkata
“telah benarlah Allah yang telah menamakan engkau pengasih lagi penyayang.”
Malaikat gunung juga berkata
Engkau penaka yang Allah telah menggelarimu: “pengasih lagi penyayang”
Dapat dibayangkan perangai/akhlak Rasulullah yang begitu mulia ;disiksa beliau dengan
timpukan-timpukan masih mampu berdoa dan menolak bantuan yang ditawarkan,beliau menem-
patkan diri: kalau aku dalam posisi mereka,mereka tidak tahu,kalau mereka tahu tentu tidak
berbuat begitu. Subhanallah..
Apa hikmah yang terdapat pada latar belakang peristiwa tersebut?
Setelah ,ditinggal pamannya(backing politik),Khadijah(backing psychologis dan financial),tak men-
dapatkan sesuai yang diharapkan(backing militer dan Suaka). Beliau benar-benar dalam keadaan
yang sangat parah,tidak ada backing/tempat bergantung lagi(yang ada didunia), pada kondisi
seperti itu Rasulullah di Isra mi’raj kan Allah, Allah mencabut seluruh backing-backing tersebut
,agar Nabi Muhammad berada pada “:kondisi Tauhid yang prima”
Sebagaiamana kita ketahui ,bahwa tauhid berasal dari kata: Wakhid. Yang berarti satu . dari situ
timbul kata wakhada..yuwakhadu…yuwakhidu yang berarti menyatukan segala sesuatu kepada
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satu titik dan titik tersebut adalah Allah
Qs At Taghabun 11
“Apapun yang terjadi semua dengan izin Allah,dan barang siapa beriman kepada Allah maha kuasa
atas segala sesuatu .
Jadi Allah lah yang menguasai hati kita ,maka janganlah melupakan Allah ,sebab barang siapa
lupa kepada Allah ,maka setan menggantikan kedudukan Allah di hatinya ,kita lihat surah Az
zukhruf 36,37
Dan mereka yang tidak memperdulikan pengajaran Allah yang pemurah akan kami dekatkan den-
gan Qorin(sahabat karib yang menyesatkan =syaitan)) mereka dari jalan yang lurus,tetapi orang
yang disesatkan merasa bahwa mereka mendapat petunjuk.
Oleh karena itu kita baca ayat yang berkenan dengan peristiwa tersebut,dimulai dengan kata:
subhana.kata subhana ini adalah kata yang mengungkapkan kekaguman hanya kepada Allah
saja. Seakan akan Allah berfirman kepada Muhammad saw , bukan khadijah backing psycholo-
gymu dan keuanganmu,bukan Abi Thalib backing politikmu;serta bukan Bani Ats Tsaqofi backing
militermu, tetapi Allah lah backingmu.
Macam macam pendapat tentang peristiwa Isra Mi’raj
1. ada yang mengatakan bahwa Isra mi’raj dilakukan ruh saja
2. ada yang mengatakan bahwa Isra mi’raj dilakukan ruh dan jasad
3. ada yang mengatakan bahwa Isra dilakukan ruh dan jasad,sedangkan mi’raj ruh saja
4. ada yang mengatakan bahwa Isra mi’raj hanya mimpi
5. ada yang mengatakan bahwa Isra mi’raj berupa kasyaaf (diperlihatkan dengan
membuka hijab)
6 ada yang mengatakan bahwa Isra mi’raj penguraian molecule seperti film star traek
7 yang akan saya paparkan disini,yaitu bahwa Rasul Allah di Isra mi’rajkan dengan cara
melepaskan jasad dan ruh rasul Allah dari demensi tempat,kedaan dan waktu (TKW)
Terjadinya peristiwa tersebut.
Setelah terjadinya tahun duka cita,maka tahun berikuynya setelah kejadian di Thoif,Rasul kem-
bali ke Makkah ,merasa tidak mungkin lagi rasul Allah kembali dengan aman,maka sesuai adapt
pada waktu itu,maka Rasul memanfaatkan lembaga perlindungan pada waktu itu disebut ” isti-
jaar” kebiaasan itu sampai Islam tegak masih dipakai.
Maka ketika beliau melalui gua Hira,beliau bertemu dengan kenalan beliau yaitu Abdullah bin
uraiqith;yang disuru rasulullah meminta istijaar (perlindungan) kepada Suhail bin Amr,Suhail
pun tidak berani menjamin Rasul untuk kembali ke Makkah ,kemudian rasul menyuruh lagi
Abdullah bin uraiqith menemui Muthim bin Adiy salah seorang kepala Quraisy dan beliau be-
rani menjamin; sampai kemudian terjadinya peristiwa Isra mi’raj, dan banyak sekali Hadits yang
menceritakan peristiwa tersebut.
diriwayatkan bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik
1. dibelahnya dadaku dan dibersihkan hatiku.
2. di isinya iman dan hikmah
3 ditunggangkan aku ke atas Buroq
4 adanya Tanya jawab pada saat naik kelangit
5 disuruh memilih khamar ,madu dan susu
1 dibelah dadaku dan dibersihkan
Untuk mendekat kepada Allah hati harus bersih, Asy Syam 9
“pasti berhasil orang yang membersihkan dirinya”
Membersihkan hati dari akhlak tercela,yakni dari dari perkataan atau perbuatan yang bertentan-
gan dengan keinginan Allah.
sebab istilah ahlak ialah sikap ,perkataan dan perilaku seorang makhluk yang bersesuai dengan
kehendak sang Khalik(Allah)
2. isilah jiwa yang sudah bersih tadi dengan Iman dan
Dengan mengisi jiwa kita dengan akhlak yang terpuji Allah akan membantu kita dalam setiap
persoalan.
3.di tunggangkan diatas Buroq.Imam Ghazali mengumpamakan menunggangi hawa nafsu,dan
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bukan ditunggangi hawa nafsu akan mampu melesat mendekat kepada Allah swt,Qs Al Jatsiyah
23
“apakah kamu tidak perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya,dan Al-
lah menyesatkan dia dengan Ilmu (karena konsepsi salah) dengan menutup pendengarnya dan
hatinya dan dijadikan pandangannya ada penutup. Maka siapakah yang memberi petunjuk selain
Allah ? apakah kamu tidak sadar?”
4 ada Tanya jawab pada saat naik ke langit ,berarti bahwa hidup ini harus ada procedure/proses
dan disiplin.
Qs Ali Imron 31
katakanlah”:sekiranya kamu mencintai Allah maka nati Allah akan mencintai kalian dan mengam-
puni dosa kalian,dan Allah Maha pengampun lagi maha penyayang”
dalam hidup ini memerlukan suatu prosedur dan disiplin tanpa menempuh prosedur dan disiplin
hidup ini akan amburadul
Qs Asy Syuro 15
“ karena demikianlah itu,maka ajaklah teguhlah kamu sebagaimana diperintahkan/tempuhlah
prosedur yang benar dan berdisiplilah,dan jangalah kamu mengikuti hawa nafsu mereka,ja(jangan
terpengaruh oleh sikap dan tindakan mereka yang mungkin menggoda kamu) dan katakanlah:
“aku beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada dari Al Kitab,dan disusruh aku un-
tuk menegakkan keadilan(menempatkan sesuatu secara proporsional) ,Allah itu Tuhan kami dan
Tuhan kalian ,adapun pekerjaan kami berbalas kepada kami dan pekerjaan kalian akan berbalas
pada kalian,tiada ada yang berbantahan diantara kita ,Allah akan mengumpulkan kita nanti
kepadanya kita akan dikembalikan.”
5 disuruh memilih Khamar,susu dan madu
Dipilihnya madu,adanya peristiwa memilih ,itu adalah symbol bahwa hidup adalah setiap saat
akan dihadapkan antara beberapa pilihan. “Live is a matter of choise” Qs Az zumar 17-18
Tujuan dari Isra mi’raj adalah“Agar kami mempertontonkan ayat-ayat Kami”Qs al Isra 1
Atau Qs An Najm 18,yang berbunyi “benar-benar dia telah melihat ayat-ayat Kami yang besar”
Inilah yang dikatakan”tajalla” artinya bahwa kebesaran Allah dan kehebatan Allah menjadi Jelas
buat kita.
Qs An Najm 2-18
“sahabatmu itu (Muhammad) tiada sesat dan tiada keliru .dan dia tidak berkata-kata dengan ke-
mauan sendiri,itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dia diberi pelajaran oleh yang
sangat kuat(Jibril) yang mempunyai kepandaian dan dia itu cukup sempurna.sedang dia(Jibril) di
bagian yang tinggi dari tepi langit,kemudian dia mendekati dan bertambah dekat .maka jaraknya
hanya antara dua panah dan lebih dekat dari itu
maka diwahyukan oleh Allah kepada hambanya apa yang diwahyukan fikiran dan perasan
Muhammad tidaklah berdusta atas apa-apa yang dilihatnya.
apakah kamu hendak membantahnya atas apa yang ia lihat?
Dia pernah melihat Jibril pada waktu lain bidara diujung yang paling tinggi ,didekat situ ada
taman syurga tempat tinggal .ketika pohon bidara itu ditutupi oleh apa-apa yang menutupi .apa
yang dialaminya tidaklah menyimpang dan tidaklah pula melampaui(apa yang dilihatnya bukan
khayalan tetapi riel/nyata) sesungguhnya dia telah melihat tanda-tanda Tuhannya yang besar.”
Isra mi’raj mukjizat atau fitnah(ujian)?
Kata mukjizat berasal dari kata-kata ‘ajaza..ya’jizu..’ajza=lemah,tidak mampu
Dari situ terjadi kata : a’jaza…yu’jizu…I’jaazaa..mu’jizat yang berarti mu’jizat
Yang arti sesungguhnya ialah: melemahkan logika orang kafir. Mengapa?
Karena dengan memperlihatkan mu’jizat kepada orang kafir,maka orang kafir tersebut ter-
pana,karena otaknya tidak mampu untuk mengerti kejadian itu .
Isra mi’raj mukjizat atau fitnah(ujian)?
Kata mukjizat berasal dari kata-kata ‘ajaza..ya’jizu..’ajza=lemah,tidak mampu
Dari situ terjadi kata : a’jaza…yu’jizu…I’jaazaa..mu’jizat yang berarti mu’jizat
Yang arti sesungguhnya ialah: melemahkan logika orang kafir. Mengapa?
Karena dengan memperlihatkan mu’jizat kepada orang kafir,maka orang kafir tersebut ter-
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pana,karena otaknya tidak mampu untuk mengerti kejadian itu .
Bagaimana cirri-ciri mu’jizat?
1. disaksikan orang banyak
2. setelah peristiwa tersebut hati orang kafir terguncang
3. setelah peristiwa tersebut orang beriman semakin mantap keimanannya
sebagaimana yang sudah terjadi pada nabi-nabi terdahulu(sebelum nabi Muhammad saw)
nabi Ibrahim dibakar oleh namrud,pembakaran tersebut disaksikan orang banyak,melihat nabi
Ibrahim dibakar tetapi ternyata api tidak mampu membakarnya,maka orang kafir tergoncang
hatinya,orang beriman semakin mantap keimanannya
nabi Musa membelah lautan,banyak orang yang menyaksikan ,orang kafir tergoncang
hatinya,orang beriman semakin yakin keimanannya.
Nabi Isa menghidupkan orang mati(dalam al kitab kemampuan menghidupkan orang mati tidak
hanya Isa/Yesus yang bias,tapi ada nabi lain juga mampu menghidupkan orang mati,bahkan tu-
langnya/karena sudah mati menyentuh mayat lain,mayat lain tersebut juga bias hidup kembali)
orang kafir terguncang hatinya,orang beriman semakin yakin akan keimanannya.
Sekarang bagaimana peristiwa Isra mi’raj?
Begitu Rasulullah kembali ,pada pagi harinya beliau bertemu dengan Abi Jahal bin Hisyam.
Abi Jahal bertanya kepada Nabi, “kelihatannya engkau memikirkan sesuatu ya Muhammad ?”
Nabi menjawab: “benar sekali ya Abal Hakam,aku baru kembali kembali dari masjidil Aqsa.”
Tersungging senyum pada bibir Abi Jahal bin Hisyam,dalam hatinya tentu adanya suatu moment
untuk menjatuhkan Nabi Muhammad,karena menurut dia kemarin dia masih melihat Nabi ada
dipasar ‘Ukaz.
Bagaimana kalau aku mengumpulkan orang untuk berkumpul disini,mendengar perjalananmu ke
masjidil Aqsa?” nabi menjawa: “silahkan engkau kumpulkan!” dengan girang Abi Jahal men-
cari orang yang mau mendengarkan cerita Muhammad,agar mereka tahu Muhammad kurang
waras(begitu menurut pikiran Abi Jahal) . Orang pertama yang ditemuinya ialah Abu bakar
,tahukah engkau bahwa sahabatmu Muhammad menerangkan kepadaku bahwa ia berangkat
semalam ke masjidil Aqsa,Abu bakar kemudian bertanya:”benarkah dia ngomong begitu?” Abi
Jahal menjawab:”demi latta dan Uzza begitulah katanya.”. “kalau itu dikatakan bahkan yang
lebih dari itu aku percaya.” Jawab Abu Bakar,maka sejak itu dijuluki Abu Bakar Siddiq, setelah
orang berkumpul kemudian Nabi Muhammad menceritakan perjalanannya(Isra mi’raj) , orang
kafir hatinya tidak terguncang,bahkan semakin menjadi-jadi kekafirannya, orang beriman ada se-
bagian yang terguncang keyakinannya.
Jadi peristiwa Isra mi’ra dengan standar diatas tidak termasuk mu’jizat,
Kalau bukan Mu’jizat terus namanya apa?
Mari kita lihat Qs 17:60
“Dan ketika Kami berfirman kepadamu(Muhammad) sesungguhnya Tuhan engkau itu kekuasaan-
Nya manusia (yang berkuasa penuh atas manusia) Tiada kami menjadikan pemandanganmu (apa
yang terjadi dalam Isra mi’raj) melainkan adalah fitnah (cobaan) bagi manusia. Dan pohon terku-
tuk yang tersebut dalam Al Qur’an (kondisi engkau Muhammad dikala engkau menerangkan Isra
mi’raj mu,kurang lebih seperti dikala engkau menerangkan adanya pohon Zaqqum di neraka)
Kami menakuti mereka,maka mereka tidak bertambah takut melainkan bertambah melampaui
batas nya berlebihan.”
Jadi Isra mi’raj bukan mu’jizat tetapi fitnah(ujian) untuk manusia,seperti apakah kualitas
keimanan mereka
Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut?
Coba kita perhatikan surah Al Isra 1 yang berbunyi :
Maha suci Allah yang menjalankan bersama hamba-Nya di waktu malam ;dari Masjidil Haram ke
masjidil Aqsa,yang Kami memberkatinya di sekelilingnya,agar kami mempertotonkan kebesaran
Kami ,sesunggunya Dia Allah dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat
Sudah kita ketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa dimulai kalimat “subhana” adalah Allah
ingin memusatkan jiwa Muhammad saw kepada satu titik yang terpusat yaitu “TAUHID” agar
beliau tidak tergantung kepada aeorangpun.Cuma 4JJ l lah tempat bergantung ,Cuma 4JJ l lah
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tempat kita semua tergantung . Dialah Allah tempat kita harapan kita. Qs 94 :8
“Dan kepada Tuhanmu semata kamu yang menggantungkan harapan.”
Allahlah yang menjalankan dengan hambanya ,sebab kalimatnya berbunyi dengan tambahan “BI”
yang berarti=dengan ,jadi “bi abdihi”berarti dengan hambanya,bukan menjalankan hambanya
,kalau menjalankan hambanya maka bunyinya “asra abdahu” maksudnya adalah bahwa Rasul-
ullah di Isra’ dan mi’rajkan bersama atau dengan jibril bukan berangkat.
Bagaimana caranya 4JJ l “menjalankan hambanya” ? disebut padakan pada kalimat selanjutnya,
yaitu “yang telah kami berkati sekelilingnya” ,banyak ulama yang menafsirkan kalimat ini untuk
Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa,atau mungkin tempat yang jauh(sidratul muntaha sebagaimana
yang sudah disampaikan sdr ermansyah diatas), namun dalam hal ini saya lebih cenderung kali-
mat ini buat Rasulullah. Karena ayat ini menceritakan tentang Isra mirajnya Rasulullah,dan
Rasulullah sebagai obyek (cerita yang utama) yang diceritakan
Apa maksud Rasulullah diberkati sekelilingnya?
Kita semua makluk Allah terikat /terkurung oleh dimensi tempat ,keadaan dan waktu (TKW).
Maka masud ayat tersebut adalah Rasulullah beliau tidak terikat lagi oleh tiga demensi tersebut
1 tidak terikat demensi tempat
a. tidak terikat oleh jauh atau dekat,jadi bisa menembus ,milyaran galaxy pun tidak
menjadi persoalan
b. beliau tidak terikat pada kedaan tinggi atau rendah
c. beliau tidak terikat pada vertical atau horizontal ,maka kalimat dalam ayat
tersebut 4JJl cukup menggunakan kata “asra”’ memperjalankan diwaktu
malam=horizontal tidak diterangkan mi’rajnya (vertical) bagi orang yang sudah
terlepas dimensi tempat tidak ada bedanya.
d. tidak terikat pada luas atau sempit ,dsb
e tidak terikat pada atas atau bawah
2 beliau tidak terikat pada demensi keadaan ,berarti
a. tidak terikat pada keadaan yang mengandung udara atau tidak
b. tidak terikat pada keadaan di alam nyata atau alam ghoib
c tidak terikat pada keadaan ditempat yang dingin atau yang panas
d tidak terikat pada keadaanbergerak atau diam
e tidak terikat pada keadaan segar atau lemas/lelah
3 beliau tidak terikat pada dimensi waktu ,berarti:
a. tidak terikat kepada : belum ,sedang dan akan.
shalat /melihat dimasjidil Aqsa (padahal pada waktu itu masjid tersebut belum
dibangun kembali)
Bertemu dengan syurga yang belum ada/yang terjadi untuk akan datang,
shalat bersama dengan nabi-nabi yang lain
b tidak terikat lama atau sebentar ,perjalanan,lama atau sebentar berdialog dengan nabi-nabi
dan perlu kita ketahui bahwa ada yang beranggapan bahwa Rasululllah berangkat dengan
Buroq(memang dengan Buroq tetapi bagaimana caranya kita tidak tahu) karena Buroq berasal
dari kata ba…ra ..qa yang akhirnya berubah menjadi barqa yang berarti kilat ,maka banyak men-
gartikan kecepatannya seperti kilat yang kecepatannya 300.000 Km/detik ,ini bisa berkaitan den-
gan perjalanan Hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim ,yang menggambarkan Buroq
sebagai binatang .
bagaimana memahami hadist tersebut?
Dalam memahami hadist tersebut tidak bisa dipahami secara harfiah,karena kalau dipahami se-
cara harfiah,akhirnya jadi tidak masuk akal.
Karena kalaupun Buroq punya kecepatan 300.000km/detik tidak akan mampu sampai lagi dalam
waktu satu malam, karena luasnya alam semesta ini,ditambah lagi bukan hanya menempuh alam
nyata tapi juga ke alam ghaib,sidratul muntaha dan syurga,jadi kalau hanya dengan kecepatan
juga maka tubuh Rasulpun bisa hancur,karena cepatnya .
dan perlu di ingat pada waktu beliau pulang dari Masjidil Aqsa ,beliau bertemu dengan kafilah
Bani Tamim ,Beliau memberi salam kepada mereka ,kafilah itu begitu terkejut,sehingga panik dan
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salah seekor unta yang berwarna merah ,patah kakinya,hal ini sebulan kemudian diterangkan oleh
mereka(Bani Tamim) yang tiba di Makkah ,bahwa unta itu patah kakinya karena mereka terke-
jut mendengar salam ,jarak antara Masjidil Haram sampai masjidil Aqsa sekitar 1000 Km,kalau
kecepatan Buroq 300.000 Km/detik ,berarti jarak tempuhnya hanya 1/3 detik,mampukah dalam
waktu tersebut memberi salam dan Bani Tamim mampukah mereka mendengar secata jelas dan
utuh?
Mampukah dalam kecepatan itu mampu mempertemukan Nabi Adam dan Nabi-nabi lain bertemu
dalam tempat dan waktu bersamaan,padahal mereka berada pada waktu berbeda?
Maka dengan uraian diatas saya lebih cenderung bahwa Isra mi’raj Rasulullah melalui diangkat-
nya Rasulullah dari demensi tempat,waktu dan keadaan.
Dan perlu diketahui tentang Buroq ,pada masa itu alat transportasi yang ada adalah dengan bi-
natang:Unta,kuda,keledai. Maka bisa dipahami bahwa rasulullah menerangkan dengan apa per-
jalanannya ,maka beliau menerangkan dengan Buroq yang diasumsikan seekor binatang,beliau
menerangkan sesuai kadar kemampuan/pengetahuan umat pada masa itu ,dalam berdakwah
harus menggunakan bahasa yang mereka mengerti/sesuai dengan kadar akal dan kemampuan-
nya.
Dan perlu kita ketahui juga bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah upaya manusia untuk
menembus demensi Tempat,Keadaan,Waktu.
Mungkin puluhan tahun yang lalu orang mampu berkomunikasi melalui data,suara , dan visual
yang jarak dan waktu bukan menjadi masalah ,mungkin dianggap tidak masuk akal,kalaupun bisa
mungkin orang-orang yang dianggap sakti /berilmu tinggi,punya kempuan supra natutal,apalagi
1400 tahun lalu ,tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi hal-hal tersebut tidak menjadi
aneh,tetapi kemajuan teknologi yang kita lihat dan kita nikmati belun ada apa-apanya diband-
ingkan dengan peristiwa Isra mi’raj.
Dari waktu ke waktu alat transportasi semakin canggih,ini juga upaya untuk menembus demensi
Tempat keadaan dan waktu,dan ini belum ada apa-apanya dengan alat Transportasi Rasulullah
pada saat Isra’ Miraj.
Tentang kemajuan dalam bidang kedokteran/ pembedahan ,yang selalu berupaya untuk memini-
malisir rasa sakit yang dibedah ,juga belum ada apa-apanya bagaimana Rasulullah
Dibelah dadanya,.
maka sekali lagi dalam memahami sesuatu(terutama Hadist) kalau hanya berdasarkan akal maka
itu relative ,tergantung akal siapa dan kapan dicerna masalah tersebut ,maka kita jangan tergesa-
gesa menilai bahwa hadist-hadist tentang Isra’ Mi’raj mengganggu rasionalitas
apa yang didapat Rasul dari Ira’mi’raj?
pada saat itu Rasulullah dipertemukan dengan para nabi,yakni :
1.Adam 2.Musa 3. Harun 4. Yahya 5. Isa 6. Yusuf 7. Idris 8. Nabi Ibrahim
ketika bertemu,apakah mereka hanya sekedar bertanya seperti dikemukakan dalam hadist,: sela-
mat datang anak yang sho;eh,saudara yang sholeh? jiwa penasaran ada pula pada nabi saw,tentu
beliau akan menanyakan pengalaman-pengalaman para nabi tadi,
mengapa harus dipertemukan tersebut? ini perlu penelaahan lebih lanjut.
1.nabi Adam,adalah bapak pembentuk keluarga pertama
2. nabi Musa,askarena Musa mempunyai pengalaman berhadapan dengan Fir’aun,kepala negara
didalam negeri sendiri
3Harun as,orang yang fasih dalam berdialog,kalau sekarang diplomat ulung
4. Yahya,berpengalaman berhadapan dengan Herodes,kaisar Romawi masa itu,sesuatu kekuasaan
dari luar negeri
5.Isa as,berhadapan dengan para pengikut yang menghormati secara
berlebihan/mengkultuskan/dikhianati oleh salah satu muridnya
6.Yusuf as,ahli dalam bidang perekonomian
7.Idris as,orang yang cerdas/intektual/cendekiawan
8.Ibrahim as,bapak Tauhid ,simbol sesorang yang mempunyai keimanan sangat tinggi
jadi apa yang didapat nabi Muhammad saw ,adalah agar lebih bertambah luas wawasannya ten-
tang kehidupan dan perjuangan ini.
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dari dialog ini maka mendapatkan ilmu tentang kesabaran. disamping itu beliau melihat alam
semesta raya yang nyata,berupa planet-planet dan galaxy,alam ghaib syurga dan neraka,maka
seolah-olah Allah hendak menggambarkan bahwa persoalan yang dihadapi Muhammad saw dalam
kehidupan ini adalah kecil semata,kekuatan Quraisy,kekaisaran persia,dan romawi timur bukan-
lah apa-apa dibandingkan kehebatan dan kekuasaan Allah.
dan dalam mengahdapi problema kehidupan itu diperlukan alat yang patent,yaitu: sabar dan sha-
lat.
Qs 2:153 "jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu(mengatasi problema kehidupan)
,sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar."
namun apakah arti sabar ? bukanlah ditampar kanan berikan pipi yang kiri,melainkan devinisi
sabar ada pada Qs 3:146
"Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut
(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan
Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang
yang sabar"
1.mereka tiada merasa lemah dalam menghadapi musibah waktu melaksanakan fisabilil-
lah,artinya punya daya tahan yang kuat
2.mereka tidak gampang lesu,artinya daya juangnya kuat.tidak gampang menyerah,artinya tidak
pasif menerima nasib saja tetapi,
3. Aktif
4.creative
jadi sabar mengadung 4 unsur,yaitu: daya tahan kuat,daya juang tangguh,aktif dan kreatif
1. mengapa harus daya tahan kuat? karena hidup adalah ujian Qs 29:1-3
2.mengapa harus daya juang tangguh? daya juang tangguh karena hidup adalah tempat berjuang
Qs 9:33
3.harus aktif karena hidup adalah perlombaan,Qs 2:148

Taurat dan Injil di Al-Qur’an (2007-07-22 15:31)

Sebenarnya sangat menarik kalau kita menganalisa tentang Injil dan Taurat, mengacu kepada
isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Qur’an.
Al-Qur’an menyebut Injil dan Taurat dengan panggilan ‘al kitaab’ suatu gambaran Allah bahwa
Injil dan Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Isa AS dan Nabi Musa AS dalam bentuk buku.
Ayat Al-Qur’an yang mengindikasikannya antara lain :
157. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati
tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, (Al A’raaf)
30. Berkata ’Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia
menjadikan aku seorang nabi, (Maryam)
87. Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah
menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti
kebenaran (mu’jizat) kepada ’Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul-Qudus.
(Al Baqarah)
113. Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegan-
gan", dan orang-orang Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegan-
gan," padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab. (Al Baqarah)
Bahkan untuk Taurat, Al-Qur’an malah menyatakannya secara lebih terang-terangan, bahwa Tau-
rat tersebut diturunkan Allah benar-benar berbentuk ‘lembaran-lembaran kepingan dari batu atau
kayu’ disebut dengan ‘luh’
145. Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran
dan penjelasan bagi segala sesuatu;
Al-Qur’an mewajibkan pemeluk Islam mengimani Taurat, Injil dan Al-Qur’an sendiri, dalam be-
berapa ayat, Allah mensejajarkan ketiganya secara setara. Al-Qur’an ternyata membenarkan apa
yang ada dalam Injil dan Taurat, bahkan janji-janji Allah tercantum dalam ketiganya.
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3. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang
telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, 4. sebelum (Al Qur’an), menjadi
petunjuk bagi manusia, (Ali Imran)
111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri dan harta mereka dengan
memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh
atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an.
(At Taubah)
Dalam Al-Qur’an jelas disebut bahwa Taurat dan Injil adalah ajaran yang diturunkan berbentuk
buku kepada Nabi Musa dan Isa, jadi bukan sebuah buku yang berisikan ‘kesaksian-kesaksian’
manusia. Taurat (Perjanjian Lama) dan Injil (Perjanjian Baru) tersebut adalah buku yang lain,
yang diberi nama oleh orang-orang sebagai Taurat dan Injil. Tidak jelas siapa orang yang mena-
makan kesaksian-kesaksian tersebut dengan Taurat dan Injil, kapan hal itu dilakukan dan dalam
peristiwa apa? Sebaiknya anda umat Kristen meneliti ini dengan kritis. Kalaulah pada waktu itu
novelis besar Ernest Hemingway hidup dan menulis novel, tidak seorangpun yang bisa melarang
kalau dia kemudian memberi julukan ‘Injil’ buat novel yang dia tulis. Namun tentu bukan Injil itu
yang dimaksud dalam Al-Qur’an.
Rekan-rekan Non Muslim mengatakan bahwa pada waktu turunnya Al-Qur’an, sudah ada Alkitab
(Perjanjian Lama = Taurat dan Perjanjian Baru = Injil), bahkan sejak tahun 200 M, jauh sebelum
kenabian Muhammad SAW, dan tidak ada satu kalimatpun tertulis dalam Al-Qur’an yang meny-
atakan bahwa Injil Alkitab tersebut bukan Taurat dan Injil yang disebut dalam Al-Qur’an. Untuk
mengklarifikasi hal ini, sudah saya postingkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berisi ajaran berbeda den-
gan ajaran Alkitab.
79. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan
kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku
bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rab-
bani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (Ali
Imran)
157. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati
tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka,
157. dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, ’Isa putera
Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi
(yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan ’Isa bagi mereka.
171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, ’Isa putera Maryam itu,
adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada
Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-
Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih
baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak,
segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
116. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai ’Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan
kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?" ’Isa menjawab: "Maha
Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika
aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui
apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguh-
nya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".
117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan
kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku
menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau
wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyak-
sikan atas segala sesuatu. 118. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka
adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya En-
gkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
30. Berkata ’Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia
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menjadikan aku seorang nabi, 31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja
aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat se-
lama aku hidup; 32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang
sombong lagi celaka. 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku di-
lahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". 34. Itulah
’Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan
tentang kebenarannya. 35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia
telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. 36.
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian.
Ini adalah jalan yang lurus.
59.’Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya ni’mat (kenabian) dan
Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil 63. Dan tatkala ’Isa
datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan mem-
bawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih ten-
tangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan ta’atlah (kepada)ku". 64. Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.
Sengaja saya postingkan lebih lengkap, untuk memudahkan anda ada beberapa kalimat yang
saya tulis garis tebal. Kalau Al-Qur’an mewajibkan setiap Muslim mengimani kitab-kitab se-
belumnya, maka isi dari kitab sebelumnya haruslah seperti yang tercantum dalam ayat-ayat
tersebut, apakah mungkin Allah mewajibkan kaum Muslim untuk mengimani ajaran yang sal-
ing berbeda dan bertentangan?. Kemudian apakah mungkin Allah memerintahkan untuk mengi-
mani kitab yang lain, yang berisi ‘kesaksian-kesaksian manusia’ dan mensejajarkannya dengan
wahyu/firman-Nya? Maka bisa dipastikan bahwa Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Al-Qur’an
bukanlah Taurat dan Injil (Alkitab) yang anda sodorkan..
Dimanakah Taurat dan Injil, buku ajaran yang diturunkan Allah tersebut?, pertanyaan anda juga
merupakan pertanyaan kami umat Islam. Rekan Adorote menyatakan bahwa bagi umat Kristen
tidak ada suatu pikiranpun yang menyatakan Injil merupakan sebuah buku, apalagi tidak ada
indikasi sejarahnya yang mengisyaratkan dulunya memang ada yang namanya ‘buku Injil’. Ada
fakta menarik yang tercantum dalam Alkitab, bahwa dikhabarkan ‘Yesus pergi kesuatu tempat
dan mengajarkan Injil’, artinya bahwa Injil memang sudah ada pada waktu itu, walaupun tidak je-
las apakah berbentuk buku atau ajaran. Yang pasti tidak mungkin semasa hidupnya, Yesus memer-
intahkan Mathius, Markus, Lukas, dll untuk menuliskan kesaksiannya tentang Yesus dalam se-
buah buku, lalu buku itulah yang dibawa-bawa Yesus dan diajarkan kepada umatnya. Pikiran ini
lebih cocok untuk cerita lucu dalam kontes API (Audisi Pelawak) di TPI.
Ayat-ayat Al-Qur’an berikut layak kita cermati, menerangkan tentang Ahli Kitab dan kelakuan-
kelakuannya pada waktu Al-Qur’an diturunkan.
70. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebe-
narannya). 71. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil,
dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? (Ali Imran)
15. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu
banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesung-
guhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. (Al Maaidah)
79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan
mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keun-
tungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari
apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari
apa yang mereka kerjakan. (Al Baqarah)
146. Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal
Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di
antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. (Al Baqarah)[/i]
Ayat-ayat tersebut mengindikasikan adanya ‘kebenaran yang disembunyikan’, atau juga ‘isi Alk-
itab yang disembunyikan’, dan adanya perbuatan yang telah merobah (menulis Alkitab) dengan
‘tangan mereka sendiri’. Menurut penafsiran saya, itulah sebabnya TIDAK DITEMUKAN SATU
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AYATPUN DALAM AL-QUR’AN YANG MENYATAKAN BAHWA TAURAT DAN INJIL PADA
WAKTU ITU ADALAH PALSU. Karena Taurat dan Injil (buku yang diturunkan Allah kepada
Nabi Musa dan Isa) memang masih ada dan disembunyikan oleh ‘oknum’ Ahli Kitab, dan kemu-
dian dimunculkan tulisan-tulisan yang lain ‘yang ditulis oleh tangan mereka sendiri’ sebagai Tau-
rat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil ‘versi baru’ ini, mempunyai ajaran, ada yang sejalan dengan
Al-Qur’an dan ada yang telah dirusak, makanya ada ayat ‘telah datang kepadamu Rasul kami,
menjelaskan banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkan’.
Jadi pertanyaan tentang kitab Injil yang asli bisa kita robah, dimanakah Kitab itu sekarang?,
siapa yang telah menyembunyikannya?. Ada baiknya pertanyaan itu kita perjelas lagi dengan,
SIAPAKAH YANG DIUNTUNGKAN DENGAN DISEMBUNYIKANNYA TAURAT DAN INJIL
YANG ASLI? DAN PIHAK MANAKAH YANG PALING DIRUGIKAN KALAU KITAB TERSEBUT
TERUNGKAP? Anda semua tentu mengetahui saat-saat paling kritis dalam sejarah penyebaran
ajaran Kristen mulai sejak kematian Yesus, sejarah pada waktu umat Kristus awal dikejar-kejar
dan dibunuh, sejarah munculnya gereja, sejarah konsili, dll. Saya anjurkan agar anda menelitinya
dengan kritis…
Perlu juga kita cermati hadist Rasulullah dibawah ini tentang ‘turunnya Nabi Isa AS kembali ke-
bumi’
Dari Buku Hadist Muslim : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah bersabda
: “Demi Allah yang jiwaku ditangannya, sesungguhnya telah dekan masanya Isa anak Maryam
akan turun ditengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya
salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak
seorangpun yang bersedia menerima pemberian “
Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah bersabda : “Nabi Isa akan turun ketengah-tengah umat,
lalu pemimpin-pemimpin mereka berkata : “Sudilah anda shalat dan menjadi pemimpin kami,
jawab nabi Isa AS : “Tidak..!, masing-masing kamu boleh menjadi pemimpin bagi yang lain, selaku
suatu kehormatan yang dilimpahkan Allah kepada umat ini”.
Bagaimana kalau kita tafsirkan bahwa ‘turunnya nabi Isa AS kembali kebumi’ dengan ‘akan
terungkapnya atau ditemukannya kembali kitab Injil yang diturunkan Allah kepada nabi Isa’ yang
selama ini disembunyikan, yang berisi ajaran ‘menghancurkan salib = mengkoreksi ajaran Yesus
menebus dosa’, ajaran ‘membunuh babi = mengharamkan babi’, ‘masing-masing kamu boleh men-
jadi pemimpin = dihapuskannya otoritas gereja dalam hubungan dengan Tuhan’, dst..
Lalu bagaimanakah pertolongan Allah untuk umat Kristen pada saat ini, yang mungkin tidak
menyadari bahwa dirinya telah tersesat atau disesatkan? Apakah ada petunjuk Allah yang bisa
menolong? Apakah umat Kristen harus menunggu sampai ‘Nabi Isa AS turun kebumi?’. Eloknya,
dalam Al-Qur’an kita diinformasikan bahwa AL-QUR’AN MENGANJURKAN AGAR UMAT KRIS-
TEN KEMBALI MELURUSKAN AJARANNYA, DAN BUKAN MEMINTA AGAR ANDA BERPIN-
DAH DARI AGAMA MEREKA MENJADI ISLAM.
64. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang
tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak
kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian
yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka:
"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Ali Imran)
171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. (An Nisaa)
15. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu
banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesung-
guhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. (Al Maaidah)
68. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu mene-
gakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al Qur’an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". (Al
Maaidah)
77. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan
cara tidak benar dalam agamamu[b]. Dan [b]janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang
yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan ke-
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banyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." (Al Maaidah)
Apakah anda, saudara-saudaraku Non Muslim disuruh pindah agama oleh Al-Qur’an? Sama sekali
tidak. Anda-anda disuruh untuk ‘meluruskan’ ajaran yang selama ini anda yakini. Kalau anda
sudah meluruskan aqidah anda, menyatakan bahwa Allah itu Tuhan yang Satu, tidak punya part-
nership baik dalam angan apalagi secara fisik, tidak ada penebusan dosa, dosa anda hanya bisa
dihapus kalau anda meminta dan bertobat kepada Allah, hanya Allah-lah yang bisa menghapus
dosa, maka tidak peduli apakah anda itu Kristen, anda akan disebut sebagai seorang Ahli Kitab
yang beriman. Anda mungkin bertanya, apakah ada Ahli Kitab yang seperti itu, dan bagaimana
‘imbalannya’ menurut Al-Qur’an?
113. Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka
membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sem-
bahyang). (Ali Imran)
199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada
apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka beren-
dah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.
Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.
(Ali Imran)
65. Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-
kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh keni’matan.
(Al Maaidah)
82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-
orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu
dapati yang paling dekat persabahatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang
yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di
antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena
sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. 83. Dan apabila mereka mendengarkan apa
yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata
disebabkan kebenaran (Al Qur’an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri);
seraya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang
yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Qur’an dan kenabian Muhammad s.a.w.) (Al Maaidah)
(Selesai)

AL-QURAN : FIRMAN TUHAN ATAU HASIL JIPLAKAN/CONTEKAN ???
(2007-07-24 17:38)

oleh : Archa
PART I (a.1)
Qs 5:27-32
# Tradisi kuno Yahudi (150-200 M) yg ditulis oleh Pierke Rabii Eleazer:
“ Adam dan Hawa duduk dekat mayat Habel,menangis karena tidak mengetahui apa yang harus
diperbuat,mereka tidak mengerti (berpengetahuan) tentang penguburan.Seekor burung gagak
hinggap,mengambil tubuh yang mati dari binatang jenisnya,dan setelah menggali-gali di bumi,dia
menguburnya di depan mata mereka.Adam berkata:”mari kita meniru petunjuk gagak itu”,dan
mengambil mayat Habel serta menguburnya dengan segera” (1)
# Jewish Mishnah Sandhedrin 4:5 yg ditulis pada abad 2:
“Kami menjumpai tulisan dalam kasus Kain yang membunuh adiknya,bahwa suara darah adiknya
berteriak (kejadian 4:10).Darah disini dalam bentuk jamak,bukan tunggal,yaitu darahnya sendiri
dan darah keturunannya.Manusia dicipta tunggal,untuk menunjukan bahwa orang yang mem-
bunuh seorang pribai (seorang manusia),kepadanya diperhitungkan bahwa dia telah membunuh
suatu bangsa,dan orang yang menyelamatkan hidup seorang pribadi,kepadanya diperhitungkan
bahwa dia telah menyelamatkan suatu bangsa.”(2)
sdr.Bobby Felix 13 Jul 05 - 6:21 pm
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PART I (a.2)
Qs 27:17-44
# Targum II Ester yg ditulis 2 abad sebelum Masehi:
“Solomon memberikan perintah……dia akan mengirim raja dan bala tentara melawan en-
gkau…yang terdiri dari jenis binatang-binatang darat dan burung-burung di udara.Kemudian
sesudah itu,seekor ayam jantan merah (seekor burung)pergi dengan sesuka hatinya dan entah
kemana.Raja Solomon memberi perintah untuk menangkapnya,membawa dengan paksa dan dia
memang bermaksud akan membunuhnya.
Tetapi kemudian ayam jantan itu muncul dihadapan Raja dan berkata:”Aku telah melihat-
lhat seluruh bumi dan menyakikan sebuah kota dan kerajaan (Sheba) yang belum tunduk
kepadamu,Tuanku Raja.Mereka diperintah oleh seorang ratu bernama Sheba.Kemudian aku men-
emkan kota yang dibentengi di Eastland dan sekelilingnya dihiasi batu-batu emas dan perak,yang
mengalasi jalan-jalan.”
Secara kebetulan,Ratu Sheba keluar pagi-pagi utntuk menyembah laut.Juru tulis Solomon mem-
persiapkan sepucuk surat,dimasukkannya di bawah sayap seekor burung yang membawanya ter-
bang dan tiba di benteng Sheba.Melihat surat di bawah sayapnya (Sheba) membuka dan memba-
canya:”Raja Solomon mengirim salam.Bila berkenan,datanglah engkau untuk menanyakan kese-
hatanku,dan aku akan menempatkan engkau tinggi di atas segala-galanya.Jika tidak berkenan
aku akan mengirim raja-raja dan bala tentara melawan engkau”.
Membaca demikia,Ratu Sheba merobek pakaiannya serta memanggil kaum bangsawan un-
tuk meminta nasehat.Mereka belum pernah mengenal Solomon,tetapi menasehatkan dia untuk
mengirim kapal-kapal melalui laut,penuh dengan perhiasan-perhiasan dan batu-batu yang In-
dah…dan juga sepucuk surat kepadanya.Sheba akhirnya dating,Solomon mengirimkan utusan un-
tuk menjemput dia,dan ketika ia tiba,Solomon bangkit dan duduk di dalam istana gelas.Ketika
ratu Sheba melihat itu,dia berfikir lantai gelas itu ialah air.Solomon melihat bulu kakinya dan
(dia)berseru kepadanya…”(3)
sdr.Bobby Felix 13 Jul 05 - 6:17 pm
PART I(b)
Qs 3:35-37
# Buku The Protevangelion’s James the Lesser 4:4, 5:9 dan 7:4(dongeng kristen abad ke 2 sesudah
Masehi yang merupakan buku Apokrip):
“Dan Anna (isteri Joakim) menjawab:”Sebab Tuhan Allahku hidup,apapun juga yang saya
lahirkan:apakah laki-laki atau perempuan,akan saya persembahkan kepada Allah,Tuhanku dan
Dia akan mengajarkan kepadanya hal-hal yang suci selama hidupnya dan dia akan diberi nama
Maryam…dan pendeta tinggi itu menerima dia,memberkati dia,dan berkata,:Maryam Tuhan Al-
lah membesarkan namamu ke semua keturunan dan hingga ke ujung jaman oleh engkau Tuhan
menunjukan penebusannya atas anak-anak Israel .Tetapi Maria tetap di dalam Bait sebab seekor
merpati mengajar dia disana dan menerima makanannya dari tangan seorang malaikat,Kemudian
imam tinggi (Zakharia) masuk ke dalam tempat kudus dari yang kudus dan membawa bersama
dia perisai pengadilan,berdoa tentang dia “(4)
Qs 17:1
# The Secret of Enoch 1:4-10 dan 2:1,suatu karya Mesir abad ke 2 Masehi di dalam bahasa Arab:
“Pada hari pertama bulan itu saya berada di rumah,beristirahat di dipan dan tertidur,ketika ter-
tidur,datanglah kesusahan besar ke dalam hatiku,dan disana muncullah dua orang pria .Mereka
berdiri di sisi dipanku dan memanggil namaku dan bangkit berdiri dari tidurku.Beranilah
Henok,jangan takut;Allah kekal mengirim kami kepadamu.Engkau hari ini akan naik dengan
kami ke surga.Malaikat-malaikat itu membawa dia di sayap mereka dan membawa dia ke lan-
git pertama.” (5)
sdr.Bobby Felix 13 Jul 05 - 6:14 pm
PART II
Qs 7:171 & Qs 5:60
#Abodah Sarah,dongeng Yahudi abad ke2 Masehi mengatakan:
“Aku mengangkat (dengan menggoncangnya dari uratnya)gunung (sinai) sehingga menaunggi en-
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gkau seperti sebuah tutup”(6)
Qs 37:91-97
# Cerita rakyat Yahudi abad II Masehi yang dikarang oleh Midrash Rabbah hampir 4 abad sebelum
Al-quran:
“Terah (ayah Abraham) biasa membuat patung-patung (berhala).Seorang perempuan yang
membawa semangkok tepung terigu di tangannya,berkata (kepada Abraham),tempatkanlah
makanan ini di depan patung-patung itu...,seorang berkata saya akan memakannya dulu,dan
yang lain berkata saya akan memakannya lebih dulu.Abraham bangkit,dengan tongkat di
tangan,menghancurkan berhala-berhala itu...kemudian menaruh tongkat itu di tangan se-
buah berhala yang terbesar.Ayahnya tiba dan berkata:”Siapa yang melakukan ini?”Abraham
berkata...patung yang terbesar itu,dengan tongkat itulah ia menghancurkan patung-patung
lain,berkeping-keping.Ayahnya berkata:”mengapa engkau mengarang cerita B**** seperti
itu?Apakah berhala-berhala ini mengerti sesuatu?Nimrod berkata:”Jika engkau meributkan sesu-
atu yang saya tak mampu memujanya selain dari api,engkau akan saya lemparkan ke dalam-
nya.Biarlah dewa yang engkau puja iu membebaskan engkau dari situ”.Kemudian Abraham ma-
suk ke dalam nyala api itu dan tinggal di sana selamat tanpa cedera” (7)
Qs 19:29-30
# Buku apokripa/dongeng Mesir abad II yang berjudul:”First Gospel of the Infancy of Jesus
Christ”(kitab pertama tentang masa kanak-kanak yesus Kristus):
“...Yesus berbicara walaupun ketika dia di dalam ayunan dan berkata kepada ibunya:”Maria,saya
yesus ,Anak Allah,Firman yang enkau lahirkan menurut pernyataan malaikat itu...”(8)
sdr.Bobby Felix 13 Jul 05 - 6:14 pm
Qs 3:49
# Buku apokripa/dongeng abad II yang berjudul “Thomas’s Gospel of The Infancy of Jesus Christ”
(Buku Thomas tentang masa kanak-kanak Yesus Kristus):
“Maka diambilnyalah sedikit tanah lembut dari pematang sungai itu dan membentuk 12 ekor
burung pipit...Kemudian Yesus menepukkan telapak tangan-Nya serta berseru kepada burung-
burung itu,sambil katanya:”Pergi,terbanglah jauh” (9)
Keterangan sumber kutipan:
(1)St.Clair-Tisdall,W.The Original Source of the Qur’an,London: society for Promoting Christian
knowledge,1905,hal 15
(2)Ibid,hal 65
(3)Ibid,hal 80-88
(4)The Lost Books of the Bible (New York:Bell Publishing Company,1979),hal 26-28
(5)The Secret of Enoch (Idris),an Egyptian work in arabic,second century A.D.
(6)–
(7)St.Clair-Tisdall,W.The Original Source of the Qur’an,London: society for Promoting Christian
knowledge,1905,hal14,15.
( –
(9)The Lost Books of the Bible (New York:Bell Publishing Company,1979),hal 69
(SumberR.Anis A.Shorrosh,Kebenaran Diungkapkan,Kelompok Kerja PHILIA,Jakartaesember
1994)[/I]
Kutipan diatas merupakan postingan yang disampaikan oleh salah seorang netters Kristen perten-
gahan tahun lalu dan kemudian direpost lagi, padahal pada postingan pertama saya sudah mem-
berikan penjelasan, termasuk keterangan apa yang dimaksud dengan folklore = cerita rakyat =
dongeng, menurut klasifikasi para ahlinya, bagaimana hubungan folklore tersebut dengan budaya
masyarakat, dan hubungan yang erat antara budaya Yahudi dan Arab yang berakar dari nenek
moyang yang sama. Namun seperti kebiasaan yang sudah-sudah, penjelasan dari umat Muslim
terhadap ‘gugatan’ netters Kristen dianggap ‘angin lalu’. Setelah beberapa lama, persoalan yang
sama kembali diungkapkan, mulai lagi dari awal seakan-akan jawaban kaum Muslim terhadap
persoalan tersebut tidak pernah ada. Lagi-lagi kaum Muslim kembali harus menjawab hal yang
sama.
Untuk itu sengaja saya membuat tulisan ini, dengan referensi dan buah pikiran yang lebih
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lengkap.
Pertama, tidak ada maksud tulisan ini untuk MEMBANTAH BAHWA BEBERAPA CERITA
DALAM AL-QUR’AN MEMPUNYAI KESAMAAN CERITA DENGAN YANG DIKUTIP DIATAS.
Kedua, tulisan ini akan mendudukan cerita-cerita tersebut kepada proporsinya yang tepat sesuai
maksud dan tujuan untuk apa cerita tersebut dicantumkan dalam Al-Qur’an.
Ketiga, tulisan ini akan mengungkapkan gaya bahasa dan cara pemaparan yang berbeda antara
yang tercantum dalam Al-Qur’an dan dalam beberapa sumber sesuai yang dikutip, sehingga kita
bisa melihat mana yang merupakan firman Tuhan mana yang bukan.
APA ITU DONGENG…??? APA ITU FOLKLORE/CERITA RAKYAT..??
Sejak SD kita umumnya telah mendapat pelajaran Sastra, yang membahas tentang Dongeng (para
ahli soal ini biasanya menyebut istilah : Folklore – anda bisa membaca buku karangan James
Danadjaya soal Folklore ini). Masih terekam dalam ingatan bahwa guru SD kita pernah menje-
laskan, dongeng terdiri dari beberapa jenis. Ada yang namanya : FABEL, yaitu dongeng yang ada
dalam masyarakat bersumber dari cerita tentang hewan, misalnya : Sang kancil, Burung gagak
dan Srigala, dll. Lalu ada yang namanya : LEGENDE, yaitu dongeng yang berhubungan dengan
tempat-tempat tertentu, misalnya : Kisah Sangkuriang di Tangkuban Perahu, Situ Bagendit, Loro
Jonggrang, ada juga dongeng berasal dari cerita disekitar dewa-dewi yang dinamakan MITE, mis-
alnya Dewi Sri, dll, lalu ada dongeng yang dikembangkan dari kisah sejarah yang benar-benar
terjadi dinamakan SAGE, misalnya : Joko Tingkir, Ken Arok dan Ken Dedes, Hang Tuah, dll
Ciri-ciri dongeng tersebut terutama dalam Dongeng Sage adalah mencampur-adukkan antara
fakta yang benar-benar terjadi dengan cerita khayalan yang ‘dicantelkan’ dalam kisah sebenarnya.
Pada masyarakat yang umur kebudayaannya sudah tua, maka Dongeng Sage juga bersumber dari
kejadian yang sudah tua pula, sebaliknya pada masyarakat yang kebudayaannya masih muda,
maka dongeng sage-nya juga berasal dari kejadian yang baru-baru saja terjadi. Maka dalam
masyarakat Jawa, dongeng Ken Arok dan Ken Dedes berasal dari kisah sejarah seribuan tahun
yang lalu, sedangkan masyarakat di Amerika Serikat yang umur kebudayaannya masih muda,
maka Dongeng Sage-nya berasal dari beberapa abad yang lalu, ketika mereka baru memulai pem-
bentukan budaya mereka sendiri, sampai sekarang folklore Amerika Serikat menyajikan kepada
kita mengenal cerita tentang : Jesse James, the Young Gun, Winnetou, yang merupakan kisah ny-
ata namun sudah dibumbui cerita khayalan yang dibuat-buat belakangan. Namun sebagai fakta
sejarah baik Ken Arok maupun Jesse James adalah kisah yang benar-benar ada.
Masyarakat Timur Tengah adalah masyarakat yang punya kebudayaan yang paling tua di dunia
bahkan mulai dari manusia pertama, mereka berkembang menjadi bangsa-bangsa yang kita kenal
sekarang, Yahudi dan Arab, adalah masuk akal kalau kemudian cerita rakyat mereka (folklore)
bersumber dari cerita yang sama. Ketika cerita tersebut masuk kedalam Al-Qur’an, itu juga suatu
yang masuk akal, bahkan memperkuat pernyataan Al-Qur’an, bahwa ajaran Islam sebenarnya
merupakan ajaran yang sama yang disampaikan Allah kepada nabi dan rasul terdahulu, mulai
dari nabi Adam AS, sampai kemudian kepada nabi dan rasul yang turun di kalangan Yahudi.
Adalah tidak mungkin kemudian ajaran Islam menciptakan kisah dan cerita yang lain dan den-
gan nabi dan rasul yang berbeda, untuk menunjukkan ajarannya yang asli dan ‘lain dari yang
lain’.
Ketika suatu kisah nyata disampaikan dalam folklore, maka kemungkinan cerita tersebut sudah
bercampur-aduk dengan khayalan yang dibuat-buat belakangan. Dan kalau kisah tersebut masuk
ke dalam kitab suci, maka fungsinya juga sudah berbeda, yaitu sebagai pelajaran terhadap ajaran
yang disampaikan dalam kitab suci tersebut. Inilah kata al-Qur’an tentang adanya kisah-kisah
dalam al-Qur’an :
78. Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka
ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan
kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mu’jizat, melainkan dengan seizin
Allah; maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara) dengan adil. Dan
ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang bathil. (Al Mu’min)
111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mem-
punyai akal. Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-
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kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi
kaum yang beriman. (Yusuf)
120. Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengan-
nya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta penga-
jaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. (Huud)
3. Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur’an ini
kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-
orang yang belum mengetahui. (Yusuf)
100. Itu adalah sebahagian dari berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan
kepadamu (Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya
dan ada (pula) yang telah musnah. (Huud)
44. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu
(ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-
anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.
Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. (Ali Imran)
Jadi memang ada pernyataan Allah bahwa cerita yang dimuat dalam Al-Qur’an itu merupakan
kisah yang benar-benar terjadi dari para manusia terdahulu, baik yang lurus maupun yang
durhaka, berguna untuk pelajaran bagi umat islam. Kalau suatu cerita akan dijadikan pelajaran,
maka bahasa yang dipakai, rentetan cerita, plot cerita haruslah juga menghasilkan sesuatu yang
sejalan dengan ajaran yang diinginkan, apalagi cerita tersebut diakui sebagai Firman Tuhan, pasti-
lah tidak akan muncul kata dan kalimat, maupun jalan cerita yang mengarah kepada ‘memancing’
nafsu manusia.
CONTOH KISAH DALAM AL-QUR’AN YANG PUNYA PLOT CERITA YANG MIRIP DENGAN
DONGENG YAHUDI DAN BUKU APOKRIPA
# Tradisi kuno Yahudi (150-200 M) yg ditulis oleh Pierke Rabii Eleazer.
# Jewish Mishnah Sandhedrin 4:5 yg ditulis pada abad 2.
Cerita tentang dua orang anak Adam, kain dan Habel (dalam bahasa Arab : Qabil dan Habil)
yang melakukan pembunuhan pertama dalam sejarah kemanusiaan, diabadikan Allah dalam Al-
Qur’an dengan bahasa yang berbeda. Mr. Pierke dan kitab Yahudi Mishnah tidak mengarang
sendiri cerita tersebut, tapi menulis kembali cerita yang hidup dalam masyarakat Yahudi yang
dikisahkan secara turun temurun, mungkin sudah dibumbui tambahan-tambahan, namun seba-
gai suatu peristiwa tetap punya alur yang tidak berubah, yaitu terjadinya pembunuhan antara
kedua anak Adam tersebut. Al-Qur’an menyampaikannya kepada kita (Surat Al Maaidah):
27. Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang
sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari
mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti
membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang
yang bertakwa".
28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-
kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku
takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam."
29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan
dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembal-
asan bagi orang-orang yang zalim."
30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab
itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.
31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan
kepadanya (Kabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil:
"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat
menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang
menyesal.
32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang mem-
bunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena mem-
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buat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memeli-
hara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka
sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.
Bandingkanlah cerita dalam Al-Qur’an dengan tulisan lainnya, disitu kita akan memperoleh ke-
san adanya suatu pelajaran tentang keimanan dan kekufuran kepada Allah BUKAN MELALUI
TINGKAH, GERAK DAN EKSPRESI, seperti yang terdapat dalam tulisan Mr. Pierke dan kitab
Mishnah, yang terkesan ‘sangat manusiawi’ layaknya cerita dalam skrip/skenario film.
Akan sangat panjang kalau saya menerangkan dan memperbandingkan satu persatu kisah-kisah
yang dianggap jiplakan/tiruan tersebut, namun ada baiknya disampaikan beberapa hal kelebihan
kisah dalam Al-Qur’an :
1. Dalam kisah nabi Yusuf, seorang nabi yang mempunyai wajah yang sangat tampan (bahkan ke-
tampanan nabi Yusuf merupakan mukjizat Allah bagi beliau), ternyata digambarkan tidak secara
visual, sehingga terhindar dari sifat ketampanan manusia yang relatif, tidak ada kalimat misalnya
kulitnya yang putih, hidung mancung, mata besar, alis tebal, dll:
31. Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-
wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-
masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf):
"Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya,
mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata:
"Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat
yang mulia." (Yusuf)
2. Al-Qur’an menggambarkan kejadian yang romantis dan berpotensi mengarah untuk mengun-
dang nafsu birahi manusia dengan sangat indah, bahasa yang dipilih sangat cermat dan hati-hati:
23. Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menun-
dukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf
berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik."
Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. 24. Sesungguhnya wanita itu telah
bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula)
dengan wanita itu andaikata dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami
memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-
hamba Kami yang terpilih. (Yusuf)
3. Al-Qur’an menjelaskan contoh sikap seorang anak terhadap bapaknya dalam berdialog,
sekalipun mempunyai keyakinan agama yang berbeda :
41. Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Qur’an) ini. Sesungguhnya
ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. 42. Ingatlah ketika ia berkata
kepada bapaknya: "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar,
tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? 43. Wahai bapakku, sesungguhnya
telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah
aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. 44. Wahai bapakku, janganlah
kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemu-
rah. 45. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan
Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan". 46. Berkata bapaknya: "Bencikah
kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan
kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". 47. Berkata Ibrahim: "Semoga kesela-
matan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguh-
nya Dia sangat baik kepadaku. 48. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang
kamu seru selain Allah, dan aku akan berdo’a kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan
kecewa dengan berdo’a kepada Tuhanku". 49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari
mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishaq, dan
Ya’qub. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi. 50. Dan Kami anugerahkan kepada
mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.
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(Maryam)
APA KRITERIA SUATU KISAH BISA DIMUAT DALAM ALKITAB..???
Sekarang pertanyaan sebaliknya bisa kita ajukan buat netters Kristen, apa kriteria suatu kisah
yang ditemukan dalam manuskrip sebelum kanonisasi alkitab, bisa dimasukkan sebagai bagian
dari kitab suci atau dicap sebagai apokripa (diragukan = cacat). Pada waktu kanonisasi oleh
pemuka-pemuka gereja awal, mereka dihadapkan dengan ribuan manuskrip yang akan diseleksi.
Ribuan manuskrip tersebut kemudian dipilah-pilah sesuai kriteria tertentu mana yang dima-
sukkan ke dalam alkitab mana yang dibuang. Memang dalam alkitab ada dicantumkan kriteria
tersebut ditetapkan oleh Sang Rasul Paulus :
3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk meny-
atakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
3:17 Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan
baik. (2 Timotius 3)
Apakah itu sebagai dasar mengapa suatu cerita dianggap layak dimasukkan dalam alkitab, dan
cerita lainnya ditetapkan tidak layak..??, lalu apakah cerita ini bisa memenuhi kriteria tersebut
(anaisa yang mendalam ada dalam buku The Choice – Ahmed Deedat) :
Kejadian :
38:10 Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata TUHAN, maka TUHAN membunuh dia
juga.
38:11 Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu: "Tinggallah sebagai janda di rumah
ayahmu, sampai anakku Syela itu besar," sebab pikirnya: "Jangan-jangan ia mati seperti kedua
kakaknya itu." Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya.
38:12 Setelah beberapa lama matilah anak Syua, isteri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda
ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama dengan Hira,
sahabatnya, orang Adulam itu.
38:13 Ketika dikabarkan kepada Tamar: "Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk meng-
gunting bulu domba-dombanya,"
38:14 maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi
duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya, bahwa Syela telah men-
jadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Syela itu untuk menjadi isterinya.
38:15 Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menu-
tupi mukanya.
38:16 Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata:
"Marilah, aku mau menghampiri engkau," sebab ia tidak tahu, bahwa perempuan itu menantunya.
Tanya perempuan itu: "Apakah yang akan kauberikan kepadaku, jika engkau menghampiri aku?"
38:17 Jawabnya: "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dom-
baku." Kata perempuan itu: "Asal engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau mengir-
imkannya kepadaku."
38:18 Tanyanya: "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu:
"Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannyalah
semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung dari padanya.
Selanjutnya bisa anda teruskan sampai ayat 30. Cobalah dicari mana dari jalan cerita tersebut
yang memenuhi kriteria sesuai yang ditetapkan oleh Paulus, apakah (1) Ajaran = doktrin (2) Meny-
atakan kesalahan = teguran (3) Memperbaiki kelakuan = koreksi dan (4) Mendidik kepada kebe-
naran = intruksi kepada kebenaran. Tidak satupun dari cerita tersebut baik melalui kalimatnya
maupun jalan ceritanya yang memenuhinya. Umat Kristen melalui PENFASIRANNYA SENDIRI
hanya bisa menyimpulkan bahwa cerita tersebut adalah CONTOH BURUK yang tidak boleh di-
lakukan manusia, sedangkan kitab sucinya sendiri tidak jelas mengindikasikan hal itu.
Atau apakah kriterianya adalah keaslian manuskrip itu sendiri..?? setelah diteliti secara ilmiah
dan dilacak umur manuskripnya maka suatu manuskrip yang berisi cerita disahkan sebagai
kitab suci..??, bagaimana cara penelitian yang ilmiah pada waktu itu..?? misalnya apakah 5
manuskrip pertama dalam Perjanjian Lama diakui secara ilmiah benar-benar merupakan tulisan
nabi Musa..?? apakah kebenaran isi kisahnya diabaikan,..?? lalu mengapa para sarjana Kristen
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setelah itu kembali mengkoreksinya..??
Yesus Kristus mengingatkan kita tentang kelakuan kaum Yahudi terhadap nabi dan rasul ter-
dahulu :
5:12 Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah
dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." (Matius)
13:57 Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi
dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." (Matius)
23:30 dan berkata: Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan
mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu.
23:31 Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah ke-
turunan pembunuh nabi-nabi itu. (Matius)
Ini artinya kalau Yesus menyatakan bahwa kelakuan Yahudi sering menganiaya bahkan mem-
bunuh para nabi sebelumnya, maka cerita yang ada dalam manuskrip Yahudi tentang nabi-nabi
tersebut juga telah didistorsi. Pada dasarnya kaum Yahudi adalah kelompok masyarakat yang
terkenal sebagai penentang nabi dan rasul yang diutus bagi mereka, kemudian mereka membuat-
buat cerita yang menistakan para nabi dan rasul tersebut untuk diceritakan kepada anak cucu
mereka, makanya tidak heran kalau kita menemukan nabi Luth, keluarga nabi Yakub dan anak-
anak nabi Daud yang berzina, nabi Sulaiman yang musyrik mempersekutukan Allah demi istrinya
yang ribuan dan banyak lagi cerita yang sangat menistakan para nabi dan rasul Yahudi yang san-
gat dihormati dalam agama Islam. Cerita yang berasal dari kisah Yahudi tersebut kemudian dima-
sukkan ke dalam alkitab dan dijadikan dasar ajaran umat Kristen., padahal Yesus Kristus sendiri
telah memperingatkannya.
Tulisan ini menanggapi posting netters Kristen yang berjudul : AL-QURAN : FIRMAN TUHAN
ATAU HASIL JIPLAKAN/CONTEKAN ???, apa artinya JIPLAKAN..? apa artinya : CON-
TEKAN..??, ini mungkin contoh kongkret apa yang dimaksud :
Yesaya :
37:1 Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan dis-
elubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah TUHAN.
37:2 Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di an-
tara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada nabi Yesaya bin Amos.
37:3 Berkatalah mereka kepadanya: "Beginilah kata Hizkia: Hari ini hari kesesakan, hari huku-
man dan penistaan; sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada keku-
atan untuk melahirkannya.
2 Raja-raja :
19:1 Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan dis-
elubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah TUHAN.
19:2 Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di an-
tara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada nabi Yesaya bin Amos.
19:3 Berkatalah mereka kepadanya: "Beginilah kata Hizkia: Hari ini hari kesesakan, hari huku-
man dan penistaan; sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada keku-
atan untuk melahirkannya.
Bercerminlah dahulu kalau anda mau menuduh Al-Qur’an mencontek atau menjiplak cerita-cerita
Yahudi, untuk ini saya sangat gemar mengutip ayat alkitab yang selalu diabaikan oleh umat Kris-
ten :
7:1 "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.
7:2 Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.
7:3 Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu
tidak engkau ketahui?
7:4 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan selum-
bar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu.
7:5 Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat den-
gan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." (Matius)
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waspada : Kajian hadist Dikalangan Orientalis (2007-07-24 17:45)

Para pakar berbeda pendapat tentang kapan dan siapa orang barat pertama kali yang mengenal Is-
lam. Ada yang berpendapat bahwa hal itu terjadi pada waktu perang Mu’tah (tahun 8 H) kemudian
perang Tabuk (tahun 9) di mana terjadi kontak pertama kali antara orang-orang Romawi dengan
kaum muslimin. Sementara pakar lain berpendapat bahwa hal itu terjadi ketika meletus perang
antara kaum muslimin dan kaum Nasrani di Andalus (Spanyol), terutama setelah Raja Alphonse
VI menguasai Toledo pada tahun 488 H/1085 M. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu ter-
jadi ketika orang-orang Barat merasa terdesak oleh penaklukan Islam, terutama setelah jatuhnya
Konstantinopel (Istanbul) pada tahun 857 H/1453 M ke tangan kaum muslimin di mana kemudian
mereka memasuki Wina. Orang Barat merasa perlu untuk membendung ekspansi ini, sekaligus
mempertahankan eksistensi kaum Nashrani. Sementara itu ada pula pakar yang berpendapat
lain.
Namun sejarah mencatat bahwa orang-orang seperti Jerbert de Oraliac (938-1003 M), Adelard of
Bath (1070)-1135 M), Pierre le Venerable (1094-1156 M), Gerard de gremona (1114-1187 M), dan
Leonardo Fibonacci (1170-1241 M) pernah tinggal di Andalus dan mempelajari Islam di kota-kota
seperti Toledo, Cordova, Sevilla. Pulang dari Andalus yang saat itu masih dikuasai oleh umat Is-
lam mereka menyebarkan ilmunya di daratan Eropa. Misalnya Jerbert de Oraliac yang kemudian
terpilih sebagai Paus Silvestre II (999-1003) mendirikan dua sekolah Arab di Roma dan Perancis.
Bahkan Robert of Cheter (populer antara tahun 1141-1148 M) dan kawannya yang bernama Her-
mann Alemanus (w.1172 M) setelah pulang dari Andalus, mereka menerjemahkan al-Qur’an atas
saran dari Paus Silvestre II.
Penerjemahan al-Qur’an ke dalam bahasa Latin ini dibantu oleh dua orang Arab dan selesai pada
tahun 1143 M. Dan ini merupakan terjemahan al-Qur’an yang pertama dalam sejarah. Nama-
nama di atas tercatat sebagai orang-orang Eropa yang pertama kali melakukan kajian tentang
Islam yang kemudian lazim dikenal sebagai orientalisme. Prof. Dr. M.M. Azami, Guru Besar Ilmu
Hadis di Universitas King Saud, Saudi Arabia, menyatakan bahwa sarjana Barat yang pertama
kali melakukan kajian Hadis kemungkinan adalah Ignaz Goldziher, seorang orientalis Yahudi yang
lahir di Hongaria dan hidup antara tahun 1850-1921 M.
Pada tahun 1890 ia menerbitkan hasil penelitiannya tentang Hadis Nabawi dalam sebuah buku
berjudul Muhammedanische Studien (Studi Islam). Sejak itu hingga sekarang buku ini menjadi
kitab suci di kalangan orientalis.
Kurang lebih enam puluh tahun setelah terbitnya buku Goldziher, Joseph Schacht juga orientalis
Yahudi menerbitkan hasil penelitiannya tentang Hadis dalam sebuah buku berudul The Origins
of Muhammadan Jurisprudence. Konon, lebih dari sepuluh tahun ia melakukan penelitian Hadis.
Dan sejak itu (tahun 1950 M), buku Schacht ini menjadi kitab suci kedua di kalangan orientalis.
Dibanding dengan Goldziher, Schacht memiliki "keunggulan" karena Schacht sampai pada kes-
impulan "meyakinkan" bahwa tidak ada satupun Hadis yang otentik dari Rasulullah, khususnya
Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, sementara Goldziher hanya sampai pada kes-
impulan "meragukan" otentisitas Hadis. Setelah Goldziher dan Schacht, kajian Hadis memasuki
periode Pasca-Goldziher.
Pada masa ini, para orientalis banyak yang melakukan kajian Hadis. Namun penelitian dan ka-
jian mereka tidak memiliki bobot ilmiah yang signifikan.
Kajian dan penelitian mereka lebih merupakan sebagai upaya mengutip pribahasa Arab "yanfukhu
fi al-ramad" (meniup arang), yaitu mengulang-ulang kajian yang telah ada sebelumnya.
Memburuk-burukkan Islam Orientalisme sejak semula telah memberikan perhatian kepada penye-
lidikan Hadis. Motivasi perhatian itu dapat dicari pada beberapa factor, antara lain dan yang
mungkin terkuat adalah bahwa usaha untuk memburuk-burukkan Islam melalui penelitian Hadis
lebih mudah dari pada melalui penelitian al-Qur’an. Adanya keinginan untuk mendiskreditkan
Islam ini telah mengakibatkan banyak kekeliruan dalam penyelidikan Hadis hingga saat ini.
Gambaran yang sangat negatif dan prasangka yang berlebihan telah menyesatkan hampir se-
mua kaum orientalis, kecuali beberapa sarjana yang berpikiran jernih dan bersifat obyektif dalam
melakukan penyelidikan Hadis. Dan tampaknya baik Ignaz Goldziher maupun Joseph Schacht
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memiliki sasaran yang sama, yaitu ingin melecehkan Hadis agar ia tidak dapat dipakai sebagai ru-
jukan umat Islam . Keduanya memiliki tesis yang menyatakan bahwa Hadis bukan sesuatu yang
otentik dari Rasulullah, melainkan sesuatu yang lahir pada abad I dan II hijri, yang kesemuanya
merupakan bikinan ulama. Kiat-kiat Orientalis Dalam rangka mencapai sasarannya, yaitu mele-
cehkan dan menggusur eksistensi Hadis, kaum orientalis melakukan kiat-kiat antara lain sebagai
berikut: 1. Mengubah Teks-teks Sejarah Di antara tokoh-tokoh ulama Hadis yang menjadi in-
caran pelecehan Goldziher adalah Ibn Syihab al-Zuhri (w. 123 H). disamping dituduhnya sebagai
pemalsu Hadis, Goldziher juga mengubah teks-teks sejarah yang berkaitan dengan Ibnu Syihab
al-Zuhri, sehingga timbul kesan bahwa al-Zuhri mengakui bahwa dirinya memang pemalsu Hadis.
Menurut Goldziher, al-Zuhri mengatakan; Para penguasa itu telah memaksa kami untuk menulis
Hadis. Kata ahadits dalam kutipan Goldziher tidak menggunakan "al" yang dalam bahasa Arab
menunjukkan sesuatu yang telah definitive (ma’rifah).
Sementara dalam teks yang asli, seperti yang terdapat dalam kitab Ibn Sa’d dan Ibn ’Asakir, adalah
al-ahadits yang berarti Hadis-hadis yang telah dimaklumi ada secara definitif, yaitu Hadis-hadis
yang berasal dari Rasulullah.
Jadi pengertian ucapan al-Zuhri yang asli adalah bahwa para pejabat atau penguasa itu telah
memaksanya untuk menuliskan Hadis-hadis yang pada saat itu sudah ada tapi belum terhimpun
dalam satu buku.
Sementara pengertian ucapannya dalam kutipan Goldziher adalah bahwa para pejabat itu telah
memaksanya untuk menuliskan Hadis-hadis yang pada saat itu belum ada.
Dengan kata lain, al-Zuhri dipaksa oleh para penguasa itu untuk membuat Hadis-hadis palsu.
2. Membuat Teori Rekayasa Untuk memperkuat tuduhannya bahwa apa yang dikenal sebagai
Hadis adalah bukan berasal dari Rasulullah, tetapi bikinan ulama abad I dan II hijri, Schacht
membuat teori tentang rekonstruksi terjadinya sanad Hadis. Teorinya kemudian dikenal dengan
nama teori "Projecting Back" (Proyeksi belakang).
Menurut Schacht, hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya’bi (w. 110 H). Ini artinya bahwa
apabila bahwa apabila terdapat Hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka Hadis-hadis itu
adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya’bi. Schacht berpendapat bahwa hukum Is-
lam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para qadhi (hakim agama). Para Khalifah dahulu
tidak pernah mengangkat qadhi.
Pengangkatan qadhi baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah. Kira-kira pada akhir abad
I hijri, pengangkatan qadhi itu ditujukan kepada "orang-orang spesialis" yang berasal dari kalan-
gan taat beragama. Karena jumlah orang-orang ini bertambah banyak, maka akhirnya mereka
berkembang menjadi kelompok aliran fiqh klasik (madzhab). Hal ini terjadi pada awal abad per-
tama hijri. Keputusan-keputusan hukum yang diberikan pada qadhi memerlukan legitimasi dari
orang-orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Karenanya, mereka tidak menisbahkan
(mengaitkan) keputusan-keputusan itu kepada diri sendiri, melainkan kepada tokoh-tokoh se-
belumnya. Misalnya, orang-orang Iraq menisbahkan pendapat-pendapat mereka kepada Ibrahim
al-Nakha’i (w. 95 H). Pada perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat qadhi itu tidak hanya
dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbahkan
kepada tokoh-tokoh yang lebih terdahulu, misalnya Masruq. Langkah berikutnya untuk memper-
oleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada tokoh yang memiliki
otoritas yang lebih tinggi, misalnya Shahabat Abdullah bin Mas’ud. Dan pada ronde terakhir,
pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Inilah rekonstruksi terbentuknya
sanad Hadis menurut Prof. Dr. Joseph Schacht, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat
itu kepada tokoh-tokoh di belakang (Projecting Back). Teori rekayasa ini bertujuan untuk mem-
perkuat tuduhannya bahwa apa yang disebut sanad Hadis itu adalah palsu. Begitu pula mantan
atau materi Hadisnya, karena kesemuanya adalah ciptaan orang-orang belakangan.
Sumber : Prof. DR. Ali Mustafa Yaqub, MA { Guru Besar Ilmu Hadis Institut Ilmu Al-Qur’an
Jakarta } di publikasi di waspada online
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masalah hadist Sahih (2007-07-24 17:46)

oleh :archa
Dalam forum ini, banyak muncul pertanyaan terutama dari Non Muslim. Ketika mereka melon-
tarkan suatu hadist (kebanyakan isinya bisa dijadikan alat untuk menyerang Islam dan Rasul-
ullah), rekan-rekan Muslim menggugat bahwa hadist tersebut dhaif (palsu). Bagaimanakan cara
menentukan suatu hadist shahih atau dhaif…?
Rasulullah pada khotbahnya di Wada’ yaitu ibadah haji terakhir yang dilakukan Rasulullah se-
belum beliau wafat : “Perhatikanlah perkataanku ini wahai manusia…., karena telah kusam-
paikan. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepadamu sesuatu yang jika engkau berpegang dengan-
nya niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, suatu urusan yang terang nyata, yaitu Kitab
Allah dan Sunnah Rasul-Nya.”
Sunnah adalah segala perkataan dan tingkah laku Rasulullah, yang diyakini umat islam sebagai
contoh sempurna seseorang dalam menjalankan ajaran Islam. Allah sendiri menyatakan dalam
Al-Qur’an :
21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Allah. (Al Ahzab)
Maka apabila Al-Qur’an memerintahkan semua pengikutnya untuk melaksanakan shalat :
43. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’. (Al
Baqarah), Misalnya dalam melaksanakan shalat, juklaknya ada dalam hadist :
Shahih Bukhari : dari Sayyar bin Salamah, katanya : “Aku datang dengan ayahku kepada Abu
Barzah al Aslami, lalu ayahku bertanya : “bagaimana caranya Rasulullah melakukan shalat wa-
jib..??”. Jawab Abu Barzah : “Nabi melakukan shalat zhuhur ketika matahari tergelincir ke barat,
shalat ‘asyar ketika kami kembali dari perjalanan ke ujung kota, sedangkan matahari masih
terasa panasnya, dan nabi lebih suka mengundurkan syalat ‘isya namun tidak menyukai tidur se-
belum shalat ‘isya, dan selesai shalat shubuh ketika seseorang telah mengenal orang yang duduk
disampingnya (sudah ada cahaya matahari pagi), sedangkan Nabi membaca dalam shalat shubuh
tersebut sebanyan 60 sampai 100 ayat), sedangkan untuk shalat magrib Abu Sayyar menyatakan
lupa apa yang diucapkan Rasulullah.
Shahih Bukhari : Ibnu Umar mengatakan, bahwa Rasulullah bersabda : “Apabila tepi matahari
telah muncul hendak terbit, maka tundalah shalat lebih dahulu hingga matahari agak tinggi
sedikit dari pinggir langit (waktu shalat Dhuha), dan apabila tepi matahari telah mulai hilang
ditepi langit maqka tundalah shalat terlebih dahulu sehingga matahari itu terbenam sama sekali
(waktu shalat magrib).
Ini juklak tentang perintah shalat dilihat dari sisi waktunya, adapula hadist tentang tata-cara
shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, tempat shalat, dll. JADI TATA CARA RITUAL IBADAH
DALAM ISLAM BUKAN DIKARANG-KARANG SENDIRI, MELAINKAN ADA CONTOHNYA
DARI RASULULLAH, itulah gunanya hadist.
196. Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah karena Allah. (Al Baqarah)
Juklaknya ada dalam hadist, contohnya ;
Shahih Muslim : Dari Ya’la bin Umayyah, dari bapaknya, katanya : “Rasulullah bersabda : “ tang-
galkan jubahmu, cuci cat jenggot dan rambutmu. Lalu apa yang diperbuat dalam haji lakukan pula
dalam umrah”. Itu juklak terkait dengan cat rambut dan pakaian, ada juga juklak soal waktu haji,
hal yang membatalkan haji, dll. JADI UMAT ISLAM TIDAK NGARANG-NGARANG SENDIRI
BAGAIMANA CARANYA MELAKSANAKAN RITUAL IBADAH HAJI, MELAINKAN ADA PAND-
UANNYA DARI RASULULLAH, itulah gunanya hadist.
semua ‘juklak’ dari ritual ibadah tersebut dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW sebagai sunnah
dan dicatat dalam hadist.
Sunnah Rasulullah ditemukan dalam hadist, namun tidak semua hadist berisi Sunnah Nabi, ada
juga hadist yang menceritakan tentang ucapan para sahabat yang bercerita seputar kejadian-
kejadian disekitar Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, ditemukan banyak beredarnya hadist-
hadist, termasuk hadist-hadist palsu, yaitu bukan merupakan ucapan dan tingkah laku Nabi, atau
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kejadian sebenarnya disekitar Nabi, tapi dikatakan barasal dari Rasululllah. Umumnya hadist
palsu ini digolongkan kepada 3 hal :
1. Diproduksi oleh umat Muslim sendiri dengan tujuan untuk menyerang Muslim yang lain, yang
merupakan lawan politiknya, seperti pertikaian antara Syiah dengan non Syiah, masing-masing
memproduksi hadist palsu untuk mempengaruhi masyarakat bahwa lawannya adalah golongan
yang bertentangan dengan ajaran Islam, atau menyatakan golongannya sendiri yang diakui seba-
gai Islam yang benar.
Contohnya ada hadist : Rasulullah bersabda : “Hai Ali.., sesungguhnya Allah telah mengam-
punimu, keturunanmu, kedua orang tuamu, ahlimu, kelompokmu dan orang orang yang menc-
intaimu “. Selain isnadnya yang tidak jelas, isinya juga bertentangan dengan Al-Qur’an. Atau
sebaliknya : Dari Abdullah ibn Abu Aufa, katanya, saya melihat Nabi sedang bersenda gurau den-
gan Ali, tiba-tiba datang Abu bakar dan Umar menghadap beliau, maka Nabi bersabda : “ Wahai
Ali, cintailah mereka, dengan demikian engkau akan masuk surga”. Ini juga dikategorikan palsu
karena peneliti hadist menemukan isnadnya tidak jelas dan isinya juga ngawur.
2. Diproduksi oleh Non Muslim yang bermaksud untuk membelokkan ajaran Islam, memproduksi
hadist palsu yang berisi ajaran yang sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah, biasanya meru-
pakan ‘infiltrasi’ ajarannya dan dikemas dengan bunyi hadist yang ‘terlihat Islami’.
Contohnya ada hadist favorit yang sering dilantunkan netters non Muslim disini yang berbunyi :
“Semua bayi yang baru lahir digoda oleh syaitan, kecuali Isa Almasih dan ibunya”. Lalu dikatakan
ini Shahih Bukhari Muslim, padahal tidak ada hadist tersebut dalam kitab Shahih Bukhari Mus-
lim, yang ada justru ; Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda : “Tidak seorang anakpun
yang lahir kecuali dalam keadaan suci bersih. Kedua orang tuanyalah yang menyebabkan dia
menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi”. Biasanya tekhniknya, kedua kalimat ini digabung dan
dinyatakan : ini shahih Bukhari Muslim, padahal yang shahihnya itu kalimat kedua, sedangkan
kalimat pertama ‘dicantelkan’ dan ‘ikut-ikutan’ menjadi shahih.
3. Ada juga yang memproduksi hadist palsu dengan tujuan yang baik, maksudnya untuk mem-
perjelas dan memotivasi agar pemeluk Islam makin giat melaksanakan ajaran Islam. Sekalipun
maksudnya baik, tapi karena tidak memenuhi syarat sanad dan matannya, para peneliti hadikst
memasukkannya kedalam hadist palsu.
Contohnya : “Barang siapa yang mengucapkan Laa ilaa haa illa Allah, maka untuk setiap kata
yang diucapkan itu ia telah menciptakan seekor burung yang paruhnya terbuat dari emas dan
sayapnya terbuat dari marjan”. Hadist tersebut dikatakan diriwayatkan oleh Ahmad bin Ham-
bal dan Yahya bin Ma’in, namun ketika ditanyakan kepada kedua ulama tersebut, mereka men-
gatakan tidak pernah mengeluarkan atau mendengar dari orang lain hadist yang dimaksud.
Menurut Dr. syamsuddin Arif. MA dalam jurnal triwulan Al-Insan No.2 Vol 1 thn 2005, “Perlu
diketahui dan senantiasa diingat bahwa umat Islam, khususnya kaum berilmu alias ulama, dari
dulunya (salaf) hingga sekarang (khalaf), tidak pernah ada yang meyakini dan mengatakan bahwa
seluruh hadist yang ada itu adalah asli atau shahih semua. Sebaliknya, tidak ada pula yang
berkeyakinan bahwa semua hadist yang ada itu palsu belaka.
Hadist dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria :
(1) dari segi jumlah periwayatnya, dalam menyampaikan sebuah hadist, Rasulullah kadang
berhadapan dengan banyak orang, kadang dengan segelintir orang dan bisa juga hanya kepada
satu orang saja. Orang-orang tersebut kemudian menyampaikan secara turun-temurun. Hadist
yang disampaikan kepada banyak orang disebut hadist muttawatir, ini klasifikasi hadist yang pal-
ing berbobot, karena diriwayatkan oleh banyak orang, kecil kemungkinan bahwa banyak orang
sepakat berbohong dan mengeluarkan hadist palsu, kalau disampaikan kepada beberapa orang
saja disebut hadist mansyur tingkat keshahihannya berada dibawah hadist muttawatir. Kalau
disampaikan hanya kepada satu orang disebut hadist ahad tingkat kepercayaan orang terhadap
hadist ini tergantung kualitas orang yang meriwayatkannya dan persambungan sanadnya (cara
penyampaian).
(2) Dari sisi penerimaan dan penolakan, hadist dibagi atas hadist shahih yaitu yang sanadnya
bersambung, diriwayatkan oleh orang yang mempunyai reputasi baik, isi hadist tersebut tidak
syadz (tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist lain yang lebih kuat) dan tidak mengan-
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dung cacat (tidak ditemukan adanya usaha penipuan dengan cara menyambung sanadnya seolah-
olah sampai kepada Rasulullah), ada juga hadist hasansedikit dibawah hadist shahih, karena
dalam periwayatannya ditemukan orang-orang yang ‘agak diragukan’ kredibilitasnya, dan hadist
dhaif merupakan lawan dari hadist shahih, sanadnya terputus, orang yang meriwayatkannya
tidak dikenal, dll.
Bagaimana mengetahui seorang yang meriwayatkan hadist adalah orang baik atau bukan..? dalam
ilmu hadist ada suatu cabang ilmu yang khusus menelaah sejarah para perawi (yang meriway-
atkan) hadist, yaitu Ilmu Riyal al-Hadist, membicarakan tentang orang-orang yang membawa
hadist mulai dari sahabat Rasulullah sampai periwayat terakhir, sejarah hidupnya, reputasinya,
dll.
Contoh cara menelaah suatu hadist.
Dari Hadist Turmudzi :
Diriwayatkan dari Abu salamah yahya Ibn Khalaf, katanya, telah bercerita kepada saya Bisyr Ibn
al-Mufaddal, dari ‘Ummarah ibn Ghaziyyah, dari yahya Ibn “Ummarah , dari Abu Sa’id al-Khudri,
dari Nabi Muhammad SAW, katanya : “Talqinlah mayitmu dengan Laa Ilaha Illallaah..”
Dari hadist Abu Dawud :
Telah bercerita kepada kami, Musaddad, katanya dari Bisyr, katanya dari ‘Ummarah ibn
Ghaziyyah, katanya dari Yahya ibn ‘Ummarah, katanya dari Abu Sa’id al Khudri, katanyaq Ra-
sulullah pernah bersabda : “Talqinlah mayitmu dengan Laa Ilaha Illalaah..”
Dua hadist ini bunyinya sama, namun dari para periwayatnya ada dua jalur, yang berpisah sete-
lah Bisyr ibn al-Mufaddal, yaitu satu kepada Abu Salamah kemudian dikumpulkan oleh Tumudzi,
satu lagi kepada Musaddad dikumpulkan oleh Abu Daud.
Jalur Turmudzi kemudian dianalisa :, Al Turmudzi, tercatat sebagai seorang yang mumpuni dan
jujur hidup tahun 209 – 279 H. Turmudzi menerima hadist dari abu Salamah, dalam kitab Tahzib
al-tahzib ditemukan nama lengkap tokoh ini Yahya ibn khalaf al-Bahili Abu salamah al-Bishri,
tidak disebutkan kapan lahirnya, namun tercatat tanhun kematiannya 242 H, jadi Abu salamah
dipastikan bertemu dengan Turmudzi. Kemudian dianalisa orang diatasnya yaitu Bisyr ibn Al-
Mufaddal, dalam kitab Tahzib, ada 38 orang yang bernama Bisyr, tapi hanya 1 orang yang ibn
al-Mufaddal, tercatat sebagai tokoh yang menerima hadist dari banyak ulama, tidak tercatat ka-
pan lahirnya, namun wafatnya adalah tahun 187 H, jadi tidak jelas apakah Abu salamah pernah
bertemu dengan Bisyr ibn al-muhaddad. Setelah ditelusuri sampai keatas, maka hadist ini digo-
longkan sebagai hadist hasan belum dikategorikan hadist shahih..
Tentu ada pertanyaan, alangkah nyelimetnya.., apakah seorang muslim harus meneliti seperti
itu…?, kalau anda berminat tentu saja dipersilahkan.. anda terbuka untuk meneliti suatu hadist
shahih atau tidak dengan cara tersebut. Namun bagi kebanyakan muslim, sudah ada para Ulama
Hadist yang melakukan hal itu, dan mengeluarkan buku kumpulan hadist, yaitu :
1. Imam Bukhari, tercatat ‘mengkoleksi’ ratusan ribu hadist baik yang shahih maupun yang
tidak, karena beliau memang dikenal punya ‘hobby’ demikian sejak masa mudanya. Imam
Bukhari banyak menulis buku tentang hadist, namun yang menjadi rujukan kaum Muslim sam-
pai sekarang adalah kitab ‘Al jami’ al Shahih’ atau populer disebut Shahih Bukhari’. Imam
Bukhari hanya memasukkan hadist yang dinilainya shahih saja ke dalam bukunya tersebut, ter-
catat berjumlah 9.082 buah hadist, namun terdapat hadist yang disebut ulang (hadist yang bun-
yinya sama tapi diriwayatkan oleh jalur yang lain), kalau tidak diulang, jumlah hadistnya adalah
2.602 buah. Namun terdapat pula kritik atas Shahih Bukhari ini, terdapat kira-kira 110 buah
hadist yang diragukan para ulama setelahnya, karena kualitas periwayatnya yang dianggap tidak
memenuhi syarat, tapi menurut Imam Bukhari sudah memenuhi syarat.
2. Imam Muslim, ada sekitar 20 buku yang ditulis oleh Imam Muslim, namun yang men-
jadi rujukan umat Islam sampai sekarang adalah kitab ‘Shahih Muslim’ yang berisi 3.030 buah
hadist. Namun ulama sesudahnya menyatakan bahwa tedapat sekurang-kurangnya 620 buah di-
antaranya yang diragukan keabsahannya. Contohnya adalah, terdapat hadist yang berbunyi : “
Barang siapa setiap pagi makan tujuh biji kurma, tidak akan dilanda oleh bahaya racun atau sihir
pada hari itu hingga malamnya”. Ahmad Amin mengkritik hadist tersebut karena dinilainya tidak
masuk akal. Namun al Siba’I melakukan pembelaan bahwa : ‘sebuah hadist dapat kita terima
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kebenarannya selama sanadnya shahih dan matannya juga shahih. Persoalannya, pernahkan ahli
kedokteran melakukan penelitian untuk membuktikan kebenaran hadist tersebut..??
3. Imam Abu Daud, menghasilkan kitab kumpulan hadist dengan fokus pada bidang fiqih (hukum),
yang terkenal adalah kitab ‘Sunan Abu Daud’ berisi 4.800 buah hadist. Beliau mengakui bahwa
tidak semua hadist dalam kitab tersebut adalah shahih, karenanya dia memberikan catatan ter-
hadap beberapa hadist lemah yang ada di dalamnya. Dalam dunia Islam kitab Sunan Abu Daud
ini, diperlakukan berada dibawah kitab shahih Bukhari Muslim.
4. Imam Turmudzi, menghasilkan kitab hadist ‘Sunan al Turmudzi, memuat 3.956 hadist, di
dalam kitab tersebut dimasukkan semua hadistr shahih, hasan (baik) dan dha’if, lalu setiap hadist
tersebut diberi catatan dan keterangan. Turmudzi adalah orang yang pertama kali memunculkan
istilah hadist hasan (baik) yaitu hadist yang tidak layak digolongkan shahih, tapi juga bukan
hadist dha’if.
5. Imam al Nasa’I, menghasilkan kitan hadist ‘Al Sunan al Kubra’ di dalamnya juga dimuat hadist
shahih, hasan dan dha’if, lalu beliau menseleksi kembali kitab tersebut untuk memilih hanya
hadist yang shahih saja, maka lahirlah kitab ‘Al Sunan al Mujtaba’, tapi ternyata dalam kitab
yang terakhir ini ditemukan juga hadist hasan dan dha’if.
6. Imam Ibnu Majah, menghasilkan kitab ‘Sunan Ibnu Majah’ memuat 4.341 buah hadist, Ibnu
Majah tidak memberikan catatan tentang hadist yang ada dalam kitab tersebut, maka semua dis-
erahkan kepada pembacanya untuk menilai. Dr. Fuad abdul Baqi mencatat terdapat 199 hadist
bernilai hasan, 619 lemah dan 99 buah hadist munkar
Dalam dunia Islam, kitab hadist yang terbaik sampai sekarang adalah oleh Imam Bukhari dan
Imam Muslim, beliau menjamin bahwa hadist yang ada dalam buku tersebut dikategorikan seba-
gai hadist shahih. Jadi ‘trend’ orang orang termasuk non muslim dalam forum ini, mengutip suatu
hadist, lalu diberi keterangan dalam kurung ‘Bukhari Muslim’, maka salah satu untuk mencheck-
nya, silahkan baca kitab karangan Imam Bukhari yaitu ‘Shahih Bukhari’ dan karangan Imam
Muslim yaitu ‘Shahih Muslim’, ada nggak hadistnya disana, kalau ada, apakah bunyinya sama.
Bagi saya pribadi, tidak perlu mempedulikan gugatan non muslim soal shahih atau tidaknya su-
atu hadist, tentang ‘sekian orang yang masuk surga sekian yang masuk neraka, atau tentang
sekian golongan umat Islam, cuma satu golongan yang masuk surga. dll’, kalau mereka bertanya,
suruh saja membuka sendiri kitabnya dan mencarinya sendiri, apa benar yang dikutip tersebut
ada dalam kitab hadist yang bersangkutan. Yang perlu dipedomani dari suatu hadist adalah :
KETERANGAN UNTUK MENJALANKAN APA YANG DIPERINTAHKAN OLEH AL-QUR’AN,
sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah
dalam khotbahnya pada haji Wada’ tersebut terlaksana :
“Sesungguhnya, aku tinggalkan kepadamu sesuatu yang jika engkau berpegang dengannya nis-
caya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, suatu urusan yang terang nyata, yaitu Kitab Allah
dan Sunnah Rasul-Nya”

keunikan Nama Allah (2007-07-24 17:49)

Kata ‘Allah’ merupakan nama Tuhan yang paling populer. Apabila anda berkata :”Allah..”, maka
apa yang anda ucapkan itu telah mencakup semua nama-nama-Nya yang lain, sedangkan bila
anda mengucapkan nama-nama-Nya yang lain – misalnya ‘ar-Rahmaan’, ‘al-Malik’ dan sebagainya
– maka ia hanya menggambarkan sifat Rahman, atau sifat kepemilikan-Nya. Disisi lain, tidak
satupun dapat dinamakan Allah, baik secara hakikat maupun secara majazi, sedangkan sifat-
sifat-Nya yang lain – secara umum – dapat dikatakan bisa disandang oleh makhluk-makhluk-
Nya. Bukankah kita dapat menamakan si Ali yang pengasih sebagai ‘Rahiim’?, atau Ahmad yang
berpengetahuan sebagai ‘Aliim’?. Secara tegas, Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri yang mena-
makan dirinya Allah.
14. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah
Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (Thaahaa). Innanii = sesungguhnya Aku, anaa
= Aku, Allaahu = Allah, laa ilaaha = tidak ada tuhan, illaa = melainkan, ana = Aku…
Dia juga dalam Al-Qur’an yang bertanya :”hal ta’lamu lahuu samiyyaa..” (Surat Maryam ayat
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19). Ayat ini, dipahami oleh pakar-pakar Al-Qur’an bermakna :”Apakah engkau mengetahui
ada sesuatu yang bernama seperti nama ini..?” atau :”Apakah engkau mengetahui sesuatu yang
berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan sebagaimana pemilik nama itu (Allah)?” atau
bermakna :”Apakah engkau mengetahui ada nama yang lebih agung dari nama ini?”, juga dapat
berarti :”Apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Dia (yang patut disembah)?”
Pertanyaan-pertanyaan yang mengandung makna sanggahan ini kesemuanya benar, karena
hanya Tuhan Yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut,
selain-Nya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia yang berhak memperoleh keagungan dan
kesempurnaan mutlak, sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung dari nama-Nya itu.
Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata tersebut antara lain apakah ia memiliki akar
kata atau tidak. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahwa kata ‘Allah’ tidak terambil
dari satu akar kata tertentu, tapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujud-
Nya, yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan, serta hanya kepada-Nya seharusnya seluruh
makhluk mengabdi dan bermohon. Tetapi banyak ulama berpendapat, bahwa kata ‘Allah’ asalnya
adalah ‘Ilaah’, yang dibubuhi huruf ‘Alif ’ dan ‘Laam’ dan dengan demikian, ‘Allah’ merupakan
nama khusus, karena itu tidak dikenal bentuk jamaknya. Sedangkan ‘Ilaah’ adalah nama yang
bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak (plural), yaitu ‘Alihah’. Dalam Bahasa Inggeris,
baik yang bersifat umum maupun khusus, keduanya diterjemahkan dengan ‘god’, demikian juga
dalam Bahasa Indonesia keduanya dapat diterjemahkan dengan ‘tuhan’, tapi cara penulisannya
dibedakan. Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil ‘god/tuhan’, dan yang bermakna khusus
ditulis dengan huruf besar ‘God/Tuhan’.
‘Alif ’ dan ‘Laam’ yang dibubuhkan pada kata ‘Ilaah’ berfungsi menunjukkan bahwa kata yang
dibubuhi tersebut merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. Kedua huruf tersebut
sama dengan ‘The’ dalam bahasa Inggeris. Kedua huruf tambahan itu menjadi kata yang dibubuhi
menjadi ‘ma’rifat’ atau ‘definite’ (diketahui/dikenal). Pengguna Bahasa Arab mengakui bahwa
Tuhan yang dikenal dalam benak mereka adalah Tuhan Pencipta, berbeda dengan tuhan-tuhan
(aliihah/bentuk jamak dari ilaah) yang lain. Selanjutnya dalam perkembangannya lebih jauh dan
dengan alasan mempermudah, ‘hamzah’ yang berada antara dua ‘laam’ yang dibaca ‘i’ pada kata
‘al-Ilaah’ tidak dibaca lagi, sehingga berbunyi ‘Allah’ dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah
merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata, sekaligus sejak itu pula kata ‘Allah’ menjadi
nama khusus bagi Pencipta dan Pengatur alam raya yang wajib wujud-Nya.
Sementara ulama berpendapat bahwa kata ‘Ilaah’ yang darinya terbentuk kata ‘Allah’ berakar dari
kata ‘al-Ilaahah’, ‘al-Uluuhah’ dan ‘al-Uluuhiyyah’ yang kesemuanya menurut mereka bermakna
‘ibadah/penyembahan’, sehingga ‘Allah’ secara harfiah bermakna ‘Yang Disembah’. Ada juga
yang berpendapat bahwa kata tersebut berakar dari kata ‘Alaha’ dalam arti ‘mengherankan’
atau ‘menakjubkan’ karena segala perbuatan/ciptaan-Nya menakjubkan atau karena bila diba-
has hakekat-Nya akan mengherankan akibat ketidak-tahuan makhluk tentang hakekat zat Yang
Maha Agung itu. Apapun yang terlintas dalam benak menyangkut hakekat zat Allah, maka Al-
lah tidak demikian. Itu sebabnya ditemukan riwayat yang menyatakan :”Berpikirlah tentang
makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir tentangZat-Nya”. Ada juga yang berpendapat bahwa
kata ‘Allah’ terambil dari akar kata ‘Aliiha Ya’lahuu” yang berarti ‘tenang’, karena hati menjadi
tenang bersama-Nya, atau dalam arti ‘menuju’ dan ‘bermohon’ karena harapan seluruh makhluk
tertuju kepada-Nya dan kepada-Nya jua makhluk bermohon.
Memang setiap yang dipertuhankan pasti disembah dan kepadanya tertuju harapan dan permoho-
nan lagi menakjubkan ciptaannya, tetapi apakah itu berarti bahwa kata ‘Ilaah’ – dan juga ‘Allah’
– secara harfiah bermakna demikian..? , dapat dipertanyakan apakah bahasa atau Al-Qur’an yang
menggunakannya untuk makna ‘yang disembah’?. Kalau anda menemukan semua kata ‘Ilaah’
dalam Al-Qur’an, niscaya akan anda temukan bahwa kata itu lebih dekat untuk dipahami sebagai
penguasa, pengatur alam raya atau dalam genggaman-Nya segala sesuatu, walaupun tentunya
yang meyakini demikian, ada yang salah pilih ‘ilaah’nya.
Kata ‘Allah’ mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata selainnya, ia adalah kata-kata
yang sempurna huruf-hurufnya, sempurna maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan den-
gan rahasianya, sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai ‘Ismu-
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Ilaah al-A’zham (Nama Allah yang paling mulia). Yang bila diucapkan dalam do’a, Allah akan
mengabulkannya. Dari segi lafaz terlihat keistimewaan ketika dihapus huruf-hurufnya. Bacalah
kata ‘Allah’ dengan menghapus huruf awalnya, akan berbunyi ‘Lilaah’ dalam arti ‘milik/bagi Al-
lah’, kemudian hapus huruf awal dari kata ‘Lilaah’, itu akan terbaca ‘Laahu’ dalam arti ‘bagi-Nya’,
selanjutnya, hapus lagi huruf awal dari ‘Laahu’, akan terdengan dalam ucapan ‘Huu’, yang berarti
‘Dia (menunjuk Allah), dan apabila itupun dipersingkat akan terdengar suara ‘Ah’ yang sepintas
atau pada lahirnya mengandung makna keluhan, tapi pada hakekatnya mengandung makna per-
mohonan kepada Allah. Karena itu sementara ulama berkata bahwa kata ‘Allah’ terucap oleh
manusia, sengaja atau tidak sengaja, suka atau tidak suka. Itulah salah satu bukti adanya ‘fitrah’
dalam diri manusia. Al-Qur’an juga menegaskan bahwa sikap orang-orang musyrik adalah :
38. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan
bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". (Az Zumar)
dari segi makna dapat dikatakan bahwa kata ‘Allah’ mencakup segala sifat-sifat-Nya, bahkan Dia-
lah yang menyandang nama-nama tersebut, karena itu jika anda berkata “Yaa..Allah..”, maka
semua nama-nama/sifat-sifat-Nya telah tercakup oleh kata tersebut. Disisi lain, jika anda berkata
‘ar-Rahiim’, maka sesungguhnya yang anda maksud adalah Allah. Demikian juga ketika anda
menyebut ‘al-Muntaqim’ (yang membalas kesalahan), namun kandungan makna ‘ar-Rahiim’ (Yang
Maha Pengasih) tidak tercakup didalam pembalasan-Nya, atau sifat-sifat-Nya yang lain. Itu-
lah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang selalu harus menggunakan kata ‘Allah’
ketika mengucapkan ‘Asyhadu an Laa Ilaaha Illa-llaah’ dan tidak dibenarkan menggantinya den-
gan nama-nama-Nya yang lain.
Demikianlah Allah, karena itu tidak heran jika ditemukan sekian banyak ayat di dalam Al-
Qur’an yang memerintahkan orang-orang beriman agar memperbanyak zikir menyebut nama Al-
lah, karena itu setiap perbuatan yang penting hendaknya dimulai dengan menyebut nama itu,
nama Allah. Rasulullah bahkan mengajarkan lebih rinci lagi :”Tutuplah pintumu dan sebutlah
nama Allah, padamkanlah lampumu dan sebutlah nama Allah, tutuplah periukmu dan sebutlan
nama Allah, rapatkanlah kendi airmu dan sebutlah nama Allah…”
Tafsir al-Mishbah buku 1
M.Quraish Shihab
bagaimana nama Allah dari sudut pandang inteletual mantan diaken dan juga master perbandin-
gan dari Havard university?
Penggunaan kata Allah yang berarti Tuhan sering kali terdengar agak aneh, esoterik, dan asing
bagi telinga orang Barat. Allah adalah kata dalam bahasa Arab yang berasal dari pemadatan al
dan Ilah. Ia berarti Tuhan atau menyiratkan Satu Tuhan. Secara linguistik, bahasa Ibrani dan
bahasa Arab terkait dengan bahasa-bahasa Semitik, dan istilah Arab Allah atau al-Ilah terkait
dengan El dalam bahasa Ibrani, yang berarti Tuhan.1 El-Elohim berarti Tuhannya para tuhan
atau Sang Tuhan.2 Ia adalah kata bahasa Ibrani yang dalam Perjanjian Lama diterjemahkan
Tuhan. Karena itu, kita bisa memahami bahwa penggunaan kata Allah adalah konsisten, bukan
hanya dengan Al-Qur’an dan tradisi Islam, tetapi juga dengan tradisi-tradisi-biblikal yang tertua.
Persamaan mendasar antara istilah Arab al-Ilah, di mana Allah merupakan pemadatannya, dan is-
tilah Ibrani El-Elohim bisa dipahami secara lebih jelas jika kita memerhatikan abjad bahasa Arab
dan Ibrani. Baik bahasa Arab maupun Ibrani sama-sama tidak memiliki huruf untuk bunyi vokal.
Abjad kedua bahasa tersebut hanya terdiri dari konsonan, dan keduanya bersandar pada penan-
daan sebagai bunyi vokal yang secara khas ditemukan hanya dalam tulisan formal sebagai satu
petunjuk pengucapan. Transliterasi bahasa Indonesia dari istilah Arab al-Ilah dan istilah Ibrani
El-Elohim telah memasukkan penandaan-penandaan vokal ini. Jika kita harus menghilangkan
transliterasi Indonesia berupa penandaan-penandaan vokal ini, maka istilah Arab tersebut men-
jadi al-Ilh dan istilah Ibrani di atas menjadi El-Elhm. Jika kita harus menghilangkan bentuk
jamak, yang hanya ditemukan dalam bahasa Ibrani, maka istilah Arabnya tetap al-Ilh, sementara
istilah Ibraninya menjadi El-Elh. Akhirnya, jika kita harus melakukan transliterasi atas selu-
ruh "alif" dalam bahasa Arab sebagai "a", dan seluruh "alif" dalam bahasa Ibrani sebagai "a" juga,
maka istilah Arabnya menjadi Al-Alh, dan istilah Ibraninyapun menjadi Al-Alh. Dengan kata lain,
dengan pengecualian tunggal bahwa bahasa Ibrani menggunakan bentuk jamak, al-Ilah, di mana
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Allah merupakan pemadatannya, dan El-Elohim, istilah Ibrani yang diterjemahkan sebagai Tuhan
dalam Perjanjian Lama, benar-benar merupakan istilah yang sama sekali identik dalam bahasa
Arab dan Ibrani, dua bahasa yang memiliki hubungan sangat erat.
dan bagaimana nama tersebut menurut intelektual Kristen, Herlianto/YBA
MENJAWAB HUJATAN PARA PENENTANG ALLAH DI DALAM ALKITAB
Baru-baru ini beberapa gereja-gereja dan segelintir umat Kristen diresahkan dengan terbitnya
"Alkitab Eliezer ben Abraham" berjudul Kitab Suci Taurat dan Injil. Tidak kurang juga orang
Kristen telah bingung dengan gerakan ini. Gerakan ini menuntut agar istilah Allah dalam Kitab
Suci umat Kristian dihapuskan. Alasannya, nama Allah itu kononnya berasal dari "dewa air" yang
mengairi bumi.
Saya sendiri sudah pernah menanggapi usul kontroversial ini dengan menggelar seminar yang
menghadirkan pembicara Muslim dari IAIN Syarif Hidayatullah, Dr. Kautsar Azhari Noer.(1)
Rekan Muslim saya ini menanggapi dengan kepala dingin, seraya mengatakan: "Itu hanya ger-
akan kaum awam yang tidak perlu ditanggapi.: Mengapa? Menurut Kautsar, "Setiap agama
mengenal kontekstualisasi atau inkulturasi." Ya, memang dulu istilah Allah pernah dipakai di
lingkungan orang-orang jahiliah sebelum zaman Islam. Tetapi Islam justru datang untuk men-
gubah makna teologis istilah itu.
SEKITAR PENYIMPANGAN NAMA YAHWEH DAN ALLAH
Setelah seminar tersebut, reaksi berdatangan dari pihak "penentang Allah". Bahkan terbit trak-
tat baru yang khusus menanggapi makalah saya. Saya sendiri memutuskan untuk menghentikan
polemik ini. Terus terang, amatlah sulit untuk sesiapa pun memahami "logika" kaum yang kurang
cerdas itu.
Bayangkan saja, menurut mereka Allah sebenarnya adalah nama "dewa air." Yang menjadi dasar
mereka adalah buku-buku sumber yang mereka kutip sepenggal-sepenggal dan lepas dari konteks.
Saya pun membuktikan berdasarkan inskripsi-inskripsi kuno yang ditemukan di Kuntilet Ajrud,
di sekitar Nablus sekarang. Di daerah tersebut nama Yahweh pernah dipuja bersama-sama dewi
kesuburan Asyera. Salah satu bunyi inksripsi Kuntilet Ajrud, seperti disebut Andrew D. Clarke
dan Bruce W. Winters (ed.), One God, One Lord; Christianity in a world of religious Pluralism,
dalam bahasa Ibrani:
Birkatekem le-Yahweh syomron we le ’asyeratah
Yakni - Aku memberkati engkau demi Yahwe dari Samaria dan demi Asyera. (2)
Dengan fakta di atas, apakah kita dapat mengatakan kita jangan menggunakan nama Yahwe
karena nama ini sekutu Asyera, dewi kesuburan Palestina? Argumentasi ini dijawab oleh mreka,
bahwa semua yang saya kemukakan itu tidak perlu ditanggapi karena tidak berdasar pada Alkitab.
Ya, maksud mereka adalah saya tidak perlu mengutip data-data arkeologi dalam berargumentasi,
kecuali hanya berdasarkan ayat-ayat Alkitab.
Nah, di sinilah terbukti ketidakadilan kaum penentang "Allah" dengan amat jelas! Mengapa? Se-
bab umat Islam tentu saja boleh bertanya balik, "Apakah Allah sebagai dewa air itu ada dalam
Alquran?" Lalu, umat Islam pun mengajak kita untuk berargumentasi dan berdebat tanpa bukti
sejarah. Cukup dengan ayat-ayat Al-Quran saja. Kalau begitu, jelas tidak ada sepotong ayat pun
dalam Alquran yang menyebut Allah sebagai dewa air. Menurut Alquran, Allah adalah Pencipta
langit dan bumi (Q.surah al-Jatsiyah 45:22, "Wa khadaq Allah as-samawati wa al-ardh").
Begitu juga, siapakah Allah itu bagi umat Kristen Arab? "Allah" - demikian menurut Buthros ’Abd
al-Malik, dalam Qamus al-kitab al-Muqaddas - adalah "nama dari Ilah (sembahan) yang mencip-
takan segala yang ada" (hadza al-llah khalaq al-jami’ al-kainat). (3)
Begitu juga, setiap umat Arab Kristen sebelum atau sesudah Islam mengawali mengucapkan Qa-
nun al-Iman (syahadat Kristian) yang diawali dengan kalimat:
"Nu’minu bi-ilahun wahidun, Allah al-Ab al-dhabital kull, khalaqa as-sama’I wa al-ardh, kulla ma
yura wa maa layuura"
yang bermaksud :
Kami percaya kepada satu-satunya sembahan/ilah, yaitu Allah Bapa, yang berkuasa atas segala
sesuatu, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak keli-
hatan. (4)
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Mengapa mreka menuduh bahwa Allah adalah "dewa air" berdasarkan sumber-sumber tulisan
yang bukan Alquran, sementara mereka menolak data yang telah saya kemukakan tentang peny-
impangan nama Yahwe, karena tidak ada dalam Alkitab?
Oleh karena itu, saya menyarankan agar belajar lebih banyak tentang sejarah kekristenan di
Timur Tengah, tempat kekristenan mula-mulanya berkembang. Peranan filologi (ilmu perbandin-
gan bahasa) juga sangat penting dalam memperkaya kajian ini, sebelum mereka begitu berseman-
gat menyebarkan pendapat yang jelas-jelas tidak ilmiah.
KATA ALLAH DAN PADANANNYA DALAM BAHASA IBRANI DAN ARAMI
Dalam menilai kata Allah, kita harus memahami bahwa kata itu serumpun dengan kata-kata ba-
hasa Semitik yang lebih tua (yang dipakai di Timur Tengah: Ibrani dan Arami). Kata Allah itu
cognate dengan kata Ibrani: El, Eloah, Elohim; dan kata Arami Elah, Alaha, yang semuanya ter-
dapat dalam Perjanjian Lama ataupun dalam Targum (komentar-komentar Taurat dalam bahasa
Arami yang lazim dibaca mulai dari zaman sebelum Al-Masih, zaman Sayidina Isa hingga hari
ini).
Perlu anda ketahui, sebagian kecil Kitab Perjanjian Lama juga ditulis dalam bahasa Arami, yakni
beberapa pasal Kitan Ezra dan juga beberapa pasal dari Daniel. Marilah kita baca dan cermati
ayat-ayat yang menggunakan kata elah di bawah ini:
"Be Shum elah yisra’el ..."
Daniel 5 : 1, "Demi Nama Allah Israel."
"...di elahekon hu elah elahin, umara malekin
Daniel 2:47, "Sesungguhnya Elah-mu itu elah yang mengatasi segala elah dan berkuasa atas para
raja.
Sedangkan bentuk Ibrani yang dekat dengan istilah Arami elah dan Arab ilah, al-ilah dan Allah
adalah sebutan eloah, misalnya disebutkan:
"Eloah mi-Teman yavo we Qadosh me-Har Paran, Selah"
Yaitu Habakuk 3 : 3, yang bererti -
"Eloah akan datang dari negeri Teman, dan Yang Mahakudus dari pergunungan Paran, Sela."
Tetapi argumentasi ini pun segera ditanggapi dengan traktat mereka. Menurut mereka, istilah
el, elohim, eloah (Ibrani) dan elah, alaha (Arami/Syriac) tidak sejajar dengan istilah Arab Allah
berasal dari ilah (God, sembahan). Dengan awalan kata sandang di depannya Al (Inggris: the),
makna the god, "sembahan yang itu". Maksudnya sembahan atau ilah yang benar.
"Laa ilaha ilallah". Tidak ada ilah selain Allah. Allah adalah satu-satunya ilah. Ungkapan Laa
ilaha ilallah ini, dijumpai pula dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, 1 Korintus 8 : 4-6 berbunyi
:
"... wa’an Laa ilaha ilallah al-ahad, ...faa lana ilahu wahidu wa huwa al-Abu iladzi minhu kullu
sya’in wa ilahi narji’u, wa huwa rabbu wahidu wa huwa Yasu’ al-Masihu iladzi bihi kullu syai’in
wa bihi nahya"
Yakni maksudnya :
Dan sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, Yang Mahaesa ... dan bagi kita hanya ada satu
ilah/sembahan yaitu Bapa, yang dari-Nya berasal segala sesuatu dan kepada-Nya kita akan kem-
bali, dan hanya ada satu Rabb/Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang melalui-Nya (sebagai Firman
Allah) telah diciptakan segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup). (5)
Mereka begitu entengnya menanggapi hal ini. Menurut brosur mereka, istilah ’Allah’ memang ada
dalam Alkitab berbahasa Ibrani, tetapi artinya "sumpah" (1 Raj. 8:31; II Taw. 6:22). Mereka benar,
tetapi mereka juga harus tahu, seperti kata Yahweh tidak turun dari langit. Demikian pula kata
elohim, eloah, elah berasal dari akar kata tertentu. Menurut C.L. Schofield, istilah elah berasal
dari akar kata el (Yang Maha kuat) dan alah (sumpah):
"to swear, to bind oneself by an oath, so implifying faithfullness." (6)
Jadi, di hadapan hadirat El (Yang Maha kuat) seseorang mengikat sumpah (alah). Dari kata El
dan alah ini, kemudian terbentuklah kata elah. Sedangkan bentuk elohim, dengan akhiran im me-
nunjukkan jamak untuk menekankan kebesaran (pluralis maestaticus). Oleh para pujangga gereja
kata tersebut ditafsirkan secara alegoris sebagai bukti dari sifat ketritunggalan Allah. Karena itu,
sangat gegabah untuk menolak fakta keserumpunan antara Arab dengan bahasa Ibrani dan Aram,
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hanya dengan argumentasi dangkal seperti ini.
Kata alah (dengan satu "l") memang ada dalam bahasa Ibrani yang berarti "sumpah, kutuk".
Berbeda dengan bahasa Arab allah (dengan dua huruf "L"). Dua huruf "l" (lam) yang dalam istilah
Allah menunjukkan asal-usulnya dari kata sandang Al (the) dan ilah (god) seperti dikemukakan
di atas. (7)
ISTILAH ALLAH DI LINGKUNGAN KRISTIAN SYRIA PRA-ISLAM
Seperti istilah Yahweh pernah dipuja secara salah di sekitar wilayah Samaria, terbukti dari in-
skripsi Kuntilet Ajrud dan Khirbet el-Qom, demikian juga istilah Allah disalahgunakan di sekitar
Mekkah sebelum zaman Islam. Tetapi istilah Allah dipakai sebagai sebutan bagi Khaliq langit dan
bumi oleh orang-orang Kristen Arab di wilayah Syria. Hal ini dibuktikan dari sejumlah inskripsi
Arab pra-Islam yang semuanya ternyata berasal dari lingkungan Kristen.
Salah satu inskripsi kuno yang ditemukan pada tahun 1881 di kota Zabad, sebelah tenggara
kota Allepo (Arab: Halab), sebuah kota di Syria sekarang, meneguhkan dalil tersebut. Inskripsi
Zabad ini telah dibuktikan tanggalnya berasal dari azman sebelum Islam, tepatnya tahun 512.
Menariknya, inskripsi ini diawali dengan perkataan Bism-al-lah, "Dengan Nama al-lah" (bentuk
singkatnya: Bismillah, "Dengan Nama Allah"), dan kemudian diusul dengan nama-nama orang
Kristen Syria. Bunyi lengkap inskripsi Arab Kristen ini dapat direkonstruksi sebagai berikut:
"Bism’ al-lah: Serjius bar ’Amad, Manaf wa Hani bar Mar al-Qais, Serjius bar Sa’d wa Sitr wa
Sahuraih"
terjemahannya :
- Dengan Nama Allah: Sergius putra Amad, Manaf dan Hani putra Mat al-Qais, Sergius putra
Sa’ad, Sitr dan Shauraih. (8)
Menurut Yasin Hamid al-Safadi, dalam The Islamic Calligraphy, inskripsi pra-Islam lainya yang
ditemukan di Ummul Jimal dari pertengahan abad ke-6 Masehi, membuktikan bahwa berbeda den-
gan yang terjadi di Arab selatan, di sekitar Syria nama ’Allah’ disembah secara benar. Inskripsi
Ummul Jimmal diawali dengan kata-kata Allah ghafran (Allah mengampuni). (9)
Bahkan menurut Spencer Trimingham, dalam bukunya Christianity among the Arabs in the pre-
Islamic Times, membuktikan bahwa pada tahun yang sama dengan diadakannya Majma’ (Konsili)
Efesus (431), di wilayah suku Arab Hartis (Yunani: Aretas ) dipimpin seorang uskup yang bernama
’Abd Allah (Hamba Allah). (10)
Dari bukti-bukti arkeologis ini, jelas bahwa sebutan Allah sudah dipakai di lingkungan Kristen
sebelum zaman Islam yang dimaknai sebagai sebutan bagi Tuhan Yang Mahaesa, Pencipta langit
dan bumi.
PENGGUNAAN BAHASA IBRANI, YUNANI DAN ARAMI PADA ZAMAN YESUS
Cukup mengherankan bahwa "para penentang Allah" itu selalu menggunakan Ha B’rit ha-
Hadasah (Perjanjian Baru bahasa Ibrani) dan memperlakukannya seolah-olah itulah teks bahasa
aslinya. Dalam Perjanjian Baru berbahasa Ibrani ini tentu saja kita akan menjumpai nama Yahwe.
Tetapi Perjanjian Baru berbahasa Ibrani itu adalah hasil terjemahan dari bahasa Yunani. Pener-
jemahan dilakukan oleh United Bible Society in Israel, baru pada tahun 1970-an.
Perjanjian Baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani Koine dan para rasul Yesus tidak memperta-
hankan nama diri Yahwe. Saya setuju bahwa Yesus ketika masuk ke sinagoge, Baginda mengutip
teks-teks Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani (Lukas 4:18-19). Namun, kita juga harus paham
bahwa Baginda juga telah bercakap-cakap dalam bahasa Arami dengan murid-murid-Nya sebagai
"bahasa ibunda" masyarakat Yahudi pada zaman intu.
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Rev. C.I. Schofield (ed.), Holy Bible, Schofield Reference (London: Oxford University Press, 1945),
hlm.3
Kita lihat bahwa Allah itu Al-nya merupakan hamzah washl. Kerana itu menjadi wallahi, bil-
lahi dan sebagainya. Itu berarti kata Allah bukan merupakan akar kata yang asli. Sebab akar
kata yang asli pasti menggunakan hamzah qath’. Lihat: Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan:
Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (Jakarta: Paramadina, 1998),
hlm.262.
Bacaan Bism al-lah (Dengan Nama Allah) berasal dari Yasin Hamid al-Safadi, Kaligrafi Islam. Alih
Bahasa: Abdul Hadi WM (Jakarta: PT. Panca Simpati, 1986), hlm. 6. Sedangkan M.A. Kugener,
Note sur l’inscription triligue de Zebed (1907) seperti dikutip Spencer Trimingham Christianity
Among the Arabs in pre Islamic Times (London-Beirut: Longman-Librairie du Liban, 1979), hlm.
226, membacanya "Teym al-Ilah".
Jadi, sebagai nama diri yang diusul oleh nama-nama lainnya, bukan sebagai bunyi sebuah doa.
Tetapi apa pun bunyi yang paling tepat dari awal inskripsi itu, yang jelas kata al-llah, Allah sudah
dipakai dalam makna Tauhid Kristen, dan bukan dalam makna dewa berhala yaitu pagan.
Yasin Hamid al-Safadi, Loc.Cit
Spencer Trimingham, Op. Cit. Hlm. 74
Matthew Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts (Oxford: At the Calrendon Press,
1967).
Rabbi Nosson Scherman-Rabbi Meir Zlotowitz (ed.), Humasah Humasy Torah ’im Targum Onqe-
los (Brooklyn: Mesorah Publications, Ltd. 1993), hlm.xxvi. Selanjutnya, mengenai Nama (dan
nama-nama) Allah, cf. "Parashas Shemos", hlm.304-305.

Wahyu dan Pewahyuan (2007-07-24 18:04)

Pada awal pembahasan buku ini kita pernah membahas adanya kesinambungan wahyu sejak Nabi-
nabi terdahulu hingga yang terakhir. Pesan-pesan Tauhid dan dua prinsip kehidupan sesama
manusia, yang tergambar dalam prinsip kasih sayang dan prinsip keadilan, terlestarikan pada
masing-masing kitab.
Untuk menyajikan kajian tentang wahyu ini, kami akan menggunakan berita-berita nubuat dari
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Injil). Kalau kami membahasnya dari kacamata Bibel
bukan berarti mempercayai seluruh isi Bibel, ayat-ayat Bibel yang menyalahi konsep tauhid dan
dua konsep kemanusiaan akan kami kesampingkan apalagi ayat-ayat yang porno dan tidak ma-
suk akal. Hal ini berdasarkan prinsip yang dipakai Dr. Robert Morey dalam banyak hujatan-
nya terhadap al-Qur’an, yaitu "Yang lama mencocokkan yang baru". Dan sudah kita bahas pada
awal buku ini. Pendapat kami tersebut tidak bisa disebut inkonsisten, di mana menyatakan ada
penyelewengan dalam Bibel di satu pihak sementara beberapa dalil memakai Bibel. Inkonsistensi
bisa dikatakan jika tidak ada aturan yang jelas, sementara bahasan kami ini berdasarkan aturan
yang ditetapkan sendiri oleh Dr. Robert Morey seperti prinsip tersebut di atas. Dengan prinsip ini
sebenarnya secara logika kami boleh menggunakan ayat-ayat al-Qur’an untuk menunjang semua
bahasan sehingga kita akan mendapatkan pengertian yang benar dari permasalahan yang dilon-
tarkan.
Banyak sekali ayat-ayat Bibel yang menubuatkan akan adanya seorang Nabi baru yang datang
setelah Nabi Isa As, (Yesus). Dan perlu kami tegaskan bahwa tidak ada nabi lain setelah masa
Yesus, sebab Yohanes Pembabtis (Nabi Yahya) adalah hidup sezaman dengan Yesus. Namun kami
hanya memfokuskan pada nubuat Musa yang tercantum pada Kitab Ulangan 18:18. (kitab ulan-
gan masuk dalam perjanjian lama/ Taurat). Ayat tersebut berbunyi :
"Bahwa aku akan menjadikan bagi mereka itu seorang nabi dari antara segala saudaranya, yang
seperti engkau (Musa), dan Aku akan mernberi segala firman-Ku dalam mulutnya dan iapun akan
mengatakan kepadanya segala yang Kusuruh akan dia" (Kitab: Ulangan 18:18).
Dalam mencermati ayat di atas Ahmed Deedat membuktikan dengan sangat baik bahwa yang
dimaksud dalam kitab ulangan tersebut adalah Nabi Muhammad Saw walaupun kebanyakan sar-
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jana Kristen menyatakan tidak mengakui hal itu10. Alasan yang dikemukakan Ahmed Deedat
secara ringkas sebagai berikut :
.......antara segala saudaranya : Isyarat untuk keturunan IsmaEL saudara IsraEL keturunan
Ibrahim dari Ishaq. Bibel juga mengakui bahwa Ibrahim berputra Ismael dan Ishaq.
......yang seperti engkau (Musa) : Isyarat untuk nabi yang perihalnya seperti Musa yaitu Muham-
mad dengan alasan sebagai berikut :
Musa dan Muhammad dilahirkan melalui ibu dan bapak. Yesus tidak.
Musa dan Muhammad menikah dan mempunyai anak. Yesus tidak.
Musa dan Muhammad diterima kaumnya -bani IsraelYesus tidak.
Musa dan Muhammad membawa hukum agama baru. Yesus hanya meneruskan. 11 (Sampai hari
ini pun Taurat dan Injil dalam satu paket yang disebut Alkitab/Bibel, atau perjanjian lama dan
perjanjian baru12).
Dalam menjelaskan ayat di atas -... dan aku akan memberi segala firman-Ku dalam mulutnya-
Ahmed Dedat mencontohkan dalam perdebatannya dengan pendeta Dominee sebagai berikut :
Apakah artinya jika dikatakan, "Saya akan menaruh firman saya dalam mulut Anda?’ Perhatikan,
ketika mula-mula saya meminta Anda (Dominee) untuk membuka Ulangan 18: 18 dan jika saya
meminta Anda untuk membacanya, lalu Anda telah membacanya, apakah itu berarti saya telah
menaruh firman saya dalam mulut Anda?"
Dominee menjawab, "Tidak"
Tetapi, saya melanjutkan, "Jika saya mengajari Anda sebuah bahasa yang Anda tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya, seperti bahasa Arab, dan bila saya meminta Anda untuk rnembaca atau
mengulangi sesudah saya", apa yang saya ucapkan yaitu:
"Katakanlah, ’Dia-lah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya
segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan, tidak ada seorang pun yang
setara dengan Dia. (QS. Al-Ikhlas : 1-4).
Tidakkah saya sedang menaruh kata-kata asing yang belum pernah didengar dan telah kamu ucap-
kan, ke dalam mulut Anda?" Dominee tentu saja setuju.
Dengan cara yang sama, saya berkata, "Kata-kata kitab suci Al-Qur’an, wahyu yang diberikan oleh
Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Muhammad diungkapkan."
Ilustrasi Ahmed Deedat dalam menjelaskan kalimat di atas menjadikan gambaran tentang proses
pewahyuan semakin dapat dinalar. Al-Qur’an sendiri memberikan gambaran yang sama sebagai
berikut :
"Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat". (QS. Al-Muzammil : 5).
"Kami akan membacakan (al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa ". (QS.
Al-A’laa: 6).
Dan seperti yang kita lihat bahwa ayat dalam kitab Ulangan 18:18 di atas adalah wahyu yang
diberikan kepada Nabi Musa, -yang tentunya dengan bahasa Ibrani.13
Proses penurunan wahyu dengan cara ‘dibacakan’ - menurut Qur’an- atau ‘memberi segala fir-
manku kedalam mulutnya’ menurut gaya bahasa Taurat, secara tegas menunjukkan bahwa wahyu
tersebut atau al-Qur’an bukan dari Nabi Muhammad Saw atau Nabi Musa, baik materi maupun ba-
hasa. Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa Rasulullah pernah tergesa-gesa menggerakkan bibirnya
untuk menirukan wahyu yang dibacakan.
Bibel yang diyakini kebenarannya oleh Dr. Robert Morey telah menyatakan kebenaran Nabi
Muhammad Saw. dan alQur’an, bahkan dengan penjelasan tentang proses pewahyuannya. Satu
proses pewahyuan al-Qur’an kepada Muhammad yang dijelaskan secara lebih gamblang dan bisa
dinalar. Maka ketika disebut dalam hadits-hadits nabi tentang proses pewahyuan yang melalui
Malaikat Jibril hal itu bukanlah hal yang mengada-ada. Para sahabat pun menurut riwayat ha-
dits ada menyaksikan kedatangan Jibril. Namun demikian proses pewahyuan melalui pembacaan
oleh Jibril lebih masuk akal ketimbang penjelasan Injil tentang pewahyuan Yesus :
"Maka Yahyapun menyaksikan serta herkata : ’Aku sudah nampak Roh Allah turun dari langit,
seperti seekor burung merpati, lalu hinggap di atasNya". (Yahya 1: 32).
Jika dibaca melalui kaca mata Muslim, maka ..... di atasnya", dengan memakai ‘n’ dengan huruf
kecil. Itu berarti Allah mengutus Jibril datang kepada Yesus sehingga "seekor burung" sebagai su-
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atu kiasan. Mungkin bahasa manusia abad I masehi memakai cara tersebut. Ayat ini secara tidak
langsung menyatakan bahwa Roh (Qudus) adalah utusan, dan Yesus adalah nabi, di sini istilah
wahyu baru ada.
Tapi kalau dibaca menurut kaca mata Kristen Trinitas, maka ayat tersebut sekedar bacaan tanpa
makna. Cerita tiga tuhan sedang bersilaturrahmi. Bagaimana mungkin tuhan mewahyukan fir-
man kepada tuhan. Yah begitulah Ajaran Nabi Isa telah dibajak oleh Paulus.
Proses pewahyuan al-Qur’an seperti di atas adalah salah satu tingkatan pewahyuan. Al-Qur’an
diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, bukan diturunkan satu kitab secara langsung. Pros-
esnya pun berbeda-beda dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi yaitu pertemuan dengan
Pencipta, seperti yang dialami Nabi Muhammad ketika Isra’ mi’raj dan mendapat perintah shalat,
juga Nabi Musa yang disebut al-Qur’an sebagai Nabi yang kepadanya Allah berbicara.
Proses pewahyuan yang secara bertahap inilah yang dipahami salah oleh Dr. Robert Morey dan
dijadikan alasan bahwa ada kontradiksi dalam masalah pewahyuan.14 Sebab umat Kristen secara
umum tidak memiliki pandangan yang tepat masalah pewahyuan. Seperti pewahyuan Nabi Musa
misalnya Selalu digambarkan satu buku turun dari langit, apalagi pewahyuan Nabi Isa As. jelas
sulit mereka jelaskan karena Nabi Isa sendiri mereka lantik menjadi ’tuhan’, karena itu mereka
Sering menggunakan bahasa kiasan burung merpati yang mungkin sering kita lihat di gambar-
gambar Yesus. Kalangan Kristen yang mengerti tentu saja enggan menjelaskan burung merpati
tersebut, tapi yang tidak tahu ditelan mentah-mentah karena disajikan dengan gambar yang in-
dah.
Mukjizat
Kita mengetahui dari al-Qur’an bagaimana para nabi terdahulu dalam penyebaran dakwahnya
dibekali oleh hal-hal yang supranatural. Seperti perahu Nuh, Tongkat Nabi Musa, Menghidupkan
orang mati dll. Tidak disangkal bahwa hal-hal seperti itu adalah adikudrati, sebagaimana diu-
tarakan oleh Dr. Robert Morey dalam membanggakan nabi Isa.15 Umat muslim juga berpendapat
sama bahwa itu adikudrati yang diberikan oleh Allah. Umat muslim juga ikut bangga bahkan
cerita itu seringkali disampaikan pada anak-anak sejak masih kecil. Namun kemudian jika hal itu
ditujukan untuk menyatakan bahwa ajaran Islam tidak valid karena mukjizat umat muslim yang
berupa al-Qur’an kalah dibanding mukjizat nabi-nabi sebelumnya tentu saja tidak benar. Perny-
ataan Dr. Robert Morey ini mirip dengan cerita anak kecil yang mengunggulkan siapa dan apa
saja yang disukai.
Secara jujur, mukjizat Yesus, hanya terjadi pada masa kenabiannya. Dan hal itu tidak bisa di-
fungsikan pada masa sekarang. Namun al-Qur’an yang diturunkan 14 abad lalu masih ada dan
masih menjalankan fungsinya. Anda bisa melihat bagaimana Islam masuk Eropa dan Amerika,
apakah dengan menghidupkan orang mati? atau membelah laut dengan tongkat Musa? tentu saja
tidak. Islam masuk Amerika dan Eropa karena ajaran al-Qur’an yang bersifat logis, setiap penya-
jiannya disertai dengan dalil-dalil, bahkan berisi isyarat Ilmu pengetahuan yang sedang menjadi
symbol masa sekarang. Dan karena kebesaran al-Qur’an itulah buku Islamic Invasion ditulis,
coba perhatikan judulnya : THE ISLAMIC INVASION Confronting the World’s Fastest Growing
Religion. Tidakkah judul itu ditulis untuk membuktikan kehebatan al-Qur’an yang mampu men-
embus jantung Eropa dan Amerika hingga menjadikan agama Islam menjadi agama yang paling
cepat perkembangannya?.
Justru seiring perkembangan pemikiran manusia, di mana manusia modern menginginkan sesu-
atu yang logis, maka hal-hal yang bersifat adikudrati dianggap hanya sebatas legenda yang diceri-
takan kepada anak-anak kecil ketika hendak tidur. ya..itulah manusia, selalu punya alasan untuk
menolak. Masyarakat modern menghendaki bukti empiris yang logis, bukan hal yang tidak bisa
dicerna akal. Otoritas gereja sekarang tidak akan bisa memaksa seorang ilmuan untuk mengimani
TRINITAS dengan menceritakan mukjizat para nabi terdahulu. Begitu juga ciri penyampain logis
dalam al-Qur’an, mungkin tidak akan efektif pada masa Musa dan Isa. Sebab pemikiran manusia
pada 4000 tahun yang lalu jelas berbeda dengan sekarang. Berikut ini pengakuan dari Nazmi
Luke seorang pendeta Mesir yang dinukil oleh Dr. Quraish Shihab dalam Mu’jizat al-Qur’an seba-
gai berikut :
"Tidak dapat disangka! bahwa menghidupkan orang mati, mengembalikan penglihatan orany buta,
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dan lain-lain merupakan hal-hal yang bernilai agung. Akan tetapi, itu sernua tidak akan berarti
sarna sekali apabila ia dimaksudkan untuk membuktikan bahwa 2+2 = 9. Karena itu adalah wajar
jika dipaparkan kepada rnanusia yang telah mencapai kedewasaannya bukti-bukti rasional dan lo-
gis".16
Berikut ini akan kami ketengahkan bagaimana satu ayat al-Qur’an disertai satu hadits Nabi dapat
merubah pandangan seorang Prof. Dr. Joe Leigh Simpson tentang agama. Dia adalah ketua Juru-
san Ilmu Kebidanan dan Ginekologi serta Pakar molecular dan Genetika Manusia, Baylot College
Medicine, Houston Amerika.
Itu terjadi pada pertemuan dan dialog yang diadakan dengan ilmuwan terkenal dalam bidang ilmu
pengetahuan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menguji fakta ilmiah yang disebutkan di be-
berapa ayat al-Qur’an. Selain untuk menyorot fakta bahwa Agama Islam mendorong kemajuan
Ilmu pengetahuan. Dialog tersebut diceritakan oleh Abdullah M. Rehaili sebagai berikut :
Ketika kami pertama kali bertemu dengannya, Prof. Simpson menuntut pembuktian al-Quran
dan Sunnah. Akan tetapi, kami sanggup menghilangkan kecurigaannya. Kami menunjukkan
kepadanya sebualt naskah garis besar perkembangan embrio. Kam; membuktikan kepadanya
bahwa al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa turunan atau hereditas dan sifat atau kromosom
yang tersusun hanya bisa terjadi setelah perpaduan yang berhasil antara sperma dan ovum. Se-
bagaimana yang kita ketahui, kromosom-kromosom ini berisi semua sifat-sifat baru manusia yang
akan menjadi mata, kulit, rambut dan lain-lain.
Oleh karena itu, beberapa sifat manusia yang tersusun itu ditemukan oleh kromosomnya. Kromo-
somkromosom ini mulai terbentuk sebagai permulaan pada tingkatan nutfah dari perkembangan
embrio. Dengan kata lain, ciri khas manusia baru terbentuk sejal: tingkatan nutfah yang paling
awal. Allah Yang Maha agung dan Yang Maha Mulia berfiman di dalam Al-Quran :
"Celakalah kiranya manusia itu ! Alarngkah ingkarnya (Kepada Tuhan). Dari apakah dia dicip-
takan ? Dari setetes air mani. (Tuhan) menciptakannya dan menentukan ukuran yang sepadan
dengannya. " (QS Abassa: 17-19)
Selama empat puluh hari pertama kehamilan, semua bagian dan organ tubuh telah sempurna atau
lengkap, terbentuk secara berurutan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita di dalam
hadistnya : "Setiap dari kamu, semua komponen penciptamu terkumpul dalam rahim ibumu selam
empat puluh hari."
Di dalam hadist lain, Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Ketika setetes nutfah telah melewati 42 malam, Allah menyuruh seorang malaikat ke rahim
perempuan, yang berkata : ’Ya Tuhan! Ini laki-laki atau perempuan? Dan Tuhanrmu memu-
tuskan apa yang Dia kehendaki. "
Profesor Simpson mempelajari dua hadist ini intensif, yang mencatat bahwa empat puluh hari per-
tama itu terdapat tingkatan yang dapat dibedakan secara jelas atau embriogenesis. Secara khusus,
Dia dibuat kagum dengan penelitian yang mutlak dan keakuratan kedua hadist tersebut. Kemu-
dian dalam salah satu konferensi yang dihadirinya, dia memberikan pendapat sebagai berikut :
"Dari kedua hadist yang telah tercatat dapat membuktikan kepada kita gambaran waktu secara
spesifik perkembangan embrio sebelum 40 hari. Terlebih lagi, pendapat yang telah berulang-ulang
dikemukakan pembicara yang lain pagi ini bahwa kedua hadist ini telah menghasilkan dasar
pengetahuan ilmiah yang mana rekaman mereka sekarang ini didapatkan".
Profesor Simpson mengatakan bahwa agama dapat menjadi petunjuk yang baik untuk pencarian
ilmu pengetahuan. Ilmuwan Barat telah menolak hal ini. Seorang ilmuwan Amerika mengatakan
bahwa agama Islam dapat mencapai sukses dalam hal ini. Dengan analogi jika Anda pergi ke su-
atu pabrik dan Anda berpedoman pada mengoperasilcan pabrik itu, kemudian Anda akan paham
dengan mudah bermacammacam pengoperasian yang berlangsung di pabrik itu. Jika Anda tidak
memiliki pedoman ini, pasti tidak memiliki kesempatan untuk memahami secara baik versi proses
tersebut.
Profesor Simpson berkata: "Saya pikir tidak ada pertentangan antara ilmu genetika dan agama,
tetapi pada kenyataannya agama dapat menjadi petunjuk ilmu pengetahuan dengan tambahan
wahyu ke beberapa pendekatan ilmiah yang tradisional. Ada kenyataan di dalam al-Quran yang
ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan menjadi valid, yang mana al-Quran mendukung ilmu penge-
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tahuan yang berasal dari Allah."
Inilah kebenaran. Orang-orang Islam tentunya dapat memimpin dalam cara pencarian ilmu penge-
tahuan dan mereka dapat menyampaikan pengetahuan itu dalam status yang sesuai. Terlebih lagi
orang Islam mengetahui bagaimana menggunakan pengetahuan itu sebagai bukti keberadaan Al-
lah, Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia untuk menegaskan kerasulan Nabi Muhammad
SAW.17
Ayat Al-Qur’an dan hadits tersebut disampaikan 14 abad yang lalu dimana bangsa Arab saat itu
tidak memiliki ilmu pengetahuan modern. Mungkinkan seorang Muhammad yang disebut ummy
(buta huruf) memiliki pengetahuan itu dari dirinya sendiri?. Tidakkah ini bukti kebenaran al-
Qur’an? Ini hanya salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah yang bakal dipertontonkan di-
hadapan manusia, agar kembali kepada tauhid seperti yang dijanjikan oleh Allah Swt. dalam
al-Qur’an sebagai berikut:
’Akan Kami perlihatkan secepatnya kepada mereka kelak, bukti-bukti kebenaran Kami di segenap
penjuru dunia ini dan pada diri mereka sendiri, sampai terang kepada mereka, bahwa al-Qur’an
ini suatu kebenaran. Belumkah cukup bahwa Tuhan engkau itu menyaksikan segala sesuatu."
(QS. Fushshilat: 53).
Tentang mukjizat Rasulullah yang lain akan kami bahas dalam bab Hadits.

sejarah Al-kitab bag 1 (2007-07-24 18:07)

MTO-Taurat, Persaingan Dua Komunitas Imam
Bibliografi
Artikel ini diambil dari :
Milis i-kan-untuk-CyberGki, 27 Maret 2002. Oleh Heri Muliono http://www.gki.or.id
1. Prolog
Serial Menyoal Taurat ini ditulis dari perspektif "persaingan" di antara dua komunitas imam, peng-
hasil empat sumber teks tradisi J, E, D, dan P dalam Taurat dan Nebiim. Penulisan dari perspektif
tersebut akan membantu mengurangi kerinyit dahi ketika berhadapan dengan bagian tertentu
Taurat yang terasa "aneh atau janggal" atau "bertentangan satu dengan yang lain".
Disamping kasus pengulangan (doublet atau triplet), banyak bagian Taurat terasa tidak konsisten.
Misalnya, kisah Musa pergi ke Tabernakel dikisahkan di bagian sebelum pengisahan pemban-
gunan Tabernakel. Di bagian lain dikisahkan bahwa Tuhan sangat mengasihi Musa, namun di
bagian setelahnya dikisahkan bahwa Tuhan ingin membinasakan Musa. Serial ini tidak sekedar
menyatakan bahwa Musa bukan penulis Taurat, namun lebih jauh lagi. Bahwa Taurat adalah
rekaman pergulatan kepentingan komunitas keturunan Musa (Musaiyah) dalam "persaingannya"
dengan kepentingan komunitas keturunan Harun (Haruni). Itu sebabnya di suatu bagian Harun
digambarkan dengan buruk sementara Musa digambarkan dengan sangat baik, atau sebaliknya.
Jika Taurat dianggap sebagai tulisan Musa, penggambaran tentang Musa yang paling rendah hati
di muka bumi terasa sangat janggal. Karena orang yang paling rendah hati di muka bumi tidak
akan menyatakan dirinya sebagai orang yang paling rendah hati di muka bumi :-)
Serial posting Menyoal Taurat (MT) ini ditulis berdasarkan kerangka gagasan "Teori Sumber" atau
’Documentary Hypothesis’ dari Julius Wellhausen (1844-1918), dan beberapa hal lain yang telah
disampaikan dalam serial Menyoal Kitab Kejadian (kode MK) yang telah diposting ke milis Cy-
berGKI pada tanggal 26 Desember 2001. Pada pokoknya, serial itu menyampaikan Kitab Taurat
tersusun dari manuskrip yang berasal dari 4 (empat) tradisi, yaitu "J", "E", "D" dan "P". (Untuk
penjelasan lebih terinci tentang tradisi J, E, D, dan P, berikut latar belakang singkat tiap tradisi,
lihat 3 posting bertajuk "Para Penulis Kitab Perjanjian Lama", 29 dan 30 November 2001)
Persaingan komunitas imam terlihat dari teks masing-masing tradisi.
Tradisi J yang berasal dari komunitas imam yang menduduki posisi elite di Judea, sejak masa
Salomo, berorientasi dan melegitimasi konsep politis, geografis, monarkis, sistem dan ikon religi di
wilayah Kerajaan Judea (selatan). Sementara tradisi E yang berasal dari komunitas imam yang
tersingkir dari posisi elite Judea (sejak Salomo) maupun Israel (paska-Salomo), berorientasi dan
melegitimasi konsep politis, geografis, monarkis, dan ikon religi di wilayah Kerajaan Israel (utara).
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Namun mengkritisi sistem religi di wilayah Kerajaan Judea dan Israel sekaligus.
Tradisi J hanya mengisahkan tokoh, tempat dan wilayah yang berhubungan dengan kepentingan
Judea saja. Tradisi E hanya mengisahkan tokoh, tempat dan wilayah yang berhubungan dengan
kepentingan Israel saja.
Tradisi J melegitimasi monarki Judea saja, tradisi E monarki Israel saja.
Tradisi E me-aggrandisasi Musa, dan sedikit berkisah tentang Harun, sambil mengajukan konsep
keimaman yang tidak ekslusif untuk keturunan Harun saja.
Tradisi J hanya mengisahkan ikon religi yang berada di Judea saja. Tradisi E hanya mengisahkan
ikon religi yang berada di Israel saja, sambil mendiskreditkan ikon religi Judea
Tradisi P berasal dari komunitas imam yang menduduki posisi elite di Judea, paska-Samaria. Teks
P ditulis dalam rentang waktu panjang. Dimulai dari respons terhadap "ancaman" manuskrip tra-
disi E yang masuk ke Judea, setelah kejatuhan Samaria, ada masa Raja Hiskia hingga refleksi
paska-Babelonia, setelah kejatuhan Jerusalem.
Karakterisitik teks P adalah :
Denigrasi Musa (negasi untuk E), dalam beberapa detil kisah, dan terlambangkan dengan peng-
hancuran tongkat Musa.
Justifikasi dan legitimasi keturunan Harun sebagai satu-satunya golongan Lewi yang berhak men-
jadi imam, untuk memperkokoh posisi elit keimaman.
Sentralisasi ritus keagamaan di Jerusalem saja, untuk mempertahankan eksklusivitas.
Manuskrip tradisi P adalah "Taurat" komunitas Haruni untuk menyaingi "Taurat" komunitas Mu-
saiyah.
Tradisi D berasal dari komunitas imam yang menduduki posisi elite di Judea, di masa Raja Josia.
Teks D ditulis hingga refleksi paska-Babelonia, setelah kejatuhan Jerusalem.
Karakteristik teks D adalah :
Denigrasi lebih lanjut terhadap Harun.
Justifikasi lebih lanjut bahwa semua orang Lewi berhak menjadi imam. (negasi terhadap konsep
Haruni dan non-Lewi Bethel)
Sentralisasi ritus keagamaan di Jerusalem saja, untuk mempertahankan eksklusivitas
Penghancuran "balas dendam" dalam bentuk penghancuran ikon religi Salomo dan Jerobeam.
Tiap manuskrip adalah kisah para leluhur, wilayah tempat tinggalnya, dan lambang kepercayaan
mereka dari perspektif masing-masing, sebagai penjelasan dan justifikasi terhadap situasi di seke-
liling mereka. Kisah tradisi J hanya menyebut tokoh, kota dan batas wilayah Judea, dan kisah
tradisi E hanya menyebut tokoh, kota dan batas wilayah Kerajaan Israel. Misalnya dalam hal
penyebutan nama tempat (E: Sinai alih-alih J: Hebron), dan cakupan wilayah (J: suku di wilayah
selatan saja, alih-alih seluruh suku Israel).
Tulisan serial ini terbagi menjadi :
Pengelompokan ayat ke dalam 4 tradisi mengikuti klasifikasi Richard Elliott Friedman, yang
dimuat sebagai Appendix "Identification of the Authors of the Five Books of Moses" dalam buku
"Who Wrote The Bible", HarperCollins, New York, 1997, hh 246-255.
Tabel tersebut dapat juga diperoleh dari Internet, di halaman situs http://www.cygnus-
study.com/pagefive.shtml
Bandung, Maret 2002
Heri Muliono
2. MT1 - Persaingan Imam Paska Salomo
A. Daud, Peredam Konflik Suku dan Tradisi Religi
Kerajaan Israel (bersatu) yang berawal dari masa Raja Saul, mencapai puncak kejayaannya di
jaman raja penggantinya. Daud berhasil menyatukan dan membesarkan Israel karena mampu
menjaga keseimbangan konstelasi politik keagamaan dan kesukuan bangsanya. Pada masanya,
kekuatan seorang raja sangat ditentukan oleh dukungan suku. Angkatan perang Israel terdiri dari
para prajurit yang dikirimkan oleh setiap suku. Semakin banyak suku yang mendukung seorang
raja, semakin banyak prajurit yang dimilikinya. Sehingga semakin kuatlah angkatan perangnya.
(Disamping itu, Daud memiliki prajurit profesional non-Israel, dari suku Kreti, Pleti) Orang-orang
suku Jehuda yang jumlahnya hampir sama dengan jumlah orang seluruh suku non-Jehuda selalu
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dirasa sebagai ancaman oleh suku-suku non-Jehuda. Keseimbangan dan rasa keadilan menjadi
faktor sangat penting dalam penggalangan dukungan suku-suku Israel.
Daud paling tidak telah melakukan dua langkah tepat untuk menciptakan konstelasi politik yang
seimbang.
Memindahkan ibukota dari Hebron ke Jerusalem, yang direbutnya dari orang Jebus, karena tiga
alasan, yaitu bahwa Jerusalem :
netral (secara etnis), karena tak terletak di wilayah suku Israel manapun
netral (secara religi) dibanding Hebron yang kota imam Haruni
di tengah-tengah (secara geografis), karena lebih dekat ke wilayah Utara.
Mengangkat dua imam besar, yaitu Zadok bin Ahitub, yang berasal dari Hebron di wilayah Je-
huda, di Selatan; dan Abyatar bin Ahimelekh, yang berasal dari wilayah Efraim, di Utara. (Aby-
atar adalah satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian yang diperintahkan Raja Saul
terhadap para imam di Nob. Kemudian ia menjadi pengikut Daud). Pengangkatan dua imam be-
sar dari dua komunitas berbeda di masa Daud adalah pengakuan terhadap eksistensi tradisi kedua
komunitas tersebut. Zadok mewakili komunitas Haruni (keturunan Harun, Imam Besar pertama
bangsa Israel), yang semula berpusat di Hebron, lalu pindah ke Jerusalem. Abyatar mewakili tra-
disi komunitas Musaiyah (keturunan Musa, pemimpin pembebasan bangsa Israel menuju tanah
perjanjian), yang berpusat di Shiloh.
B. Salomo dan Jerobeam, Pemicu Persaingan Suku dan Tradisi Religi
Salomo
Setelah masa Raja Solomo berakhir, Israel dengan cepat terpecah dua, karena dua tindakan Raja
Solomo di bidang agama dan politik. Keseimbangan yang tercipta karena kebijakan akomodatif
Daud, runtuh dalam waktu singkat. Sekalipun demikian Salomo tetap dapat bertahan sebagai
raja hingga meninggalnya, antara lain karena mengandalkan dukungan prajurit profesional non-
Israel warisan ayahnya.
Salomo mencopot jabatan imam Abyatar, sehingga Zadok (dari wilayah Judea) menjadi satu-
satunya Imam Besar. Salomo tak menyukai Abyatar, yang mendukung Adonia untuk menggan-
tikan Daud sebagai raja. Persaingan dua anak Raja Daud dalam proses suksesi monarki Daud,
berakhir ketika Daud memilih Salomo sebagai penggantinya. Komunitas Musaiyah tersingkir
dari panggung religi. Komunitas Haruni menjadi satu-satunya komunitas imam kenegaraan yang
resmi.
Di masa kekuasaan Salomo, suku-suku di wilayah utara (non-Judea dan non-Benyamin) merasa
dianaktirikan oleh kebijakan Salomo. Mereka merasa terdiskriminasi oleh sistem rodi dan mobil-
isasi pasokan kebutuhan istana yang memberatkan wilayah Utara. Selain itu, Salomo juga hanya
memperhatikan keamanan perbatasan wilayah di selatan. Suku-suku Utara (non-Jehuda) merasa
diperas demi kepentingan suku di Selatan (Jehuda). Ketakpuasan ini meledak ketika Rehabeam,
anak dan pengganti Solomo, menyatakan akan meneruskan kebijakan ayahnya dalam itu. Maka
Israel terbelah dua, secara politis (2 monarki), geografis (2 kerajaan), religi (2 komunitas tradisi).
Jerobeam
Paska-Salomo, di Selatan berdiri Kerajaan Judea dengan Raja Rehabeam. Jerusalem menjadi
ibukota kerajaan Judea, sekaligus pusat perkembangan religi komunitas Haruni. Di Utara berdiri
Kerajaan Israel dengan Raja Jerobeam, yang mengembangkan sistem religi baru. Jerobeam
mendirikan dua pusat kegiatan agama di Dan dan Bethel, karena semua ikon religi bangsa Is-
rael berada di Jerusalem. Komunitas Musaiyah benar-benar termarginalisasi.
Banyak kaum Lewi di Utara hidup menderita. Terutama yang tinggal di 20 kota di Galilea, yang
telah diberikan Raja Salomo kepada Raja Hiram dari Tirus (1Raj 9:11).
Jerobeam mengangkat orang-orang non-Lewi menjadi imam kerajaan di Bethel dalam sistem religi
baru yang ia ciptakan. Komunitas Musaiyah tidak mendapat tempat. Padahal Jerobeam ditah-
biskan sebagai raja oleh imam Shiloh.
Komunitas Imam Paska-Salomo
Kisah perpecahan komunitas imam Israel hampir tidak pernah dibicarakan, sekalipun tersirat
dalam Alkitab. Padahal justru pertumbuhan komunitas yang beragam inilah yang menjadi penye-
bab munculnya empat tradisi sumber naskah kitab-kitab Perjanjian Lama, teristimewa kumpulan
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Taurat dan Nebiim. Pada jaman monarki paska-Salomo, terdapat paling tidak empat komunitas
imam.
Kaum Lewi Israel Utara di Shiloh kemudian Nob
Kaum Lewi keturunan Harun di Hebron kemudian Jerusalem
Kaum Lewi pedesaan di Judea dan Israel
Kaum non-Lewi yang diangkat Jerobeam menjadi imam di Beth-El.
Dua komunitas pertama adalah sumber tradisi teks yang kemudian membentuk kitab-kitab dalam
kumpulan Taurat dan Nebiim. Imam Lewi di pedesaan dan imam non-Lewi pasti tidak masuk
hitungan. Mereka tak berakses ke sumber tradisi, apalagi mengembangkan konsep dan teologi.
Paska-Salomo, polarisasi tradisi religi berjalan seiring persaingan monarki.
Komunitas Musaiyah
Tradisi Elohis ("E") dan Deuteronomis ("D") berasal dari komunitas yang semula berpusat di Shiloh
(wilayah Efraim, Israel Utara), dan mengaku sebagai keturunan Musa (karena itu selanjutnya
disebut sebagai komunitas Musaiyah). Komunitas ini memiliki tradisi dan peran sejarah yang pan-
jang, bermula dari masa pra-monarki (jaman hakim-hakim). Marginalisasi di jaman Salomo dan
Jerobeam menimbulkan kegetiran dalam pandangan terhadap sosok dan ikon keagamaan yang
mewakili kekuatan yang menyingkirkan mereka. Pada peristiwa pertama terlambangkan pada
sosok Salomo dan Harun, dan ikon keagamaan Salomo. Pada peristiwa kedua terlambangkan
pada sosok Jerobeam dan ikon religinya.
Komunitas Haruni
Tradisi Jahwis ("J") dan Priestly ("P") berasal dari komunitas yang semula berpusat di Hebron
(ibukota Judea), lalu pindah ke Jerusalem (Wilayah Judea, Israel Selatan), dan mengaku sebagai
keturunan Harun (karena itu selanjutnya disebut sebagai komunitas Haruni). Di masa Daud mu-
lai terbentuk komunitas imam elite di sekeliling Zadok, dan sejak itu komunitas Haruni mulai
berperan di panggung pusat agama Israel. Lebih-lebih setelah Zadok menjadi satu-satunya imam
kerajaan pada masa Salomo. Maka dengan perlahan tumbuh tradisi yang kemudian dikenal seba-
gai tradisi "J". Komunitas Haruni meraih masa kejayaan dari masa Salomo hingga Hizkia, raja
Jehuda ketika Samaria jatuh (722 SM).
Polarisasi Tradisi Religi
Tradisi J dan E memiliki sumber yang sama (mungkin berupa tradisi lisan atau teks yang lebih
kuno), namun dikembangkan di wilayah kerajaan yang berbeda, dan dengan tujuan berbeda pula.
Keduanya ditulis hingga sebelum jatuhnya Samaria pada tahun 722 SM. Tradisi J ditulis di
wilayah Kerajaan Judea, dan berorientasi pada kepentingan Judea. Tradisi E ditulis di wilayah
Kerajaan Israel dan berorientasi pada kepentingan Israel. Kisah-kisah tradisi J dan E hanya
melegitimasi situasi politik, monarki, geografi, dan sistem religi di sekelilingnya. Pembandingan
karakteristik kedua tradisi memperlihatkan masing-masing teks terkait dengan kepentingan ko-
munitasnya.
3. MT2 - Musaiyah Versus Haruni
Tradisi J, Komunitas Haruni
Tradisi J yang ditulis oleh komunitas yang sedang menikmati posisi elite, memaparkan refleksi
kisah yang melegitimasi situasi politis dan religi yang menguntungkannya. Teks tradisi J ditulis
sebagai pengokohan posisi yang telah diraih komunitas penulisnya. Karenanya, teks tradisi J
adalah bentuk legitimasi politis, geografi, dan monarki Jehuda, sekaligus legitimasi sistem religi
yang dioperasikan komunitas Haruni. Manuskrip tradisi J menurut R.E. Friedman diperkirakan
ditulis dalam periode 848-722 SM. Yaitu sebelum kejatuhan Kerajaan Israel (Utara), tahun 722,
karena mengisahkan penyebaran suku Simeon dan Lewi, tetapi tidak mengisahkan penyebaran
suku Israel lainnya (yang terjadi setelah kejatuhan Israel karena serangan Assiria). Dan sesu-
dah perpecahan kerajaan paska-Salomo, karena ada penekanan pada pentingnya tabut perjanjian,
larangan penyembahan patung emas (di Israel), serta kampanye negatif Judea terhadap Israel.
Penyempitan periode hingga tahun 848 SM didasarkan penulisan kisah kemerdekaan Edom dari
Judea, yang terjadi pada masa Raja Yoram (848-842SM).
Tradisi E, Komunitas Musaiyah
Teks tradisi E lahir dari situasi kegetiran marginal, ditulis oleh komunitas yang tersingkir dari
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posisi elite keagamaan, sehingga memaparkan refleksi yang melegitimasi situasi politis, tetapi
mengkritisi konsep religi pesaingnya (baik di Jerusalem maupun di Bethel). Agar bisa kembali ke
posisi elite, komunitas penulis teks E tetap membutuhkan wadah politis. Dan itu hanya dalam
kerangka kerajaan Israel, bukan Jehuda. Karenanya, tradisi E melegitimasi politik, geografi, dan
monarki Israel, tetapi menolak konsep religi yang dioperasikan imam-imam non-Lewi di Bethel,
dan eksklusivitas imam Haruni di Jerusalem. Manuskrip tradisi E masih menurut R.E. Friedman
diperkirakan ditulis dalam periode 25 tahun terakhir sebelum kejatuhan Israel tahun 722 SM.
Kenangan terhadap kejayaan leluhur di masa lalu menyebabkan penulis tradisi E memulai
penulisan teks dengan kerangka sejarah sakral bangsa Israel. Bermula dari kisah singkat para
bapa bangsa (mulai dari Abraham), dan berpuncak pada Musa. Tradisi E cenderung meng-
aggrandisasi (membesarkan) peran Musa. Maka tampillah Musa sebagai sosok istimewa. Peri-
stiwa yang mengkisahkan ketokohannya menempati porsi besar dalam teks tradisi E. Perjumpaan
Musa dengan Tuhan yang memperkenalkan namanya, di Sinai, menjadi tonggak utama konsep
penulisan tradisi E.
Kegetiran terhadap ketersingkiran dari posisi imam (secara tak langsung oleh komunitas Haruni
di Jerusalem) pada jaman Salomo, menyebabkan penulis tradisi E cenderung men-denigrasi
(mengecilkan) peran Harun. Maka Harun nyaris tak berperan dalam berbagai kisah tradisi E,
atau digambarkan buruk.
Harapan untuk kembali ke panggung resmi pusat religi, membuat penulis teks tradisi E berorien-
tasi dan melegitimasi aspek politis, monarkis, dan geografis Israel (Utara). Lihat MT3 - Jahwis
Versus Elohis.
Ketersingkiran dari posisi imam untuk keduakalinya (secara tak langsung oleh komunitas imam
non-Lewi di Bethel) pada jaman Jerobeam, menyebabkan penulis tradisi E mengajukan konsep
keimaman tersendiri. Tradisi E menolak konsep keimaman Jerusalem yang dikuasai keluarga ke-
turunan Harun (komunitas Haruni) dan keimaman Bethel yang dikuasai non-Lewi. Menurut tra-
disi E, keimaman adalah hak eksklusif orang Lewi saja (negasi untuk konsep keimaman Bethel).
Semua orang Lewi (general) bisa menjadi imam, bukan hanya orang Lewi tertentu (partikular),
misalnya keturunan Harun saja (negasi untuk konsep keimaman komunitas Haruni di Jerusalem).
Legitimasi dan Kritik Religi
Kritik terhadap konsep pesaing
Insiden "patung-anak-lembu-emas" dalam manuskrip tradisi E mengandung kritik terhadap prak-
tek keimaman, baik pada sistem religi di Israel maupun di Judea.
Di mata penulis tradisi E, Harun adalah lambang ketersingkiran komunitas Musaiyah dari
Jerusalem di masa Salomo. Maka dalam manuskrip tradisi E, Harun, leluhur komunitas imam
Haruni di Jerusalem, dikisahkan berlaku bidat dan tidak terpuji, dalam kisah "patung-anak-
lembu-emas" [Kel 32] dan "Miryam-Si-Putri-Salju" [Bil 12]. Pengkisahan sikap kebidatan Harun
sudah bisa menjadi dasar kuat untuk menolak keabsahan keturunannya sebagai imam. Seba-
liknya, pengkisahan seluruh orang Lewi (kecuali Harun) yang tunduk pada perintah Tuhan, di-
jadikan dasar legitimasi pemberian hak keimaman untuk seluruh orang Lewi.
Di mata penulis tradisi E, lembu emas yang dibuat Jerobeam sebagai kaki altar di Bethel
adalah lambang ketersingkiran komunitas Musaiyah, dan "pengkhianatan" Jerobeam yang telah
didukung dan ditahbiskan sebagai raja. Maka dalam manuskrip tradisi E, lembu emas dijadikan
sebagai lambang "pengkhianatan" bangsa Israel terhadap Tuhan yang baru saja membebaskan
mereka dari perbudakan di Mesir.
Persaingan ikon religi
Masing-masing tradisi hanya mengisahkan ikon religi yang terdapat dalam komunitasnya.
Tabut Perjanjian
Teks J dalam Kitab Bilangan [Bil 10:29] dimulai dengan kisah keberangkatan ke Kanaan dari
Sinai. Tabut perjanjian ditempatkan di depan iring-iringan. Teks J yang lain menyebutkan bahwa
Tabut Perjanjian tersebut sangat berperan dalam keberhasilan perjalanan mereka. (Dengan kata
lain, kesuksesan militer Israel ditentukan oleh tabut ersebut). Tabut Perjanjian adalah ikon ter-
penting Kuil Salomo (Baitallah Pertama) di Jerusalem. Tradisi J memperlihatkan pandangan ten-
tang pentingnya Tabut Perjanjian, sementara tradisi E sama sekali tidak berkisah tentangnya.
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Tradisi E dalam insiden "patung-anak-lembu-emas" bahkan mengkisahkan Musa yang melem-
parkan dua loh batu yang baru saja dibawanya turun, ke patung tersebut, hingga semuanya han-
cur. Dengan kata lain, teks E ingin mengatakan bahwa Tabut Perjanjian di Jerusalem tidak berisi
loh batu, (karena telah hancur) atau jika berisi, pasti loh batu yang tidak asli.
Kemah Pertemuan atau Tabernakel
Tradisi E menekankan pentingnya Kemah Pertemuan sebagai lambang kehadiran Tuhan di
tengah-tengah mereka. (Kel 33:7-11]. Menurut kitab Samuel, Raja-raja, dan Tawarikh, Taber-
nakel adalah tempat utama untuk pemujaan Tuhan hingga diganti dengan kuil (permanen) yang
dibangun oleh Salomo. Sebelum itu, penempatan Tabernakel selalu diasosiasikan dengan Shiloh.
Tradisi E memperlihatkan pandangan tentang pentingnya Tabernakel, sementara tradisi J sama
sekali tidak berkisah tentangnya.
Perspektif Persaingan Tradisi Keimaman
Dari perspektif keberadaan dua komunitas imam penting ini, lima Kitab Taurat (Kejadian, Kelu-
aran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan) adalah rekaman "persaingan" para imam dari tradisi yang
berasal dari komunitas keturunan Musa (Musaiyah) dan Harun (Haruni). Persaingan nyata an-
tara komunitas Musaiyah dengan Haruni ini berjalan selama berabad-abad, "memperebutkan"
hak prerogatif dan legitimasi sebagai imam, yang pada gilirannya mendatangkan wewenang dan
pendapatan. Pengumpulan, penyuntingan dan penyatuan beberapa kitab dari berbagai tradisi,
menjadi kumpulan Kitab Taurat di masa Ezra pada abad-5SM, adalah reunifikasi berbagai tra-
disi yang pada mulanya satu juga. Namun pada saat yang sama, berarti pengaburan informasi
latarbelakang dan karakteristik masing-masing tradisi. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam
mengapresiasi pesan dan makna yang mula-mula terkandung di dalamnya, pada saat penulisan-
nya. Pemahaman makna kandungan Alkitab (baik segi positif maupu positifnya) dari alur tra-
disi masing-masing sumber, memungkinkan dilakukannya transsignifikasi, yang mampu menem-
patkan relevansi Alkitab dalam konteks kehidupan kini dan di sini.
4. MT3 - Jahwis Versus Elohis
Legitimasi Toponomis-Geografis
Tradisi J mengisahkan masa Abraham bermukim di Hebron. Hebron adalah ibukota Judea se-
belum Daud memindahkannya ke Jerusalem. Hebron juga kota asal Zadok, imam kerajaan asal
Jehuda, pada masa Daud dan Salomo [Kej 13:18; 18:1]. Tradisi E tidak berkisah tentang ini.
Tradisi J mengisahkan janji Jahweh kepada Abraham untuk "memberikan" wilayah dari sungai
di Mesir hingga sungai Efrat. Wilayah ini sesuai dengan batas wilayah kekuasaan Raja Daud,
pendiri dinasti penguasa Judea [Kej 15:18]. Tradisi E tidak berkisah tentang ini.
Tradisi E berkisah tentang pergumulan Jakob dengan Tuhan atau malaekat di suatu tempat yang
kemudian diberi nama Pniel (Peni-El, "Wajah Tuhan"). Pniel adalah kota yang dibangun Jerobeam
di Israel [Kej 32:5-31]. Tradisi J tak berkisah tentang ini.
Kedua tradisi, J [Kej 28:11a,13-16,19] dan E [Kej 28:11b,12,17-18,20-3] berkisah tentang kota
Bethel, yang terletak di perbatasan Judea dengan Israel. Kedua kerajaan, Judea dan Israel, mem-
perebutkan hak atas Bethel
Tradisi J mengisahkan kota Sikhem direbut melalui pembantaian warga kota oleh leluhur suku-
suku Israel [Kej 34]. Tradisi E mengisahkan bahwa kota Sikhem diperoleh melalui transaksi jual
beli [Kej 33:19].
Tradisi E berkisah bahwa Jusuf ingin dimakamkan di tanah kelahirannya. [Kej 50:4-26].
Manuskrip tradisi E di Kitab Keluaran mengisahkan bahwa bangsa Israel membawa tulang-
belulang Jusuf dari Mesir. [Kel 13:19]. Tulang-belulang Jusuf dimakamkan di Sikhem, ibukota
Israel [Jos 24:3]. Tradisi J tak mengisahkan hal ini.
Tradisi J hanya mengisahkan kelahiran anak Jakub (Kej 29:32-35), yang menjadi leluhur suku
yang wilayahnya membentuk Kerajaan Judea (Selatan) yaitu Jehuda, dan yang tidak memiliki
wilayah seperti Ruben dan Simeon (yang kehilangan wilayah dan terserap ke suku lain), serta
Lewi (suku yang terdiri dari imam dan tidak mempunyai wiilayah). Tradisi J hanya mengisahkan
kelahiran anak dan cucu Jakub (Kej 30:1-24a), yang menjadi leluhur suku-suku yang wilayahnya
membentuk Kerajaan Israel (Utara) yaitu Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakhar, Zebulon, Efraim dan
Manasye (anak Yusuf), dan yang didominasi suku Jehuda yaitu Benyamin (Kej 35:16-20).
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Tradisi J berkisah tentang wilayah yang diintai oleh mata-mata pengintai yang dikirimkan Musa.
Yaitu mencakup Negeb (daerah perbukitan dekat gurun di selatan), lalu Hebron, hingga lembah
Eskol. [Bil 13:17-20,22-24]. Seluruhnya berada di wilayah Judea. Ketika para pengintai itu ke-
takutan melihat kekuatan bangsa yang diintainya, Kaleb menjadi satu-satunya pengintaii yang
bersemangat tetap menyerang [Bil 27-31]. Di Kitab Yosua [Yos 14:3] disebutkan bahwa wilayah
yang dibagikan kepada Kaleb mencakup Hebron, ibukota Judea.
Legitimasi Politis-Monarkis
Tradisi J melegitimasi monarki keturunan Jehuda, dengan kisah yang menjustifikasi hak kesulun-
gan Jehuda. Ruben meniduri gundik ayahnya, sehingga ia kehilangan haknya [Kej 49:3-4]. Simeon,
anak ke-2, dan Lewi anak ke-3, yang terlibat dalam pembantaian di Sikhem malah "dikutuk" akan
tercerai-berai dan tidak mempunyai wilayah [Kej 49:5-7]. Maka Jehuda, anak ke-4 Jakob beroleh
"hak kesulungan" [Kej 49:8].
Tradisi E melegitimasi monarki kerajaan Israel (Utara), yang keturunan Jusuf, melalui Efraim.
Ketika memberkati Manasye dan Efraim, anak-anak Jusuf, Jakob menyilangkan tangannya. Tan-
gan kirinya di atas kepala Manasye (anak sulung Jusuf), tangan kanannya di atas Efraim, adik
Manasye. Tradisi E bahkan mengisahkan bahwa Jakob memberi bagian yang lebih besar kepada
Efraim, dibandingkan pemberiannya kepada saudara-saudara Efraim. Berarti lebih besar dari
Manasye, dan anak Jakub yang lain. [Kej 48:22]. Jerobeam, pendiri dinasti Kerajaan Israel (Utara)
berasal dari keturunan Efraim. Teks Inggris menuliskannya "I have given you one *portion* more
than your brother". Kata *portion* adalah terjemahan kata Ibrani "sekem". Sikhem, ibukota Is-
rael masa Jerobeam, terletak di bukit Efraim [1Raj 12:25]. Kerajaan Israel (Utara) juga disebut
sebagai Kerajaan Efraim [Jes 7:17; dan Jer 7:15]
Dalam kisah "Jusuf dijual ke tanah Mesir", tradisi J menyebut Jehuda sebagai penyelamat Jusuf
[Kej 37:26-27], tradisi E menyebut Ruben. [Kej 37:21-22].
Tradisi E menyebut pengawas budak di Mesir sebagai "pengawas rodi" [Kel 1:11]. Tradisi E juga
menggunakan istilah rodi atau ’missim’ (Ibrani) untuk menyebut sistem mobilisasi tenagakerja
Raja Salomo, yang menyengsarakan orang Israel di wilayah Utara (dan menjadi sebab pemisahan
diri). Tradisi J tidak menggunakan istilah "missim".
Tradisi E mengisahkan kepahlawanan Josua, pembantu terpercaya Musa.
pemimpin perang melawan bangsa Amalek [Kel 17:8-13]
penjaga di dalam Kemah Pertemuan jika Musa tak berada di dalamnya [Kel 33:11]
satu-satunya orang Israel yang tidak terlibat dalam peristiwa penyembahan patung "anak-lembu-
emas" [Kel 32:15-17]
mencegah penyelewengan [Bil 11:24-29] pengganti Musa dan pemimpin Israel ketika memasuki
"tanah perjanjian"
tokoh penting pembaharuan perjanjian di Sikhem [Jos 24:1]. Josua adalah pahlawan Utara dan
berasal dari suku Efraim [Bil 13:8] sama dengan Jerobeam. Josua dimakamkan di wilayah Efraim
[Jos 24:30] Tradisi J tidak berkisah tentang Josua.
Tradisi J melegitimasi kedudukan bangsa Israel, yang keturunan Jakub atau Israel, di atas bangsa
Edom, yang keturunan Esau. (Edom di bawah kekuasaan Judea, mulai jaman Daud hingga Yoram).
Meskipun Esau lebih tua daripada Jakub. Teks J menjustifikasinya melalui kisah peralihan hak
kesulungan (dari Esau ke Jakub) dan perampasan berkat yang seharusnya untuk Esau.
Esau, yang kemudian juga disebut Edom, telah menukarkan hak kesulungannya dengan masakan
kacang merah (kata Ibrani ’edom’ berarti merah) [Kej 25:29-34].
Ribka menyuruh anaknya menipu ayahnya dengan menyamar sebagai Esau [Kej 27:1-9]. Teks
J secara tak langsung menjustifikasi tindakan Ribka dengan menyebut bahwa ia memperoleh Fir-
man TUHAN yang menyatakan "anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda" [Kej 25:23].
Teks itu juga menjustifikasi dominasi Israel (kerajaan yang lebih muda) atas Edom (kerajaan yang
lebih tua) selama 200 tahun, dimulai dari penaklukan Edom pada masa Daud.
Jakub dikisahkan memperoleh hak kesulungan dan berkat sekaligus, sebagai justifikasi terhadap
kenyataan bahwa Israel-Judea mencakup wilayah yang lebih luas dan lebih makmur daripada
Edom.
Esau dikisahkan beroleh berkat akan terbebas dari kuk [Kej 27:40] sebagai justifikasi ke-
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merdekaan Edom dari dominasi Jehuda di masa Raja Yoram [2Raj 8:16,20-23].
Esau dan Jakub disebut sebagai saudara kembar [Kej 25:24]. Karena orang Israel menganggap
orang Edom sebagai kerabat dekat, secara etnis dan lingusitik (berbeda dengan orang Filistin, mis-
alnya).
Tradisi E tidak berkisah tentang Esau, karena Edom terletak jauh di selatan. Kisah Esau hanya
muncul dalam teks tradisi J, karena penulis manuskrip J berkepentingan dengan Edom yang
berbatasan langsung dengan wilayah Judea.
5. MT4 - Persaingan Imam Paska Samaria
Latar belakang tradisi Priestly ("P")
Manuskrip E yang "melecehkan" Harunik. Menyusul kejatuhan Israel di tangan bangsa Asiria,
tahun 722 SM, wilayah Judea dan Jerusalem khususnya menjadi salah satu tempat pengungsian
warga Kerajaan Efraim (Israel, Utara). Kedatangan para migran itu mengusik kenikmatan kalan-
gan tertentu di Jerusalem. Bukan karena berarti harus disediakan lebih banyak gandum untuk
membuat lebih banyak roti bagi lebih banyak mulut. Tahun-tahun keagungan dan kekuasaan
imam Jerusalem (Kerajaan Judea, Selatan) terancam oleh manuskrip yang dibawa para migran,
yairu teks tradisi "E". Para imam itu adalah pemimpin agama yang memiliki akses istimewa ke
Baitallah. Berasal dari komunitas Haruni, keturunan Harun, kakak Musa. Ancaman itu menjadi
lebih nyata karena ternyata para migran dari Efraim itu dapat menyatu dengan warga Jehuda,
karena kesamaan dalam agama, kepercayaan pada Tuhan yang sama, pewaris kisah tradisi yang
sama dalam hal para bapa bangsa, pembebasan dari Mesir, dan pencerahan di Sinai. Sehingga di-
hasilkan kombinasi naskah tradisi J dan E, menjadi naskah "JE". Kombinasi itu mungkin terjadi
karena alasan kompromi literatur, atau rekonsiliasi politik. Tapi pada saat yang sama, naskah
"E" ternyata hanya sedikit sekali berkisah tentang Harun. Barangkali kenyataan itu masih bisa
dianggap pil pahit yang masih tertelan. Tapi tidak demikian halnya pada pengisahan kasus Harun
yang beralasan untuk menghindar dari kesalahan dan menyebut Musa sebagai "tuanku". Leluhur
komunitas Harunik ini dikisahkan secara "memalukan" dalam dua dalam insiden manuskrip E,
yaitu dalam kisah Miryam "si putri salju" (Bil 12) dan kisah Harun membuat patung anak lembu
emas sebagai sesembahan orang Israel. (Kel 32).
Taurat versi Priestly
Bagian yang sangat menyakitkan ini tidak mungkin dihilangkan dari teks. Para pendengar pem-
bacaan naskah E dari Israel, yang telah terbiasa dengannya, pasti akan segera mengetahui penghi-
langannya dan memprotesnya. Peran besar Musa sudah diketahui luas sebagai orang yang mem-
bebaskan bangsa Israel dari Mesir, mengelana di gurun Sinai, memberikan hukum dan memimpin
mereka menuju Kanaan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh komunitas Harun adalah
menampilkan sosok Musa agar tidak terlalu penting, dan lebih menonjolkan Harus sebagai penye-
imbang. Tetapi, membiarkan bagian tersebut tetap dalam naskah juga terasa sangat menyakitkan.
Karena itu, para imam Haruni menuliskan "taurat" versi mereka sendiri. Lalu dimulailah tradisi
penulisan naskah "P". Sesuai motto "penyerangan adalah pertahanan yang bagus", komunitas
Haruni mencoba mempertahankan Harun dari "serangan" naskah E, dengan membuat naskah
yang "menyerang" Musa, yang mendenigrasikan Musa. Model seperti ini dapat dilihat dengan
membandingkan dua kisah "Air dari Batu" di Kitab Keluaran [Kel 17:2-7 dari tradisi E] dan Kitab
Bilangan [Bil 20:2-13 dari tradisi P]. Penulis teks P bukan sekedar merubah detil cerita, ia juga
memberikan konsep lain tentang Tuhan. Penulis teks P tidak sekedar bermotif artisitik, tetapi
juga sekaligus teologis, politis, dan ekonomis. Manuskrip P dibuat untuk mempertahankan komu-
nitas imam penulisnya dari ancaman komunitas imam lain dari pusat religi lain. "Taurat" versi P
harus bisa mempertahankan legitimasi komunitas Haruni dan mempertahankan wewenang yang
dimiliki. Pada akhirnya, "Taurat" P, adalah upaya komunitas Haruni mempertahankan kelangsun-
gan nafkah penghidupannya.
Sebagian teks P ditulis dalam periode 722-609SM, dalam dan atau setelah masa Raja Hiskia. Tra-
disi P menekankan pemusatan kegiatan religi, satu pusat, satu altar, satu Tabernakel, satu tem-
pat untuk persembahan korban. Dan Raja yang memulai pemusatan religi adalah Raja Hiskia.
Kitab-kitab Raja-raja dan Tawarikh mengkonfirmasi bahwa tidak ada pemusatan religi sebelum
Raja Hiskia. Tradisi P (dan hanya P) selalu menekankan pembedaan kaum Lewi menjadi dua
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kelompok: "imam Lewi" dan "Lewi kebanyakan". Raja yang memformalkan pembagian itu adalah
Raja Hiskia, seperti dilaporkan dalam Kitab Tawarikh [2Taw 31:2]. Dan imam Haruni keturunan
Harun adalah satu-satunya kelompok Lewi yang berhak menjadi Imam. Tradisi P ditulis oleh ko-
munitas Haruni, dan mempahlawankan Raja Salomo dan Raja Hiskia, yang memberinya banyak
peluang mengoperasionalkan konsep yang menguntungkan komunitasnya.
Pada mulanya manuskrip P merupakan sebuah karya utuh "Taurat" yang dimulai dari Kisah Pen-
ciptaan (Pasal Kitab 1 Kejadian) hingga kisah kematian Musa. Teks tersebut sekarang tersebar di
banyak bagian kumpulan kitab Taurat. Yaitu di bagian-bagian Kitab Kejadian, Keluaran, Bilan-
gan, hampir seluruh isi Kitab Imamat (kecuali Ima 23:39-43; 26:39-45 yang merupakan tambahan
dari Redaktur), dan bagian terakhir Kitab Ulangan (Ul 34:7-9) yang mengisahkan kematian Musa
(doublet teks D, Ul 34:1-8; 10-12). Selain itu, manuskrip tradisi P tersebar dalam bentuk beberapa
kitab, misalnya Kitab Tawarikh dan Ezra.
Latar belakang tradisi Deuteronomis ("D")
Teks Deuteronomis menunjukkan sentimen yang berhubungan erat dengan para imam Shiloh,
sumber tradisi E. Keduanya kurang menghargai Harun, dan bersikap negatif terhadap Raja Sa-
lomo dan Raja Jerobeam. (Kedua raja ini menyingkirkan imam Shiloh dari panggung keagamaan).
Penulis teks D bersikap sama seperti imam Shiloh, yaitu kurang menghargai imam Haruni. Dalam
Kitab Ulangan (Deuteronomy) nama dan peran Harun hanya disebut dua kali di bagian pem-
bukaan.
Pertama, ketika menyebutkan bahwa Tuhan begitu murka kepada Harun dan ingin membi-
nasakannya dalam insiden "patung anak-lembu emas" (Ul 9:20).
Kedua, ketika menceritakan bahwa Harun meninggal (Ul 10:6). Di bagian penutup, sejarawan D
bahkan memberikan penekanan negatif pada kisah Miryam yang terkena kusta hingga menjadi
putih seperti salju (kisah pemberontakan Miryam dan Harun, Bil 12).
Deuteronomis dan Raja Josia yang dipahlawankannya berada di satu kubu dengan imam Shiloh
yang berpandangan buruk terhadap Raja Salomo dan Raja Jerobeam. Kedua raja tersebut
melakukan hal yang sama, menyingkirkan puak Shiloh dari panggung kekuasaan keagamaan.
Tradisi D dan E juga berciri sama dalam penggunaan istilah
E dan D menyebut gunung tujuan Musa dan orang Israel di masa pengelanaan di gurun sebagai
Gunung Horeb (J dan P menyebutnya Gunung Sinai).
Menggunakan ungkapan "Tempat Yahweh".
Menggambarkan Musa dengan baik dan atau sangat baik.
Menganggap penting kedudukan para nabi, karena bertradisi mempahlawankan tokoh semacam
Musa, Samuel, Ahiya dan lebih kemudian Jeremia (istilah "nabi" hanya muncul sekali di P dan
tidak pernah muncul di J)
Mendukung dan sangat menghargai peranan kaum Lewi (Di tradisi J, kaum Lewi diabaikan sete-
lah pembantaian Sikhem; di P kaum Lewi dipisahkan, dan dianggap lebih rendah dari komunitas
Haruni, imam keturunan Harun)
Pada mulanya manuskrip D adalah sebuah karya utuh yang dimulai dari "pidato" perpisahan
Musa dan kisah kematiannya dalam Kitab Ulangan, dan berpuncak pada kematian Raja Josia.
Lalu dilanjutkan dengan kitab-kitab yang terkumpul dalam Nebiim. Hingga sekarang, setelah
penyuntingan di masa Ezra, kumpulan manuskrip D masih dapat dikenali dengan mudah dan
dinikmati sebagai kesatuan yang mengalir dimulai dari Kitab Ulangan dan diikuti dengan pem-
bagian seperti berikut: a. kisah kedatangan dan penaklukan "tanah perjanjian", terkumpul di
Kitab Josua; b. kisah awal para pendatang, termasuk cerita tentang Debora, Gideon, dan Sam-
son, terkumpul dalam Kitab Hakim-Hakim; c. kisah Samuel di Shiloh dan penahbisan Saul dan
Daud, dua raja pertama bangsa Israel, terkumpul dalam Kitab 1Samuel; dan kisah Raja Daud
yang terkumpul di Kitab 2Samuel; lalu d. kisah raja-raja setelah Daud hingga Raja Josia, yang
menjadi raja Judea ketika manuskrip D disunting, terkumpul dalam Kitab Raja-Raja. Selain itu,
manuskrip tradisi D lainnya tersebar di beberapa kitab, seperti Jeremia dan Jesaya.
6. MT5 - Elohis Versus Priestly
Manuskrip Priestly adalah alternatif manuskrip JE.
Kisah JE biasanya dimulai dengan ". . . berfirmanlah Allah kepada Musa . . " [misalnya seperti
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di Kel 6:1]. Teks P dimulai dengan " . . TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun . . " [mis-
alnya seperti pada Kel 7:8]. Di banyak bagian lain teks J mengkisahkan suatu perbuatan yang
dilakukan Musa atau yang diperintahkan kepada Musa, tetapi teks P mengkisahkan hal yang
sama dilakukan oleh atau diperintahkan kepada Musa dan Harun.
Teks JE mengkisahkan keajaiban di Mesir dilakukan dengan menggunakan tongkat Musa [Kel
7:15]. Teks P mengkisahkan dengan menggunakan tongkat Harun [Kel 7:19]
Teks JE menyebut Harun sebagai kakak Musa, saudara sesama Lewi [Kel 4:14]. Tetapi teks P
secara kategoris menyebut Harun sebagai kakak kandung Musa, anak sulung seibu dan seayah
[Kel 6:19; 7:7]. Teks P menceritakan silsilah Harun, tetapi tidak menceritakan silsilah Musa [Kel
6:20-25].
Teks JE mengkisahkan persembahan korban yang dilakukan oleh Kain, Habel, Abraham, Nuh,
Abraham, Iskak, dan lainnya. Teks P baru mengkisahkannya di bagian akhir Kitab Keluaran,
pada hri penahbisan Harun sebagai Imam Besar [Kel 40:13,29-32]. Selanjutnya seluruh persem-
bahan yang dikisahkan teks P, dilakukan hanya oleh Harun dan keturunannya. Dalam hal kisah
P yang berhubungan dengan kisah JE yang menceritakan persembahan, teks P memilih tidak
menceritakan kisah itu sama sekali, atau menghilangkan bagian persembahan. Misalnya dalam
kisah Banjir Besar jaman Nuh. Teks J menyebut Nuh memasukkan 7 pasang binatang halal dan
1 pasang binatang haram. Kisah J ini diakhiri dengan persembahan korban bakaran (binatang
halal) yang dilakukan Nuh. Tetapi teks P menyebut hanya sepasang untuk masing-masing jenis
binatang halal maupun haram. Perbedaan terjadi karena penulis teks P tidak membutuhkan bin-
tang halal sebagai korban persembahan. Tidak ada bagian teks P yang menceritakan persembahan
oleh Nuh. (Lihat kembali posting MK5 - 1. Kasus Kisah Air Bah; MK5 - 2. Kisah Air Bah Tra-
disi "J", dan MK5 - 3. Kisah Air Bah Tradisi "P", 26 Desember 2001). Penulis manuskrip P ingin
menegaskan bahwa persembahan korban dimulai oleh Harun, junjungan mereka, dan selanjutnya
hanya bisa dilakukan oleh keturunannya.
Lebih dari sekedar masalah persembahan korban, penulis teks P ingin menyampaikan konsep
bahwa hubungan manusia dengan Tuhan hanya bisa dilakukan melalui imam (Haruni). Karena
itu kisah-kisah tradisi P tidak menyebutkan adanya malaekat, tidak ada mimpi, tidak ada bi-
natang yang bisa berbicara. Bahkan istilah *nabi* hanya muncul sekali saja, dan merujuk pada
Harun, yang disebut sebagai nabi untuk Musa ! [Kel 7:1].
Teks P juga tidak sekalipun menyebut Tuhan sebagai maha-pengampun. Tidak ada kata "pengam-
punan", "kurnia", "percaya" atau "pengasih". Bukan berarti tradisi P tidak mengenal konsep
pengampunan. Bagi penulis teks P pengampunan tidak bisa diberikan hanya karena seseorang
meminta ampun. Dosa seseorang tidak akan terampuni jika ia tidak mendatangi imam dan mem-
berikan persembahan. Tuhan dalam tradisi P digambarkan bersifat "adil". Tuhan disebut telah
menetapkan sejumlah aturan bagi manusia yang ingin memohon ampun, dan pengampunan akan
diberikan hanya jika ia mematuhi prosedur. Sebaliknya teks JE, menggambarkan Tuhan yang
pengampun dan pengasih [Kel 34:6-7].
Teks P mengembangkan kisah yang menampilkan Musa tidak semenonjol dan sepenting seperti
dalam teks E. Dalam beberapa bagian penulis teks P bahkan berani menggubah kisah yang
mendiskreditkan Musa. Contoh yang paling jelas, terlihat dalam kisah "Air dari Batu". Teks P
tidak hanya menampilkan Musa dan Harun sebagai alternatif teks E yang menyebut Musa saja.
Berikut kisah dalam bentuk dua versi, yang tersebar di dua kitab, Kisah E [Kel 17:2-7] dan P [Bil
20:2-13]. Perhatikan Bil 20:12, yang digunakan oleh penulis teks P sebagai justifikasi alasan Musa
tidak dapat masuk ke "tanah perjanjian".
Puncak denigrasi Musa dilambangkan dengan tindakan Raja Hizkia yang menghancurkan "ular
tembaga yang dibuat oleh Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih mem-
bakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan" [2Raj 18:4b]
Teks E [Kel 17:2-7]
17:2 Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka: "Berikanlah air kepada
kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka: "Mengapakah kamu
bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai TUHAN ?"
17:3 Hauslah bangsa itu akan air di sana; bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan
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berkata: "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-
anak kami dan ternak kami dengan kehausan?"
17:4 Lalu berseru-serulah Musa kepada TUHAN, katanya: "Apakah yang akan kulakukan kepada
bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu!"
17:5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta
engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel; bawalah juga di tanganmu tongkatmu
yang kaupakai memukul sungai Nil dan pergilah.
17:6 Maka Aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb; haruslah kaupukul
gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikian-
lah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel.
17:7 Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh
karena mereka telah mencobai TUHAN dengan mengatakan: "Adakah TUHAN di tengah-tengah
kita atau tidak ?"
Teks P [Bil 20:2-13] 20:2 Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka
mengerumuni Musa dan Harun,
20:3 dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya: "Sekiranya kami mati binasa pada
waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan TUHAN !
20:4 Mengapa kamu membawa jemaah TUHAN ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak
kami mati di situ ?
20:5 Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka
ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minumpun
tidak ada ?"
20:6 Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu Kemah Pertemuan, lalu sujud. Kemu-
dian tampaklah kemuliaan TUHAN kepada mereka.
20:7 TUHAN berfirman kepada Musa :
20:8 "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu
berkumpul; katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya;
demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat
itu serta ternaknya."
20:9 Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan TUHAN, seperti yang diperintahkan-Nya
kepadanya.
20:10 Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah
ia kepada mereka: "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengelu-
arkan air bagimu dari bukit batu ini ?"
20:11 Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya
dua kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum.
20:12 Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: "Karena kamu tidak percaya kepada-Ku
dan tidak menghormati kekudusan-Ku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak
akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepada mereka."
20:13 Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan TUHAN dan Ia menun-
jukkan kekudusan-Nya di antara mereka.
7. MT6 - Deuteronomis, Pelunasan "Hutang" Sejarah
Penulis dan Penyunting
Pada tahun 1980, arkeolog Nachman Avigad mempubilkasikan sebuah segel lempung temuannya.
Segel yang berasal dari masa akhir abad-7 SM hingga awal abad-6 SM ini sekarang tersimpan
di Museum Israel. Pada salah satu sisinya terdapat huruf Ibrani "lbkryhw bn nryhw hspr", yang
berarti "milik Barukh bin Neria, penulis". Di masa Perjanjian Lama, kadang-kadang manuskrip
ditulis di atas lembaran papirus, yang kemudian digulung dan diikat dengan tali. Berikutnya,
tali itu ditekankan pada bola lempung basah, lalu ditekan dengan segel seseorang. Melalui karak-
ter huruf pada bekas segel pada lempung tersebut, para ahli dapat mengenali waktu pembuatan-
nya, karena karakter huruf Ibrani berubah dari waktu ke waktu. Penemuan segel Barukh ini
sangat penting bagi arkeologi Perjanjian Lama, karena merupakan artefak pertama milik seseo-
rang yang namanya tersebut dalam Alkitab. R.E.Friedman dalam "Who Wrote the Bible" edisi
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revisi (1989) menyebut Barukh sebagai penulis (semacam sekretaris atau panitera) dan penyunt-
ing kitab tradisi D, berdasarkan konsep Nabi Jeremia. Segel Barukh antara lain dapat dilihat di
http://home.att.net/ kmpope/SealofBaruch.html
Jeremia dan sekretarisnya (Barukh) pasti termasuk komunitas Musaiyah.
Hubungan Jeremia dengan para imam Shiloh (atau Silo)
Jeremia adalah salah satu nabi yang tercatat lima kali merujuk ke Shiloh [Jer 7:12,14; 26:6,9; 41:5]
Jeremia menyebut Shiloh sebagai "tempat dimana Aku [Tuhan] membuat nama-Ku [Tuhan] diam"
[Jer 7:12]. Ungkapan deuteronomik untuk tempat utama pemujaan Tuhan.
Jeremia berasal dari Anatot [Jos 21:18-19], kota tempat pengucilan Abyatar, imam besar komuni-
tas Shiloh yang dipecat Samolo. Anantot adalah sebuah desa kecil komunitas Haruni di luar kota
Jerusalem. Jeremia pasti bukan Haruni, karena ia mendapat perlakuan tak sedap dari komunitas
keturunanHarun [Jer 11:21-23]
Keterkaitan Jeremia dengan Raja Josia.
Jeremia memulai karya kenabiannya di masa Raja Josia [Jer 1:2]
Jeremia membuat syair ratapan kematian ketika Josia mati terbunuh [2Taw 35:25]
Keterkaitan Jeremia dengan penemuan "Kitab Musa" di masa Raja Josia.
Adalah Safan yang membawa "Taurat Musa" yang ditemukan imam Hilkia ke Raja Josia. [2Raj
22]
Adalah Elasa anak Safan (dan Gemarya anak Hilkia) yang membawa surat Jeremia untuk orang
Israel yang berada dalam pembuangan di Babelonia [Jer 29:1-3]
Surat peringatan Jeremia untuk Joyakim, anak Josia, dibacakan Barukh di kamar Gemarya anak
Safan [Jer 36:10]
Adalah Gemarya anak Safan yang membela Jeremia di saat kritis. Juga, sebagaimana Jeremia
dibela dan diselamatkan oleh Ahikam anak Safan [Jer 26:10]
Adalah Gedalya, anak Ahikam, anak Safan, yang melindungi Jeremia, ketika Gedalya sedang men-
jabat sebagai Gubernur Judea yang diangkat oleh Nebukadnezar [Jer 39:14; 40:6]
Keterkaitan Jeremia dengan imam besar terakhir Shiloh yang dikucilkan di Anatot, dan dengan
"Kitab Musa" yang ditemukan Hilkia di jaman Raja Josia, terwakili oleh dua ayat pembuka Kitab
Jeremia: "Inilah perkataan-perkataan Jeremia bin Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Ana-
tot di tanah Benyamin. Dalam jaman Josia bin Amon, raja Jehuda, dalam tahun yang ketiga belas
dari pemerintahannya . . . " [Jer 1:1-2a].
Dalam keadaan termarginal, komunitas Musaiyah tetap memelihara kontinuitas tradisi literatur,
menulis teks baru dan menyimpannya berabad-abad, dalam bentuk hukum, kisah, laporan sejarah,
dan puisi. Lalu muncul ke panggung sejarah ketika kesempatan datang. Seperti terjadi di masa
Raja Josia (Kerajaan Judea), ketika salah satu anggota puas Musaiyah memperoleh posisi terhor-
mat dan memiliki wewenang keagamaan, setelah tersingkir selama sekitar 300 tahun. Dalam
masa tersebut mereka mengembangkan teks yang dikenal sebagai manuskrip deuteronomis, yaitu
Kitab Ulangan dan semua kitab sejarah hingga jaman Raja Josia. Manuskrip ini dikenal sebagai
sumber tradisi "D". Keberhasilan komunitas Musaiyah masuk kembali ke pusat religi yang bers-
inggungan erat dengan lingkaran kekuasaan monarki, melahirkan gerakan pembaharuan agama
yang disebut "Reformasi Raja Josia".
Tradisi "D" adalah kontinuitas tradisi "E", setelah kejatuhan Kerajaan Efraim
Bertunas di kerajaan Israel di Utara, tetapi mencapai perkembangan puncaknya di wilayah kera-
jaan Jehuda (setelah jatuhnya Samaria) hingga jatuhnya Jerusalem.
Menghendaki sentralisasi aktivitas agama (karena Shiloh pernah menjadi pusat agama, di jaman
Samuel), tapi tak terkait dengan tabut perjanjian atau keimamam Jerusalem (karena Abyatar,
pemimpinnya, disingkirkan Salomo, dan setelah itu Jerusalem dikuasai imam Haruni)
Menghendaki sentralisasi aktivitas agama dan melegitimasi kaum Lewi sebagai imam. Sangat
peduli pada kehidupan para imam Lewi (karena mereka juga kaum Lewi, yang tak bertanah dan
tak berpekerjaan) dan berpandangan hanya kaum Lewilah yang berhak menjadi imam (karena
mereka pernah tersingkir oleh imam non-Lewi di Bethel), tetapi mengistimewakan hanya seba-
gian kecil saja (yaitu bukan yang di pedesaan)
Menerima sistem monarki (karena Samuel menahbiskan dua raja pertama dan kedua), tetapi
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menghendaki pembatasan kekuasaan raja (karena Samuel juga bersikap demikian, dan karena
Raja Salomo dan Raja Jerobeam pernah memperlakukan komunitas Shiloh dengan sangat buruk),
misalnya dengan pendekatan pra-monarki dalam hal perang, yang mengutamakan dukungan suku
(karena tentara profesional akan menjadikan raja lebih mandiri dan tidak bergantung pada dukun-
gan rakyat).
Memulai manuskrip dari kisah Musa dan berpuncak pada Raja Josia. Di masa Josia komunitas
Musaiyah berhasil "menyingkirkan" komunitas Haruni. Dari sudut pandang Musaiyah, Raja Josia
tampil bagai tangan pembalas "dendam aniaya" terhadap komunitas Haruni, Raja Salomo dan
Raja Jerobeam, yang telah mereka simpan berabad-abad. Maka Raja Josia pun dikisahkan meng-
hancurkan ikon keagamaan jaman Salomo dan Jerobeam.
Teks D membalas "dendam aniaya" berabad.
Terhadap Salomo, tradisi D menyebutkan bahwa ia berperilaku buruk di masa tuanya, berpal-
ing pada penyembahan dewa, menjadi pengikut dan mendirikan kuil pemujaan di bukit dekat
Jerusalem bagi Dewi Astoret dari Sidon, dewa Khemos dari Moab, dewa Milkom dari Ammon.
(2Raj11:5-7). Lalu dikisahkan bahwa Raja Josia menghancurkan tempat tersebut (2Raj 23:13)
Terhadap Jerobeam, tradisi D mengisahkan kegiatan sistem religi baru Raja Jerobeam yang mem-
bangun kuil di Dan dan Bethel. (1Raj12-13) :Lalu dikisahkan penghancuran tempat tersebut, juga
oleh Raja Josia (2Raj 23:15). Raja Josia telah membalaskan "aniaya" yang diterima komunitas Mu-
saiyah dari Shiloh selama tiga ratusan tahun. Tak aneh jika para Deuteronomis memotret Raja
Josia sebagai puncak sejarah tiga abad terakhir.
8. MT7 - Ezra, Penyusun 5 Kitab Taurat
Pra-Babelonia
Pada awalnya, ada dua "kitab suci" dari dua tradisi berbeda, Jahwis dan Elohis (J dan E), yang
ditulis dua komunitas imam yang berbeda (Haruni dan Musaiyah), dan dipelihara di dua wilayah
kerajaan yang terpisah (Jehuda dan Israel), hingga kedatangan bangsa Assiria yang meruntuhkan
Kerajaan Efraim di Utara. Situasi politik paska-Samria, tahun 72 SM, memaksa terjadinya dias-
pora, sebagian rakyat bekas kerajaan Efraim bermigrasi ke berbagai penjuru dunia, lalu dikenang
sebagai "10 suku Israel yang hilang". Sebagian lainnya bermigrasi ke Selatan, bergabung den-
gan saudara-saudaranya suku Jehuda. Lalu bergabung pulalah dua tradisi menjadi satu: teks
JE, yang tersebar dan saat ini dikenali dalam Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, dan Kitab Bi-
langan. Sekelompok imam merasa kedudukannya terancam, karena sebagian isi kolase "kitab
suci" itu mengerogoti legitimasi dan wewenang keimaman komunitasnya. Maka dimulailah tradisi
penulisan baru yang kemudian dikenal sebagai manuskrip P, atau ’Priestly’, "Kitab Taurat" versi
baru pesaing "Kitab Taurat" JE. Raja berganti, jaman berganti, sekelompok imam dari komunitas
yang pernah tersingkir, berhasil naik panggung lagi. Mereka membawa manuskrip baru yang ke-
mudian disebut sebagai teks "Deuteronomy" atau "D". Sebelum Jerusalem dan Baitallah Pertama
luluh lantak di tangan pasukan Nebukadnezar dari Babelonia, tahun 587SM, Israel memiliki em-
pat tradisi manuskrip (J,E,D,P) yang dipelihara dua komunitas imam (Musaiyah dan Haruni).
Di Pembuangan
Keruntuhan dua kerajaan kecil Israel, dan terutama masa pembuangan di Babelonia, adalah salah
satu peristiwa yang menjadi tonggak besar perjalanan religius bangsa Israel. Untuk pertama
kalinya mereka berinteraksi secara intensif dengan kultur asing. Untuk pertama kalinya mereka
kehilangan seluruh ikon religi mereka. Tidak ada raja yang dianggap wakil Tuhan di dunia. Tidak
ada Baitallah, lambang kehadiran Tuhan di dunia. Tidak ada wilayah negara, lambang janji
Tuhan kepada mereka sebagai "bangsa pilihan". Israel meratap, seperti terekam di banyak bagian
Alkitab, misalnya yang terbaca pada Kitab Ratapan dan bagian akhir Kitab Jeremia yang mengk-
isahkan kehidupan pengungsi di Mesir; juga Kitab Yehezkiel dan bagian akhir Kitab Jesaya yang
mengkisahkan kehidupan di tempat pembuangan Babelonia. Kegetiran dan kerinduan, dendam
dan ketakberdayaan, pengharapan dan penyesalan, sekaligus terwakili dalam syair Mazmur 137
Paska-Babelonia
Lalu muncul kesadaran dalam komunitas tertentu. Kesadaran yang makin lama makin kuat,
bahwa keterpurukan itu disebahkan oleh keterpecahan mereka sendiri. Lalu datanglah pasukan
Darius dari Persia, meruntuhkan dominasi Babelonia. Dan orang-orang Israel kembali dari pem-
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buangan. Hidup paska-pembuangan ternyata sulit, ikon religi masih belum terpulihkan, keter-
ceraiberaian belum dipersatukan. Dan datanglah hari-hari Ezra, yang serba tepat. Ezra berasal
dari keluarga imam yang tepat, dari profesi yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat,
dengan wewenang mencukupi, dan dengan bekal yang tepat (naskah "kitab suci" yang pertama
kali diperkenalkan kembali ke depan khalayak Judea paska-Babelonia).
Dari Kitab Ezra terbaca :
7:6 Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa
yang diberikan TUHAN, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena
tangan TUHAN, Allahnya, melindungi dia.
7:10 Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar
ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.
7:14 Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penye-
lidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang men-
jadi peganganmu, Ezra, yang berasal dari komunitas Haruni, memperoleh wewenang besar dari
Raja Persia untuk memulihkan Judea, dan tangannya menggenggam "Taurat Musa yang diberikan
TUHAN, Allah Israel".
"Kitab Taurat", sebagaimana yang kita kenal sekarang sebagai 5 kitab pertama Perjanjian Lama,
yang untuk pertamakalinya diperkenalkan di Judea, adalah manuskrip yang berada di tan-
gan Ezra. Ezra membawanya sendiri ke Jerusalem, Ezra membacakannya sendiri untuk perta-
makalinya ke khalayak ramai di Jerusalem. Ezra adalah penyusun Kitab Taurat. Ezra adalah
Redaktur, penggabung dan penyunting manuskrip dari berbagai tradisi, menjadi satu kesatuan.
Redaktur Taurat
Redaktur yang menggabungkan empat tradisi menjadi satu kesatuan dalam kumpulan kitab Tau-
rat dan Nebiim pasti terkait dengan komunitas imam Haruni. Mungkin ia (atau mereka) adalah
imam dari komunitas Haruni, sekutu komunitas Haruni, atau punya komitmen terhadap kepentin-
gan komunitas Haruni.
Hampir semua karyanya dimulai dari kisah atau hukum tradisi P, tak pernah dari tradisi J atau
E.
Ia menggunakan dokumen karya tradisi P sebagai kerangka. Dokumen pertama yang digunakan-
nya adalah "Kitab Silsilah" (Book of Generations) yang :
menggunakan istilah Elohim, bukan Yahweh.
menyebut manusia diciptakan sesuai gambaran Allah
peduli terhadap pengulangan detil nama dan waktu.
Menggunakan teks tradisi P sebagai struktur 15 pasal Kitab Kejadian mulai dari perbudakan di
Mesir. (Dalam tradisi P setiap musibah dimulai dengan "tetapi hati Firaun ..."
Menambahkan kata dengan gaya bahasa yang tipikal tradisional P dan mengandung kepentingan
komunitasnya.
Menekankan pemusatan agama: satu pusat kegiatan, satu mezbah, satu tabernakel, satu tempat
persembahan korban. Raja yang memulai pemusatan agama adalah Hiskia, Raja Judea. Dalam
masa pemerintahannya Kerajaan Israel (Utara) runtuh.
Penyuntingan
Redaktur Kitab Taurat pasti menghadapi kesulitan teknis luar biasa. Ia berhadapan dengan berba-
gai jenis manuskrip: prosa, puisi, hukum, narasi, daftar dan silsilah, instruksi teknis arsitektur
dan liturgi. Ia bertemu muka dengan berbagai tradisi yang masing-masing unik, respons suatu
komunitas terhadap situasi dan kebutuhan khusus dalam sejarah panjang Israel. Karenanya, ia
harus menggeluti berbagai kontradiksi dan inkonsistensi.
Maka langkah-langkah yang dilakukannya sejauh yang bisa dikenali saat ini adalah sebagai
berikut :
Dua kisah penciptaan diletakkannya di depan. Teks P yang berperspektif kosmis menjadi Kej 1,
teks J yang berperspektif anthropomorfis menjadi Kej 2. Peletakan dua teks dengan perspektif
berbeda, ternyata memberi quasi-efek saling melengkapi, sebagaimana dirasakan beberapa pem-
bacanya.
Kisah Adam dan Hawa, Kain dan Habel, dari tradisi J, diletakkan dalam bagian selanjutnya. Lalu
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dilanjutkan dengan sepuluh aras silsilah dari Kitab Silsilah, dan berakhir di Nuh.
Dua Kisah Air Bah (dari J dan P) sangat menyulitkan redaktur, karena keduanya merupakan
kisah yang lengkap dan utuh, dan masing-masing memiliki unsur-unsur kisah dengan perbedaan
yang sangat nyata. Kej 5:8 9:17 menjadi bukti ketrampilan penyuntingan Redaktur Taurat. Ke-
dua kisah dari dua masnuskrip itu dipenggal-penggal menjadi beberapa bagian, lalu disatukannya
kembali menjadi satu kisah utuh dalam satu manuskrip.
Di banyak bagian lain Redaktur menggunakan berbagai teknik yang berbeda.
menempatkan dua kisah yang sama di dua bagian berbeda;
membiarkan satu manuskrip tetap utuh, dan menambah satu dua kalimat penghubung atau tam-
bahan
Selain menyunting Taurat, Redaktur juga menyunting Nebiim, dengan prinsip sama: tanpa
penghilangan suatu bagianpun dari teks yang telah ada, dengan satu tujuan: rekonsiliasi religi
demi reunifikasi Israel.
bersambung

analisa kristis kesusastraan Injil (2007-07-24 18:08)

Analisa kritis kesusastraan Injil
oleh :jerald f dirk *)
Sebagian besar orang mungkin berpikir bahwa masa hidup Yesus merupakan sebuah prosedur
yang relative sederhana dan sangat gamblang . sekalipun mungkin memperkirakan waktu misi
dan kenabian Yesus hingga paruh pertama Masehi ,penanggalan yang tepat selalu mustahil di-
lakukan ,misalnya : Matius 2:1 menyatakan bahwa Yesus dilahirkan selama pemerintahan raja
Herodes ,sebagaimana sejarah mencatat bahwa satu-satunya Herodes yang bosan dengan gelar
raja adalah Herodes yang Agung ,seorang budak Idumean(Edomite) dari Roma ,dan ia meninggal
pada bulan April 4 tahun –SM* . Matius pada awalnya membubuhi Tahun kelahiran Yesus pada
4 tahun SM ,namun demikian ,Lukas 2:1-7 menunjukkan bahwa Yesus dilahirkan dalam sensus
ketika Quirinius adalah gubernur suriah selama masa itu, dengan mengikuti informasi ini,maka
kelahiran Yesus seharusnya diganti menjadi tahun-tahun yang ditujukan oleh Matius.
Lukas 3:1 menyediakan informansi tambahan bagi penanggalan sejarah ,dengan mengklaim
bahwa Yohanes sang pembaptis (Yahya) memulai kenabiannya pada tahun ke-15 dari pemerin-
tahan Tiberius ,ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudaea. Pontius Pilatus adalah (pe-
jabat)gurbernur Yudaea dari 26 hingga 36M ,dan Tibetius menggantikan Kaisar Agustus pada
Tahun 14 M semua ini mengisyaratkan bahwa Yohanes memulai kenabiannya pada tahun 28 atau
29 Maehi,dan bahwa tidak lama setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes ,dan memulai kenabiannya
sendiri.
Tahun berapapun yang mungkin merupakan masa hidup Yesus dimuka bumi ,orang Islam dan
Kristen sepakat bahwa yesus menyampaikan Wahyu dari Allah kepada umat manusia .
sementara kaum Muslimin memandang wahyu ini bersifat verbal dan sesuai dengan wahyu-wahyu
yang diberikan kepada nabi-nabi lain,kaum Kristen cenderung melihat wahyu tersebut merupakan
eksistensi actual dan sosok Yesus itu sendiri,namun demikian baik kaum muslim dan Kristen
menegaskan bahwa Yesus menyampaikan pesan Injil atau “kabar gembira”.
Kaum Kristen secara khusus menyatakan bahwa wahyu yang berupa kabar gembira ini dipa-
datkan dalam empat Injil kanonik perjanjian baru ,sebaliknya muslim menyatakan bahwa wahyu
yang asli ,Injil telah dirubah dan sebagian besar telah hilang ,ini mengarah pada analisis terhadap
Injil Kanonik.
INJIL DALAM KONTEKS
Mungkin sangat mengejutkan bagi sebagian besar kaum Kristen jika menyadari bahwa tulisan-
tulisan awal hanya sedikit memberi perhatian kepada kata-kata dan perbuatan –perbuatan Yesus
. misalnya,surat-surat Paulus (Saul dari Tarsus ) hanya memberikan kiasan-kiasan sederhana
mengenai Yesus dalam sejarah (historical Yesus ). Begitu sederhana ,dalam gereja Kristen awal
yang menghasilkan literature Kristen pertama yang dipelihara ,yaitu aspek dari gereja awal yang
biasanya diindetifikasi sebagai Paulus atau non Yahudi , Yesus dalam sejarah diindentikan dengan
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apa yang diyakini sebagai proses pengilhaman dan pewahyuan yang terus berjalan melalui Yesus
yang konon “dibangkitkan-kembali” kenyataannya ,seluruh klaim paulus terhadap otoroitan apos-
tolic (Rasuli) didasarkan pada penegasan yang membesar-besarkan diri-sendiri(galatia 11-12)
Dengan demikian ,Injil-injil yang diakui berkaitan dengan kehidupan sejarah ,dan perkataan-
perkataan Yesus sebenarnya merupakan perkembangan yang relative belakangan dalam litera-
ture Kristen awal
Biasanya selalu dinyatakan oleh sarjana alkitabiah bahwa pada awalnya ,Injil-injil tersebut
berupa seni sastra selama perempat terakhir abad masehi lebih jauh hingga kira-kira tahun 130
M ,salah seorang Bapa Rasuli yaitu Papias Uskup Hierapolis,belum benar-benar menyebut Injil se-
bagai nama selain itu,bahkan rujukannya adalah Markus ,yang dinisbahkan kepengarangannya
pada seorang penerjemah Petrus ,salah seorang murid Yesus .penting dinyatakan bahwa rujukan
oleh papias dengan menyatakan bahwa Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus ,dan bukan-
lah pengikut Yesus ,lebih jauh Papias meyatakan bahwa ia lebih menyukai tradisi-tradisi lisan
daripada injil-injil tertulis yang akrap dengannya .
bahkan setelah Injil-injil tersebut tidak sering dikutip sebagai teks otoritatif oleh para pendeta
gereja awal .kenyataannya ,selama pertengahan abad ke-2 M ,kata-kata yang dianggap berasal
dari Yesus sebagaimana dicatat dalam pelbagai macam Injil Injil-injil tersebut jarang sekali di-
anggap teks-teks ototoritatif ,baru menjelang abad ke-2M,Injil-injil tersebut mulai memiliki peran
sebagai kitab suci yang otoritatif dalam gereja-gereja Kristen awal. Namun ,tulisan Injil kemudian
mulai mengambil bentuk seni sastra ,akhirnya mengarah Injil yang banyak.
Sementara hanya empat Injil yang akhirnya dimasukkan dalam kanon Perjanjian Baru ,lebih dari
40 (empat puluh ) injil yang disebut “apokrip” bisa diindefikasikan melalui rujukan-rujukan yang
ditemukan dalam tulisan-tulisan para pendeta-pendeta awal atau melalui salinan-salinan yang
masih ada.
Proses evolusioner yang menjadikan perjanjian baru seperti yang ada sekarang ini melampaui
jarak lebih dari lima abad . ini dijelaskan pada awal abad ini .disini cukuplah dikatakan
bahwa kanon terakhir perjanjian baru pada akhirnya hanya mencakup empat Injil ,yaitu
Markus.Matius,Lukas dan Yohanes dengan mengorbankan banyak Injil “apokrip” lain yang diang-
gap sebagai Injil otoritatif dan skriptual oleh banyak gereja Kristen awal.dari keempat Injil ini tiga
yang pertama memiliki beberapa kesamaan yang mengrh pada penunjukkan ketiganya sebagai In-
jil sinoptik,dan yang ketiganya untuk dianalisis sebagai kesatuan,sebaliknya Injil yohanes sering
kali menggambatkan tradisi yang berbeda dalam gereja-gereja Kristen awal. Namun demikian
,adalah penting pada titik yang sangat menetukan bab ini-menjelaskan format-format kesusas-
traan ytang muncul di likungan Kristen awal sebelum munculnya Injil-Injil tersebut dan juga
menjadi dasar bagi Injil-Injil Kanonik.
Injil dan Format-format Kesusastraan
Madzab kritisme al kitabiah luhur yang dikenal sebagai formgeschite,kritisme format ,telah
berhasil mengindifikasikan setidaknya ada empat format sastra lisan dibalik penyusunan In-
jil .format-format kesusastraan ini ,yang di ikhtisarkan pada table dibawah ini ,diduga dihim-
pun dalam kumpulan-kumpulan tulisan yang inheren, bisa dianggap perkembangan awal format-
format sastra lisan dan kemudian kemunculan bertahap pelbagai kumpulan karya individual dan
kesatuan-kesatuan sastra tulis.
Format format kesusastraan yang mendasari Injil
A . manuskrip perjanjian lama atau kutipan-kutipan yang dirujuk pada Yesus
B . narasi-narasi puncaknya dalam ungkapan-ungkapan yang diudga berasal dari Yesus
C . narasi narasi terperinci ,utamanya yang terfokus pada mukjizat-mukjizat Yesus
D . pelbagai tradisi narasi khusus
1. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes sang pembaptis
2. Godaan yang ditujukan pada Yesus setan
3. transfigurasi yang diduga berasal dari Yesus
4. Kesaksian Petrus kepada identitas yang diduga berasal dari Yesus
5. Kasih yang diduga berasal dari Yesus,meskipun dihujahkan bahwa ini merupakan
kreasi Markus dan sinonim kontruksi markus
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ungkapan-ungkapan dan perumpamaan-perumpamaan yang di duga berasal dari Yesus.
Melalui analisis sebelumnya ,jelaslah bahwa setiap wahytu aktual yang diturunkan kepada Yesus
menemukan ekspresi utamanya dalam format kesusastraan D. Format kesusastraan A jelasnya
merupakan kreasi kesusastraan kelompok berbagai gereja “Kristen awal tertentu” yang diran-
cang untuk membenarkan teologi gerejanya yang berkembang kemudian dan memisahkan diri
dari Yahudi .
Namun demikian format kesusastraan B dan C dan mungkin masih banyak karya yang dite-
mukan dalam format kesusastraan E ,dianggap berasal dari “hadist-hadist” Yesus(perbuatan dan
perkataan ) baik yang asli maupun yang Asli.
Tipe pembedaan yang hati-hati dan cermat , dilakukan oleh Islam antara Al Qur’an dan Hadist
.sama sekali diabaikan dalam pembentukan format-format kesusastraan Kristen awal yang berke-
naan dengan Yesus ,sejauh wahyu actual itu dipertahankan ,dijalin begitu saja dengan “hadist”
yang diduga berasal dari Yesus . lebih jauh ,sementara tradisi Islam secara hati-hati memper-
tahankan dua komponen yaitu isnad dan matan,dari setiap hadist Nabi Muhammad saw yang
dianggap shahih,tradisi Kristen sepenuhnya gagal mencatat seriap isnad(penyampai /pembawa
informasi),yakni mata rantai transmisi matan,dan karenanya gagal menyediakan sumber bagi
hadist yang diduga berasal dari Yesus ini. Hal ini memunculkan upaya untuk memisahkan hadist
Yesus yang autentik/asli dari yang palsu,yang sepeuhnya tergantung pada analisis terhadap mu-
atan kisahnya . sumber ,Isnad dari Narasi tersebut sama sekali mangkir dalam hal ini.
Kumpulan-kumpulan tulisan ini lebih merupakan upaya-upaya Kesusastraan-kesusastraan yang
primitive. Dalam format kesusastraan C dalam table diatas ,dicatat banyak sarjana alkitabiah
meletakkan mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda tertulis khusus sebagai sumber dibalik Injil-Injil
Kanonik .sama halnya ,berkaitan dengan format kesusastraan D dalam tabel di atas ,para sarjana
alkitabiah telah bergasil mengindetifikasi sumber” ungkapan-ungkapan “ tertulis yang dikenal se-
bagai Q,Q berarti Quelle(istilah jerman) yang diterjemahkan sebagai sumber.
Q pada awalnya didefinisikan sebagai materi yang umum bagi ,Matius dan Lukas ,sementara
ia mangkir dari Markus,namum demikian ,penemuan arkeologis dari Injil Thomas di Nag Ham-
madi,mesir 1945,mengungkapkan bahwa definisi awal Q ini harus direvisi ,tentu saja ,Injil Thomas
adalah salah satu Q dukumen terkait yang diselang-selingi dengan sisipan-sisipan dan perubahan-
perubahan Gnostik . kenyataannya ,sekitar sepertiga dari ungkapan-ungkapan dalam Thomas
memiliki kesamaan langsung dengan materi Q yang biasanya didefinisikan sebagai Matius dan
Lukas,sementara ia mangkir dari Markus; materi yang ditemukan dalam Matius dan Thomas
,Lukas dan Thomas,atau Matius, Lukas dan Thomas ;baik yang ditemukan atau tidak dalam
Markus.
Q dan sumber mukjizat
Setelah akhirnya mengindentifikasi dua sumber tertulis ,yaitu Q dan sumber mukjizat atau tanda-
tanda yang ada dibalik Injil-Injil kanonik,adalah keniscayaan untuk menyadari bahwa dokumen-
dokumen ini ,bahkan dalam dirinya sendiri,bukanlah kontruksi utuh .
Pertama-tama semua itu merupakan kumpulan-kumpulan literer
Kedua,para sarjana-alkitabiah modern telah mengidentifikasi tiga lapisan Q yang berbeda .lapisan
pertama Q,yang diintifikasi sebagai Q1 ,kemudian dikumpulkan sebagai dukemen tertulis pada
kira-kira tahun 50M,sebaliknya Q kemudian dirumuskan kita-kita abad 65M,dan Q3 kira-kira
pada tahun 75 M.
Dalam memandang ini ,bisa diasumsikan bahwa banyak dari ungkapan yang dalam Q tidak
mungkin dikaitkan secara langsung dengan Yesus . kita bisa menyatakan bahwa banyak dari
ungkapan yang paling disukai dari apa yang disebut khotbah diatas bukit ini sudah eksis se-
belum kenabian Yesus . Hipoteses ini dibuktikan oleh ungkapan-ungkapan yang ditemukan secara
harfiah dalam apa yang disebui literature Yahudi “Pseudepigraphical “dan non kanonik dari abad
kemudian dinisbahkan kepada Yesus .dalam hal ini ,testaments of twelve the patriach utamanya
sangat kaya dengan kutipan-kutipan yang beberapa abad kemudian dinisbahkan kepada Yesus .
Misalnya bahan-bahan Q dalam Matius 5:3 memiliki banyak persamaan dengan perjanjian
Benyamin 1:26-27,perjanjian Yehuda 4:31 ,dan perjanjian Gad 2:15 . sebagai contoh kedua ,kan-
dungan Q dalam Matius 5:11-12 memiliki banyak persamaan dengan perjanjian levi 4:26 dan per-
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janjian Yosef 1:20-21,mengenai kutipan-kutipan dari perjanjian dua belas murid ini ,(bisa dilihat
dalam buku Platt RH :thelost books of the bible and the Forgotton books of Eden ,new york publish-
ing Co.dan dalam buku Brett JA
dengan mengizinkan dilakukannya perlbagai terjemahan dari satu bahasa kuno lainnya yang
“nyaris harfiah” sebagian besar bisa diabaikan sebagai hal yang sekunder untuk proses terjema-
han tersebut. Dengan demikian ,dalam pelbagai contoh dimana Q menempatkan kutipan-kutipan
dari kitab-kitab Pseudepigraphical awal sabda Yesus ,kita harus menyimpulkan bahwasanya : Q
keliru menisbahkan kutipan-kutipan ini kepada Yesus ; atau bahwa Yesus agak banyak mengutip
dari tulisan-tulisan awal.
Analisis struktual atas injil-injil kanonik
Analisis struktual atas Injil kanonik paling awal ,Injil Markus ,menunjukan bahwa Markus men-
ciptakan tambal sulam yang luas atas berbagai sumber mukjizar atau tanda,pelbagai macam
kisah pengungkapan yang beredar,dan mungkin juga penggunaan Q.pengarang markus menyusun
karya-katya individual dari sumber-sumber yang mungkin arbitrer dan kronologis,kenudian men-
gaitkannya dengan komentar-komentar editorialnya sendiri.dokumen yang dihasilkan mungkin
bisa disebut protoMarkus.revisi kemudian oleh para redaktutr yang tak dikenal ,kemungkinan
dirangkaikan dengan penambahan materi yang awalnya tidak dimasukan dalam proto –markus
,menghasilkan Injil markus yang dibubuhi tanggal sekitar 75 M agar bisa menentukan sumber
kesejarahannya ,kita bisa telusuri kembali waktu kompilasi awal kitab Markus hingga kira-kira
ke tahun 75 M ini
Matius secara khusus dipercaya sebagai Injil Kanonik kedua dan biasanya ditelusuri waktunya
hingga kira-kira tahun 85 M .
Analisis atas Matius menunjukan bahwa ia disusun dengan cara tambal sulam dari Markus
(atau nungkin proto Markus) Q,dan sumber sumber lisan maupun tulisan yang khas bagi matius
mungkin disebut M .sama halnya ,analisis struktual atas Lukas menunjukan bahwa ia disusun
dengan prosedur tambal sulam dari Markus(mungkin Proto markus) ,Q, dan sumber-sumber lisan
ataupun tulisan yang khas bagi Lukas,yang disebut ,L, kompilasi Lukas sering kali ditelusuri
waktu hingga kira-kira tahun 95M
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ,Yohanes tidak memiliki keumuman-keumuman yang sama
dengan yang ditemukan dalam Matius ,Markus , maupun Lukas,sejauh ini ,sumber-sumber se-
belumnya yang digunakan oleh pengarang Yohanes masih diselimuti misteri . tentu saja ,pen-
garang yohanes merupakan Injil Kanonik terakhir yang ditulis ,mungkin sekitar tahun 110 M .
sangat mungkin bahwa pengatang yohanes bergantung pada kesusastraan yang dikompilasi men-
jadi kumpulan-kumpulan tulisan ,utamanya mengenai mukjizat-mukjizat atau tanda –tanda yang
mungkin juga menggunakan Injil-Injil sinoptik . lebih jauh meskipun tetap merupakan masa yang
bisa ditelusuri ,mungkin ada gunanya mencatat bahwa Clementus dari Aleksandria ,yang menulis
kira-kira pada tahun 190M ,secara khusus menyatakan bahwa pengarang Yohanes akrab dengan
Injil-Injil sinoptik.ini mengisyaratkan bahwa Yohanes mungkin sebagian didasrkan pada Markus.
Bagaimanapun juga ,jelaslah bahwaq Yohanes merupakan sebuah kompilasi tambal sulam dari
sumber-sumber sebelumnya. Lebih jauh ,kesaksian internal Yohanes Yohanes 21;24-25 dengan
jelas mengindentifikasikan ”pengarang “ asli Yohanes dan “penyunting” kemudian yang meng-
haruskan bahwa Yohanes juga bisa dilihat sebagai sebuah komposisi berlapis,dengan Yohanes 21
digunakan sebagai apendiks kemudian bagi Injil tersebut dan Yohanes 1:1-18 digunakan sebagai
prolog kemudia bagi Injil tersebut.
Namun demikian ,kisah mengenai Injil –Injil tersebut tidak berakhir dengan kompilasi-kompilasi
awal mereka .mereka terus menerus melakukan revisi dan memberikan komentar –komentar edi-
torial ,sebagaimana ditujukan oleh tambahan Markus kemudian 16:9-20 perubahan Lukas 3:21-22
tambahan terhadap apa yang disebut Doa Tuhan dalam Matius 6:13 revisi-revisi editorial terus
menerus dibubuhi tanggal ,sebagai mana disaksikan oleh perubahan perubahan Injil-injil sinoptik
melalui versi Raja James,versi standar yang direvisi,dan versi standar baru yang direvisi.
Terdapat banyak versi kuno perjanjian baru yang tidak satupun bisa disebut orisinal. Tanpa mema-
suki pembahasan teknis yang berlebihan ,cukuplah ditegaskan bahwa ada pelbagai macam versi
Yunani (koine) versi suriah,versi koptik,versi latin. Sekalippun perjanjian baru dipercaya mu-
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lanya ditulis dalam bahasa Yunani koine,tidaklah terlalu cepat menyatakan bahwa versi-versi
lain yang tersedia. Dalam hal ini diriwayatkan bahwa salah satu versi Suriah,yaitu suriah
Sinaitik,ditelusuri kembali hingga abad ke -4 M,dan sebagian besar bertanggal sebelum versi-versi
Yunani ditulis ,dengan demikian ,versi-versi non-yunani ini bisa memiliki kesaksian yang penting
atas masukan-masukan dan sisipan-sisipan kemudian dalam versi-versi Yunani.
Harus dicatat bahwa Suriah Sinaitik tidak memasukan kata-kata yang dianggap berasal dari
Yesus sebagaimana dicatat dalam Matius 16:17-20 yang menunjukan bahwa ayat-ayat ini tidak
menunjukkan bahwa ayat-ayat ini tidak dimasukkan dalam manuskripkuno yang kemudian dis-
alin menjadi Suriah Sinaitik,dan mengisyaratkan bahwa ayat-ayat ini merupakan tambahan-
tambahan yang dibubuhkan kemudian.
Kesimpulan
Analisis struktual atas empat Injil kanonik secara jelas menunjukan bahwa tidak ada satupun
yang berupa dukomen tunggal dan utuh .keempatnya merupakan kompilasi tambal sulam dari
sumber-sumbet sebelumnya ,setidaknya dari satu ,yaitu Q,yang merupakan komposisi berlapis
dalam dirinya sendiri . lebih jauh ,keempat Injil kanonik tersebut mengalami proses pelapisan
dan atau revisi editorial. Sumber aktual keempat Injil kanonik tersebut secara dramatis meno-
lak setiap klaim bahwa keempatnya merupakan wahyu yang diturunkan dari Allah kepada yesus
,meskipun sebagian dari wahyu yang diturunkan kepada Yesus .meskipun sebagian wahyu yang
aktual mungkin dipelihara dalam berbagai serpihan dalam bagian keempat Injil ini,tetapi sum-
ber sebenarnya keempat Injil itu tidak diketahui .namun demikian ,bagian terbesar dari Injil-Injil
tersebut jelas terdiri dari “perkataan dan perbuatan ” dan wahyu ,dan tak memberikan sumber
berita/pendengar/saksi mata,yaitu mata rantai transmisi (berita) ,bagi perbuatan dan perkataan
yang dicatat dan dinisbahkan kepada Yesus tersebut.
Oleh karenanya masing-masing kasus ,sumber “perkataan dan perbuatan” yang dinisbahkan
kepada Yesus itu pada dasarnya tidak ada. Dengan demikian ,tugas untuk memisahkan
“perkataan dan perbuatan autentik dari perbuatan dan perkataan buatan menjadi sangat rumit
,dan tugas ini sepenuhnya pada analisis pada kisah tersebut . lebih jauh lagi ,dalam banyak hal
bisa ditunjukan bahwa bisa ditunjukan bahwa ungkapan-ungkapan yang di nisbahkan kepada
yesus sebenarnya telah eksis dalam bentuk tertulis dalam literature pseudepigraphical Yahudi se-
belum jaman Yesus.
Akhirnya ,perlu dicatat bahwa injil-injil Kanonik bahkan belum eksis dalam bentuk-bentuk gabun-
gan awal; mereka sekitar 40-70 tahun setelah kenabian Yesus. Setelah itu keempatnya tetap
muncul dalam versi-versi variasi ,dengan membiarkan sumber dari kitab-kitab itu sendiri- untuk
tidak menyebutkan wahyu Yesus-dalam kondisi yang sangat terfragmentasi dan terpotong-potong.
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ayat-ayat palsu didalam Al-kitab (2007-07-24 18:13)

Bibel Banyak Sekali Dipalsukan
Bible banyak sekali dipalsukan. Bible katolik tidak sama dengan Bible protestan. Tapi kedu-
anya mengaku bahwa biblenya yang asli dari Yesus. Bible katolik terdiri 72 kitab sedangkan bible
protestan terdiri hanya 66 kitab saja. Maka anggapan bahwa Bible tidak pernah dipalsukan, akan
terbantah dengan fakta ini.
Baik bible katolik maupun bible protestan, masing-masing mengandung kitab Ester. Tetapi kitab
Ester antara katolik dan protestan sangat jauh berbeda. Kitab Ester milik protestan hanya sam-
pai pasal 10, sedangkan kitab Ester milik katolik sampai dengan pasal 16. Sama-sama kitab Ester
tapi antara katolik dan protestan berselisih total 6 pasal atau 91 ayat. Jelas bibel telah dipalsukan!
Itu faktanya.
Baik bible katolik maupun bible protestan, masing-masing mengandung kitab Daniel. Tetapi kitab
Daniel antara katolik dan protestan sangat jauh berbeda. Kitab Daniel milik protestan hanya
sampai pasal 12, sedangkan kitab Daniel milik katolik sampai dengan pasal 14. Sama-sama kitab
Daniel tapi antara katolik dan protestan berselisih total 2 pasal atau 166 ayat. Daniel pasal 3 mi-
lik protestan hanya 30 ayat, sedang Daniel pasal 3 milik katolik mengandung 90 ayat. Jelas bibel
telah dipalsukan! Itu faktanya.
Suatu hari saya jalan-jalan di pasar buku loakan. Disitu banyak dijual bible second. Maka saya
membeli dua buah bible bahasa Indonesia, yang satu milik Protestan terbitan LAI tahun 1992 dan
yang satu milik Katolik terbitan LBI cetakan 1987 dicetak oleh percetakan Arnoldus Ende. Murah
cuman 9000 perak. Setelah saya bandingkan Perjanjian Baru milik Protestan dan milik Katolik
ternyata banyak sekali perbedaannya. Selama ini orang hanya tahu kalao perbedaan bible kato-
lik dan protestan hanya pada Perjanjian Lama saja. Ternyata anggapan itu keliru. Karena kitab
perjanjian Baru antara katolik dan kristen juga berbeda. Kebetulan kitab katolik yang saya beli
mengandung catatan kaki (foot note). Inilah beberapa contoh perbedaan itu.
1. Kepalsuan Injil Matius 12:47.
47 Maka seorang berkata kepada-Nya: "Lihatlah, ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu ada di luar dan
berusaha menemui Engkau."
Posisi ayat tersebut satu perikop ayat 46-50. Diayat tersebut dikisahkan bahwa yesus enggan men-
emui ibu dan saudara-saudaranya yang dengan susah payah mencari dia. Tetapi setelah melalui
penyelidikan yang matang oleh tim ahli bible dari katolik, mereka mengambil kesimpulan,
"Banyak naskah yang baik tidak memuat ayat ini yang agaknya tidak asli". [halaman 41]
Jadi menurut para pakar bible dari katolik, ayat ini adalah ayat palsu.
2. Kepalsuan Injil Matius 17:21.
21 (Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.)"
Ayat ini dinyatakan palsu oleh pakar bible dari katolik. (halaman 53).
3. Kepalsuan injl Matius 18:11.
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11 (Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang.)"
"Ayat ini tidak asli". (halaman 55).
Bagus. Penuh dedikasi para pakar bible katolik ini. Berani menyatakan kebenaran bahwa ayat
diatas adalah palsu.
4. Kepalsuan Injil Matius 21:44.
44 (Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur dan barangsiapa ditimpa batu itu, ia
akan remuk.)"
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Ayat ini tidak asli". (halaman 64).
Salut. Berani katakan ayat palsu tanpa ditutup-tutupi.
5. Kepalsuan Injil Matius 23:14.
14 (Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang
panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.)
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Ayat ini agaknya tidak asli". (halaman 6.
6. Kepalsuan Injil Markus 9:44 dan 46.
44 (di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.)
46 (di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.)
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Kedua ayat ini tidak asli dan hanya mengulang ay 48". (halaman 113).
7. Kepalsuan Injil Markus 11:26.
26 (Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengam-
puni kesalahan-kesalahanmu.)
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Ayat ini tidak asli". (halaman 119)
8. Kepalsuan injil Markus 15:28.
28 (Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi: "Ia akan terhitung di antara orang-orang
durhaka.")
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Ayat ini tidak asli". (halaman 131)
9. Kepalsuan Injil Markus 16:9-20.
9 Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan
diri-Nya kepada Maria Magdalena. Dari padanya Yesus pernah mengusir tujuh setan.
10 Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus,
dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis.
11 Tetapi ketika mereka mendengar, bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak
percaya.
12 Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, ketika
keduanya dalam perjalanan ke luar kota.
13 Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi
kepada merekapun teman-teman itu tidak percaya.
14 Akhirnya Ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan,
dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya
kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan-Nya.
15 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala
makhluk.
16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan di-
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hukum.
17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan
demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,
18 mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan
mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sem-
buh."
19 Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk
di sebelah kanan Allah.
20 Merekapun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan
meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Dengan singkat. Bagian ayat ini hanya terdapat dalam beberapa naskah. Nampaknya baru dalam
abad ke-2 Mas ditambahkan dalam injil Markus. Bagian akhir injil Markus ayat 9-20 bercerita
mengenai penampakan Yesus. Ini memang termasuk kitab suci, tetapi agaknya tidak termasuk
injil Markus yang asli". (halaman 133)
10. Kepalsuan Injil Lukas 17:36.
36 (Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.)
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Ayat ini tidak asli". (hal 188).
11. Kepalsuan Injil Lukas 23:17.
17 (Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu.)
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Ayat ini tidak asli". (hal 204).
12. Kepalsuan Injil Yohannes 1:6-8.
6 Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes;
7 ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua
orang menjadi percaya.
8 Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Yohanes ay 6-8 adalah suatu sisipan". (halaman 200).
13. kepalsuan Injil Yohanes 7:19-24.
19 Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorangpun
di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh Aku?"
20 Orang banyak itu menjawab: "Engkau kerasukan setan; siapakah yang berusaha membunuh
Engkau?"
21 Jawab Yesus kepada mereka: "Hanya satu perbuatan yang Kulakukan dan kamu semua telah
heran.
22 Jadi: Musa menetapkan supaya kamu bersunat–sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa,
tetapi dari nenek moyang kita–dan kamu menyunat orang pada hari Sabat!
23 Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, men-
gapa kamu marah kepada-Ku, karena Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada
hari Sabat.
24 Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil."
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"ayat 19-24 berupa suatu sisipan" (halaman 230).
14. Kepalsuan Yohanes 7:53 sampai 8:11.
53 Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya,
1 tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun.
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2 Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk
dan mengajar mereka.
3 Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang
kedapatan berbuat zinah.
4 Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: "Rabi, perem-
puan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah.
5 Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang
demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?"
6 Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk
menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah.
7 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata
kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melem-
parkan batu kepada perempuan itu."
8 Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah.
9 Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai
dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tem-
patnya.
10 Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: "Hai perempuan, di manakah mereka?
Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?"
11 Jawabnya: "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus: "Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah,
dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Kita lihat bible katolik yang diterbitkan oleh LBI cetakan Arnoldus Ende 1987, apa komentarnya
tentang ayat ini,
"Bagian ini 7:53-8:11 termasuk kitab suci, tetapi tidak termasuk injil Yohanes yang asli" (halaman
232).
Jadi ayat yang menyatakan bahwa Yesus tidak merajam perempuan pezinah dan memaafkannya
itu adalah cerita palsu alias tidak asli.
Masih banyak ayat PB yang dinyatakan palsu oleh para pakar Alkitab dari katolik, diantaranya,
I Yohannes 5:7-8.
Kisah para Rasul 15:34.
Kisah para Rasul 8:37.
Kisah para Rasul 28:29.
Dan yang paling menghebohkan adalah kitab 2 samuel dalam PL pasal 21-24 adalah palsu semua.
Bayangkan,
2 samuel pasal 21 = 22 ayat.
2 samuel pasal 22 = 51 ayat.
2 samuel pasal 23 = 39 ayat.
2 samuel pasal 24 = 25 ayat.
Jadi total 127 ayat itu dinyatakan palsu oleh para pakar Alkitab. Wow Fantastis!

Dialog Tentang Kesucian Bible (2007-07-24 18:14)

Artikel tersebut sengaja saya pilih karena dirasa masih cukup relevan dalam menghadapi
maraknya Kristenisasi berwajah Islam. Artikel tersebut diatas saya kutip dari buku kecil yang
berjudul “ Dialog Islam - Kristen di Amerika” ditulis oleh H.M Baagil (alm) seorang dokter Indone-
sia yang lama hidup di Amerika. Berikut adalah petikan dialognya.
Apakah anda yakin bahwa Bibel itu suci?
Ya, saya yakin sekali kalau Bibel itu suci. Kitab ini berisi firman Tuhan!!
Coba baca Lukas pasal 1 ayat 2 dan 3 :
”Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan
pelayan Firman, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal
mulanya, aku mengambil kepustusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu”
Ayat tersebut diatas secara tegas menyatakan bahwa ia bukan saksi mata dan pengetahuan yang
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ia kumpulkan bersumber dari para saksi mata dan berasal dari firman Tuhan, apakah anda masih
meyakini bahwa Bibel adalah firman Tuhan?
Sejarah telah mencatat bahwa Bibel mengalami perubahan sepanjang masa. The revised Standard
Version tahun 1952 dan 1971, The New American Standaard Bible dan The New World Transla-
tion of the Holy Scripture telah menghilangkan beberapa ayat jika dibandingkan dengan The King
James Version. Reader’s Digest telah mengurangi Perjanjian Lama 50 % dan Perjanjian Baru 20
%. Beberapa tahun yang lalu, pendeta-pendeta Kristen ingin menarik Bibel itu. Menurut anda,
apakan Bibel dikatakan suci?, bila Bibel dikatakan suci berate Bibel tak mengandung kesalahan?.
Ya tentu saja!, tapi kesalahan macam apa yang anda maksud?
Seandainya ada satu ayat yang menyatakan bahwa seseorang meninggal pada usia 50 tahun dan
pada ayat yang lain orang yang sama dinyatakan meninggal pada usia 60 tahun, apakah mungkin
kedua ayat tersebut dikatakan benar?
Tidak mungkin keduanya benar, salah satu mungkin benar, salah satu pasti salah atau bahkan
mungkin keduanya salah.
Seandainya suatu kitab suci mengandung ayat-ayat yang saling bertentangan, apakah anda masih
menganggapnya suci?
Tentu tidak!, kitab suci adalah wahyu dari Tuhan yang ditulis oleh orang yang dibimbing oleh Roh
Kudus dan seharus tidak mungkin kitab suci mengandung kesalahan atau ayat-ayat yang saling
bertentangan.
Jadi, kalau kitab suci itu mengandung ayat-ayat yang saling bertentangan maka ia tidak suci
lagi!!.
Ya, kesuciannya hilang!.
Juka demikian halnya, anda tidak bisa meyakini kitab suci itu benar seratur persen. Menurut
anda, kira-kira apa penyebabnya?. Bisa jadi karena kesalahan dalam penulisan, perubahan yang
disengaja oleh penulisnya, pengurangan atau penambahan.
Seandainya ada beberapa ayat yang saling bertentangan dalam Bibel, apakah anda masih men-
ganggapnya suci?.
Saya tidak yakin bahwa Bibel tidak suci karena saya tidak melihat ada ayat-ayat yang bertentan-
gan di dalamnya.
Ada banyak ayat yang saling bertentangan dalam Bibel.
Dalam Kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru?
Keduanya!. Perhatikan beberapa diantaranya, lalu pikirkan mana yang betul:
1. Tujuh atau tujuh ribu?
”Daud menawan dari padanya seribu kereta, tujuh ratus orang pasukan berkuda, dan dua puluh
ribu orang pasukan berjalan kaki” (II Samuel 8:4)
Bandingkan dengan ayat lain:
”Daud merebut dari padanya seribu kereta, tujuh ribu orang pasukan berkuda, dan dua puluh ribu
orang pasukan berjalan kaki” (I Tawarikh 18:4)
2. Toi atau Tou, Yoram atau Hadoram?
”Ketika didengar Toi, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer,
maka Toi mengutus Yoram, anaknya kepada raja Daud utnuk menyampaikan salam dan men-
gucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia
kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Toi. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas,
dan tembaga” (II Samuel 8:9-10)
Bandingkan dengan ayat lain :
”Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer,
raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan
salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan
memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai
barang-barang perak, emas dan tembaga”(I Tawarikh 18:9-10)
3. Membunuh 700 ekor kuda kereta atau 7000 orang pasukan?
[i]”Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh
ratus ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berkuda. Sobakh, panglima tentara
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mereka, dilukainya sedemikian, hingga ia mati di sana.” (II Samuel 10:18)
Bandingkan dengan ayat lain :
”Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud ,membunuh dari orang Aram itu
tujuh ribu pasukan yang bertarung dalam kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berjalan
kaki, juga Sofakh, panglima tentara itu, dibunuhnya.” (I Tawarikh 19:18)
4. Ahazia berusia 22 tahun atau 42 tahun?
”Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja.” (II Raja-raja 8:26)
Bandingkan dengan ayat lain:
[i]”Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja.” (II Tawarikh 22:2)
5. Yoyakhin berusia 18 tahun atau 8 tahun?
”Yoyakhin berumur delapan belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia
memerintah di Yerusalem.”
Bandingkan dengan ayat lain:
”Yoyakhin berumur delapan puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan sepuluh hari
lamanya ia memerintah di Yerusalem.” (II Tawarikh 36:9)
6. Siapakah yang membujuk Daud? Tuhan ataukah Setan?
[i]”Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka, fir-
manNya: Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.” (II Samuel 24:1)
Bandingkan dengan ayat lain :
”Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud utnuk menghitung orang Israel.” (I
Tawarikh 21:1)
Wah, saya tidak pernah memperhatikan sebelumnya. Masih banyakkah?. Amda masih ingin tahu
lebih banyak?. Apakah contoh-contoh di atas belum cukup untuk meragukan kesucian Bibel?, baik
coba anda buka Kejadian pasal 6 ayat 3!
”Berfirman Tuhan: Roh-ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia
adalah daging tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja!” (Kejadian 6:3)
Namun, berapa usia Nabi Nuh AS ketika beliau meninggal?. Lebih dari seratus dua puluh tahun!!.
”Jadi Nuh mencapai umur sembilan ratus lima puluh tahun, lalu ia mati.” (Kejadian 9:29)
Beberapa teolog Kristen berpendapat bahwa bukan usia manusia tertua yang seratus dua puluh
tahun, namun banjir akan melanda 120 tahun yang akan datang. Pendapat mereka pun tidak be-
nar karena pada saat banjir melanda, usia Nuh seharusnya sudah mencapai 620 tahun (500 + 120),
namun Bibel menyatakan bahwa usia Nuh saat itu adalah 600 tahun!!. Simak dan pelajari kedua
ayat berikut : Kejadian 5:32 yang menyatakan bahwa usia Nuh saat itu 500 tahun dan Kejadian
7:6 yang menyatakan bahwa Nuh berusia 600 tahun saat banjir melanda bumi!!.
Umat Kristen meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam bayanganNya (gambarNya),
ptih, hitam, atau yang lain, pria, atau wanita. Hal ini sesuai dengan Bibel :
”Berfirman Allah: Baiklah, Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita.” (Kejadian
1:26)
Namun ayat tersebut bertentangan dengan sejumlah ayat lain :
[i]”Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa den-
gan Dia?” (Yesaya 40:18)
”Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia. Firman yang Maha
Kudus.” (Yesaya 40:25)
”Sebab siapakah di langit yang sejajar engan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni
surgawi?”.(Mazmur 89:6)
[i]”Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan! Engkau besar dan namaMu besar oleh
keperkasaan…dan diantara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau!” (Yeremia
10:6-7)
Namun, semua ayat yang anda berikan berasal dari kitab Perjanjian Lama!!, sanggahmya.
Mari kita buka kitab Perjanjian Baru
”Bapa mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar
suaraNya, rupaNya tidak pernah kamu lihat.” (Yohanes 5:37)
Bandingkan dengan ayat berikiut :
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[i]”Kata Yesus kepadanya: Telah sekian lama Aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun
engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa, bagaimana
engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.” (Yohanes 14:9)
Perselisihan dayat yang lainnya:
”Kalau Aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar.” (Yohanes 5:31)
Bandingkan dengan ayat berikut :
”Katanya: Biarpun Aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar sebab Aku
tahu dari mana Aku datang dan ke mana aku pergi.” (Yohanes 8:14)
Ayat-ayat tersebut diatas hanyalah sebagian kecil dari beberapa pertentangan dalam Perjanjian
Baru. Anda akan menemukan lebih banyak lagi jika anda mendiskusikan bersaqma-sama tentang
Doktrin Kristen modern seperti Trinitas, Ketuhana Yesus, Yesus sebagai anak Tuhan, dosa asal
dan penebusan dosa. Belum termasuk penghinaan/fitnah terhadap beberapa Nabi dalam Bibel
sebagai penyembah dewa-dewa sesat dan menuduh mereka melakukan incest, memperkosa, dan
berzina
Dibagian mana ada pernyataan-pernytaan seperti itu dalam Bibel?.
Nabi Nuh digambarkan mabuk dan telanjang bulan di depan anak-anaknya yang sudah dewasa.
”Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka
berdua, lalau mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka
sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar
apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya..” (Kejadian 9:23-24)
Nabi Sulaiman AS (Raja Salomo) dituduh tidak hanya memiliki banyak istri dann gundik namun
juga menyembah dewa-dewa sesat.
”Karena itu Tuhan menunjukkan murkaNya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang dari-
pada Tuhan, Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah
memerintahkannya dalam hal ini supaya jangan mengikuti tuhan-tuhan lain, akan tetapi ia tidak
berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan” (I Raja-raja 11:9-10).
Nabi Harun (Aron), yang menemani saudaranya, nabi Musa menemui Fir’aun dituduh membuat
patung anak sapi emasn untuk dijadikan sesembahan bangsa Israel.
”Diterimanyalah itu (anting-anting emas) dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan
dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah kepada mereka: “Hai Is-
rael, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir!”. (Keluaran 32:4)
Anda juga bisa membaca dalam Bibel tenyang perzinahan Nabi Luth (Lot) dengan kedua putrinya.
”Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka.” (Kejadian 19:36)
Anda juga bisa membaca tentang seorang Nabi yang dituduh berzina.
”Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud
tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pu-
langlah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang
memberitahukan kepada Daud demikian: Aku mengandung.” (II Samuel 11:4-5)
Pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin Daud bisa diterima dalam silsilah Yesus kalau se-
belumnya ia adalah orang yang melakukan perzinahan?!!. Bukankah ini bertentangan dengan
firman Tuhan :
”Seorang anak haram janganlah masuk ke dalam jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-
sepuluhpun tidak boleh masuk jemaat Tuhan.” (Ulangan 23:2)
Tuduhan lain dalam Bibel adalah tentang incest yang disertai dengan perkosaan yang dilakukan
oleh Amnon, anak Daud terhadap saudara tirinya, Tamar.
”Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab dia lebih kuat daripadanya,
diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan ida.” (II Samuel 13:14)
Kisah perkosaan lainnya adalah yang dilakukan Absalon terhadap gundik-gundik Nabi Daud AS,
ayahnya.
”Maka dibentangkanlah kemah di atas sotoh, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya
di depan mata seluruh Israel.”[‘i] (II Samuel 16:33). (Saya benar-benar tidak percaya dan muak
kok ada orang di dunia ini yang bisa berbuat seperti itu, meskipun orang-orang Barbar!!)
Hubunga [i]incest lain dilakukan oleh Yehuda dengan menantunya, Tamar. Yehuda sedang dalam
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perjalanan ke Timnath untuk menggembalakan domba-dombanya ketika ia melihat Tamar. Ia
mengira Tamar adalah seorang pelacur karena ia memakai penutup wajah.
”Lalu diberikannyalah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu men-
gandung dari padanya.” (Kejadian 38:18)
Meskipun umat Yahudi dan Muslim saling bermusuhan, tidak ada seorang muslim pun yang be-
rani menulis buku yang menuding Nabi Israel seperti Yehuda, Daud, Luth (Lot), Sulaiman (Sa-
lomo), dan lain-lain melakukan perkosaan, perzinahan, incest, ataupun pelacuran. Semua Nabi
tersebut diatas diutus Allah untuk menjadi pembimbing umat manusia untuk mengenal jalan Al-
lah. Apakah anda berfikir bahwa Tuhan telah mengutus orang yang salah (orang yang berakhlak
bejat)?!!. Saya kira tidak!!. Tapi apakah anda beriman kepada Bibel?!
Kami, umat Islam, beriman kepada semua kitab Allah namun dalam bentuk aslinya yang benar-
benar berasal dari Allah!!. Allah mengutus para nabi pada setiapat umat sebagai pemberi
peringatan, dan sebagian dari mereka dibekali dengan Kitab Suci sebagai petunjuk para nabi den-
gan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, di manapun dan kapanpun!!
Dari bukti-bukti diatas sangat masuk akal kalau Yesus sendiri mengatakan bahwa beliau diutus
hanya untuk domba-domba Israel yang hilang (sesat).
”Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.” (Matius 1:21)
Bahkan Yesus berkata bahwa dia datang tidak untuk membuat perubahan namun hanya me-
lengkapi hukum Taurat.
”Janganlah kamu menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab
para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena
Aku berkata kepadamu : Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun
atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.” (Matius
5:17-18).
Namun dalam Markus 16:15 Yesus berkata: ”Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada
segala makhluk”.
Pertentangan ini, yang disebutkan diatas, dalam Matius 15:24 dan Matius 1:21. Disamping itu,
Markus 16:9-20 telah dihilangkan dalam banyak Bibel. The New American Standard Bible mele-
takkan ayat ini dalam kurung dan menulis komentar :”Beberapa manuskrip tertua menghapuskan
ayat 9 sampai 20.”. The Revised Standard Version menulis catatan kaki: ”Beberapa manuskrip ter-
tua mengakhiri kitab ini pada ayat 8.” Ini berarti bahwa kisah kebangkitan Yesus tidak benar!!.
Hal ini dijelaskan dalam Markus 16:9.
Namun, Yesus berkata, ”Karena itu pergilah, dan jadikan semua bangsa muridku.” (Matius 28:19)
Semua bangsa pada kalimat itu harus diartikan sebagai keduabelas suku bangsa Israel. Kalau
tidak diartikan demikian, maka ayat tersebut bertentangan dengan Matius 15:24 dan Matius 1:21.
Dalam The New American Standard Bible dan dalam The New World Translation of the Holy Scrip-
tures, kata yang tertulis bukan ”all nations” melainkan all the nations dimana penulisan kata the
merujuk pada bangsa-bangsa yang sudah ditentukan, yaitu suku bangsa Israel.
Nah, bagaimana pandangan anda terhadap Bibel sekarang?. Keyakinan saya mulai goyah, ditinjau
dari bukti-bukti materiil yang telah disebutkan diatas, bahwa Allah memang pernah menurunkan
kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil kepada nabi Musa AS, Daud AS dan Isa AS, tetapi kitab-kitab
Taurat, Zabur dan Injil yang beredar sekarang sangat susah untuk dijamin otentisitasnya.

Tokoh-Tokoh Unitarian (2007-07-24 18:18)

ebelum Yesus lahir, wilayah Yerusalem dijajah oleh imperium Romawi yang agamanya beraliran
politeisme. Karena sebagai penduduk yang terjajah, bangsa Yahudi Essenes yang masih taat
berpegang pada hukum-hukum Taurat Musa, tidak mampu mengembangkan ajaran agamanya
di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan Yahudi Farisi dan Saduki memakai agamanya dalam
bentuk formalitas saja, dan sikap hidupnya selalu menyalahi hokum-hukum taurat.
Ketika Yesus mendapat tugas menyampaikan risalah Tuhan, dia selalu memperingatkan
penyelewengan Yahudi Farisi dan Saduki. Oleh karena itu dua kelompok ini sangat membenci
Yesus dan ingin membunuhnya. Untuk melaksanakan niat jahat itu, mereka menghasut penja-
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jah Romawi, bahwa Yesus adalah tokoh pemberontak yang ingin menjadi raja Yahudi, dan ingin
membebaskan bangsanya dari pendudukan imperium Romawi. Dengan bantuan kedua kelompok
Yahudi itu, tentara Romawi berusaha menangkap Yesus dan membinasakan pengikutnya.
Setelah Yesus tiada, para muridnya menyebarkan ajarannya secara meluas ke tengah-tengah
masyarakat yang sudah terpengaruh oleh kepercayaan politeisme. Yang kemudian melahirkan
dua kelompok penganut Yesus. Pertama, yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus secara murni,
tanpa dicampuri oleh kepercayaan politeisme. Mereka berkeyakinan bahwa satu-satunya Tuhan
hanyalah Allah, dan Yesus adalah manusia biasa utusan Allah. Kelompok ini lebih dikenal den-
gan sebutan Unitarian. Kedua, mengikuti ajaran Yesus yang telah disebarkan oleh para muridnya,
tetapi masih sulit meninggalkan kepercayaan politeisme yang sudah mendarah daging pada diri
mereka. Akhirnya mereka mengkultuskan Yesus sebagai penyelamatnya, bahkan diangkat men-
jadi Tuhannya. Kelompok ini dipelopori oleh Paulus (Saulus) yang kemudian lebih dikenal dengan
sebutan Kristen Trinitas.
Proses kepercayaan kelompok kedua ini sudah menjadi fenomena biasa bagi yang mudah kita
jumpai di mana-mana. Perjalanan kepercayaan Kristen Trinitas periode pertama, mendapatkan
tantangan hebat dari kelompok Kristen Unitarian. Yaitu sekte Kristen yang berkeyakinan
bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan Yesus adalah manusia biasa
yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaranNya, dengan dibekali beberapa
Mukjizat. Berkat bantuan imperium super power Romawi yang juga beragama politeisme itu,
agama Kristen Trinitas cepat menyebar luas ke beberapa negara. Sedangkan beberapa ribu pen-
ganut Unitarian disiksa dan dibunuh. Di antara tokoh-tokoh Unitarian tersebut adalah :
IRANAEUS (130 – 200 M)
Ketika Iraneus lahir, agama Kristen yang berpusat di Antiokia telah menyebar ke Afrika Utara
sampai ke Spanyol dan Perancis selatan. Uskup Lyon yang bernama Pothinus pernah menyuruh
Iranaeus membawakan surat petisinya ke Paus Eleutherus (174 189 M) di Roma. Dalam petisi
itu, Pothinus memohon agar Paus menghentikan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen yang
menolak doktrin Trinitas. Disaat Iranaeus masih berada di Roma, dia mendengarkan berita per-
tikaian antar kelompok Kristen yang mengakibatkan Uskup Pothinus terbunuh. Setelah pulang
ke Lyon, dia menjadi uskup menggantikan Pothinus.
Tahun 190 M, dia menulis surat kepada Paus Victor I (189 – 198 M) untuk menghentikan pem-
bunuhan terhadap orang-orang Kristen yang berbeda keyakinan. Kerusuhan antar kelompok teru-
lang lagi, dan pada tahun 200 M, dia dibunuh kelompok Trinitas yang dipelopori Paus Victor.
Iranaeus meyakini bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan manusia biasa yang diutus oleh Al-
lah. Dia melontarkan kritik tajam terhadap Paulus, dan menudingnya sebagai orang yang bertang-
gung jawab atas penyusupan ajaran-ajaran politeisme dan filsafat Plato ke dalam agama Kristen.
Dalam menyampaikan ajaran yang diyakininya, Iranaeus sering mengutip ayat-ayat yang termak-
tub dalam injil Barbanabas.
TERTULIAN (160 – 220 M)
Tertulian berasal dari Kartago, kemudian dia menjadi tokoh Gereja Afrika. Dia adalah seorang
Unitarian yang mengidentikkan Yesus dengan Meisah dalam agama Yahudi. Beliau menentang
Paus Calixtus (217 – 222 M) yang mengajarkan bahwa dosa besar itu bisa diampuni setelah
melakukan taubat secara kanonik.
Diantara pernyataan Tertulian masih tercatat sampai sekarang adalah :”Mayoritas manusia
berpendapat bahwa Yesus adalah manusia biasa”. Dialah yang mula-mula memperkenalkan is-
tilah Trinitas dsari bahasa latin sewaktu membahas doktrin yang dipandangnya aneh itu. Sebab
istilah seperti itu tidak pernah dijumpai dalam kitab suci.
ORIGEN (185 – 254 M)
Origen lahir di Iskandariah Mesir. Bapaknya, Leonidas, mendirikan pusat pendidikan teologi,
dan menunjuk Clement sebagai kepalanya. Gereja Paulus (Trinitas) sangat membenci Leonidas,
karena menganut ajaran Unitarian yang disebarkan oleh murid-murid Yesus (Apostolic Chris-
tianity), dan menolak ajaran-ajaran Paulus. Oleh karena itu pihak gereja Paulus membunuhnya
pada tahun 208 M. Peristiwa itu sangat menggores di hati Origen, dan ia ingin mempertaruhkan
nyawanya untuk menuntut kematian ayahnya, namun dicegah oleh ibunya.
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Gurunya, Clement, merasa terancam dan meninggalkan Iskandariah. Karena ayahnya terbunuh
dan gurunya meninggalkan dia, Origen menggantikan Clement sebagai kepala sekolah teologi.
Dalam kedudukannya yang baru itu, dia terkenal sebagai cendekiawan yang berani. Kesalehan
dan semangatnya yang tinggi diilhami oleh sebuah ayat yang termaktub dalam kitab Matius 19;12
yang berbunyi :
“Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada
orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian
karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan Sorga. Siapa yang dapat ,mengerti hendaklah
mengerti”.
Pada tahun 230 M Origen menjadi pengkhotbah di Palestina. Tetapi Uskup Demerius memecat dan
membuangnya. Dia pergi ke Caesarea dan membangun pusat pendidikan yang sangat terkenal di
kota itu. Konsili Iskandaria tahun 250 M menjatuhkan kutukan kepada Origen. Dia ditangkap
dan menjalani siksaan sampai menemui ajalnya tahun 254 M, karena menolak doktrin Trinitas.
Origen berkeyakinan, Allah adalah Maha Agung dan Yesus adalah hambaNya yang derajatnya
tidak sebanding dengan Tuhannya.
Dia dikenal sebagai ahli sejarah gereja yang termashur. Sejak muda sampai akhir hayatnya terke-
nal keberaninnya. Memiliki sifat-sifat terpuji sebagai guru kebenaran dan sangat dicintai oleh
murid-muridnya. Ilmu pengetahuannya sangat luas, yang tidak ada duanya di kalangan Kristen
saat itu. Dia pernah menulis kurang lebih enam ratus risalah dan makalah.
DIODORUS
Diodorus adalah uskup di Tarsus, kota kelahiran Paulus. Dia termasuk salah satu tokoh Kristen
Antiokia. Dia berpendapat, alam semesta ini selaludalam perubahan. Dia proses perubahan itu
pasti ada periode awalnya yang berasal dari yang Maha Abadi dan Maha tidak Berubah. Yang
Maha Abadi itulah sang Pencipta yang Maha Esa. Diodorus menegaskan, Yesus itu berkodrat
manusiawi baik ruhani maupun jasmani, dan sama sekali tidak memiliki kodrat Ilahi (Tuhan)
LUCIUS (Wafat 312 M)
Disamping terkenal sebagai ahli teologi yang menguasai bahasa Ibrani dan Yunani, diapun seba-
gai tokoh yang sangat taat kepada Allah. Dia berada di luar lingkungan Gereja sejak tahun 220
M sampai tahun 290 M. Kesalehan dan luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, mengundang
kekaguman banyak orang. Perguruan di Antiokia yang dipimpinnya, melahirkan aliran Arianisme
yang dicetuskan oleh muridnya yang bernama Arius.
Dalam memahami kitab sucinya, dia berpegang pada penafsiran dariu segi tata bahasa beserta
pengertiannya secara lahiriah dan kritis. Dia menentang penafsiran yang diambil dari pengertian
simbolik dan allegoris.
Lucius berpendapat, adanya pertentangan paham yang sangat tajam di tubuh Gereja telah mem-
buktikan, bahwa orang-orang Kristen berpedoman pada ajaran yang bersumber dari tradisi tulisan
dan mengesampingkan tradisi lisan. Padahal Yesus atau para muridnya tidak pernah mencatat
ajaran Yesus. Sedangkan tradisi tulisan berasal dari orang-orang yang tidak pernah menjadi
murid Yesus. Tragedi ini menunjukkan, ajaran Yesus begitu cepat lenyap disebabkan kekacauan
isi ajaran yang berkembang sampai penghujung abad ketiga Masehi.
Lucius merevisi Septuaginta, yakni naskah Alkitab berbahasa Yunani. Dia membunag sekian
banyak perubahan-perubahan yang disisipkan ke dalam Alkitab, ketika disalin ke dalam bahasa
Yunani. Dia berkeyakinan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, melainkan hamba Allah. Karena tetap
mempertahankan keyakinan seperti itu, maka dia ditangkap dan disiksa sampai mati pada tahun
312 M.
ARIUS (925- - 336 M)
Kehidupan Arius sangat erat kaitannya dengan Constantin, kaisar imperium Romawi. Sehingga
kita tidak bisa memahami sejarah kehidupan salah satunya, tanpa memahami orang satunya lagi.
Kisah Constantin menaruh perhatiannya kepada gereja berawal dari kekhawatirannya terhadap
kedudukannya di Roma. Kaisar ini merasa cemburu terhadap putra mahkota bernama Crispus.
Putra ini sangat termashur, karena posturnya yang menawan dan sikapnya yang ramah, disertai
keberaniannya di medan pertempuran. Agar namanya tetap bertahan sebagai figure kaisar Ro-
mawi, dan tidak tenggelam oleh ketenaran nama putra mahkotanya, maka Constantin membunuh
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Crispus. Kematiannya menimbulkan duka rakyat Romawi. Dibalik pembunuhan itu, ada berita
bahwa ibu tiri putra mahkota itu menginginkan putra kandungnya sendiri yang akan menjadi
kaisar, sehingga dia berniat untuk menghabisi Crispus. Akhirnya Constantin menjatuhi hukuman
mati kepada ibu tiri itu dengan membenamkannya ke dalam air mendidih. Para pendukung per-
maisuri yang mati itu bergabung dengan para pecinta putra mahkota menuntut atas kematian
kedua orang itu. Constantin dalam posisi tersudut dan meminta bantuanpendeta kuil Yupiter di
Roma. Tetapi para pendeta itu mengatakan, tidak ada kebaktian atau korban yang bisa meng-
hapus dosa pembunuhan yang telah dilakukannya. Suasana yang tegang di Roma membikin dia
tidak tentram, sehingga Constantin pergi ke Bizantium.
Setelah tiba di sana, dia mengubah nama kota di pinggir selat Bosporus itu sesuai dengan na-
manya, Constantinopel. Di tempat baru itulah dia melihat perkembangan gereja Paulus san-
gat menakjubkan. Constantin mendapat pelajaran, bahwa bila dia mau bertobat dan mengakui
dosanya di Gereja, maka dosa itu akan diampuni. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya
untuk membersihkan nama dan tangannya yang telah dikotori lumuran darah dua pembunuhan
dan keputusan-keputusan jahat selama dia berkuasa. Setelah merasa terbebas dari beban dosa,
dia pun mencurahkan pikirannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh im-
periumnya. Dia melihat adanya kemungkinan memperalat gereja untuk meraih tujuannya dan
menunjukkan loyalitasnya, dengan cara memberi kebebasan kepada Gereja untuk berkembang,
yang sebelumnya telah ditindas dan dibinasakan oleh Kaisar Diolektianus (284 – 305 M). Berkat
dukungan Constantin inilah perkembangan gereja semakin kuat dan pesat. Sebaliknya dia men-
dapatkan keuntungan yang besar, karena wilayah sekitar Laut Tengah dipenuhi oleh Gereja,
yang pemeluknya dapat dipergunakan untuk mendukungnya di medan perang. Bantuan pen-
deta merupakan factor yang sangat penting untuk menyatukan Eropa dan Timur Tengah di
bawah kekuasaan Constantin. Karena rasa terima kasih kepada Gereja disatu sisi, dan ingin
menyudutkan para pendeta kuil Yupiter di Roma yang tidak mau membantunya, pada sisi lain-
nya, dia mengajak Uskup Roma untuk membangun greja yang besar dan megah di kota Roma.
Dari posisi terjepit di kota itu, agama Kristen kemudia diberi fasilitas-fasilitas yang luar biasa
oleh Constantin. Di samping itu dia membiayai pembangunan gereja yang besar dan megah di
bukit Zion, Yerusalem.
Walaupun dia telah memberikan bantuan besar dan masuk agama Kristen, tetapi dia belum per-
nah dibaptis, sebab pengaruh agama Paganisme yang menyembah dewa Yupiter dan dewa-dewi
lainnya masih sangat dominan. Oleh karena itu Constantin bersikap menjaga keseimbangan,
yang kadangkala dia menampakkan diri seakan-akan sebagai pemuja dewa itu. Sikap seperti itu
berlangsung cukup lama sampai meledaknya pertentangan di tubuh Kristen, antara sekte Pauline
Church (Gereja Paulus) yang bertuhan Trinitas dengan sekte Apostolic Church (Gereja Rasuli)
yang menganut paham Unitarian.
Tokoh terkemuka sekte Unitarian waktu itu adalah Arius, salah seorang Dewan Gereja yang san-
gat terkenal dalam sejarah dunia Kristen. Dia lahir di Libya dan belajar di perguruan Antiokia
yang dinina oleh Lucius. Ia merupakankekuatan baru bagi gereja rasuli yang menghidupkan dan
mempertahankan ajaran Yesus yang murni, dengan semboyan ; ”Ikutilah Yesus menurut yang dia-
jarkan olehnya”, serta menentang ajaran-ajaran Kristen yang diciptakan oleh Paulus. Keagungan
nama Arius pada masa itu dapat dilihat dari namanya yang sampai sekarang disinonimkan den-
gan sekte Unitarianisme, yakni aliran yang meyakini bahwa satu-satunya Tuhan hanyalah Allah,
dan Yesus adalah hamba dan utusan Allah.
Gereja Paulus menerima pukulan telak ari pihak Arius. Mereka mengakui, Arius bukan hanya se-
orang ahli perencana saja, melainkan juga sebagai orang yang jujur dan tidak pernah melakukan
perbuatan tercela. Pada saat Tradisi Lisan (oral tradition) – yang mempertahankan ajaran Yesus
– mulai lumpuh, dibarengi dengan pemahaman Tradisi Tulisan semakin menyimpang jauh, maka
arius tampil dengan segala keberanian dan kegigihannya mempertahankan ajaran Yesus yang
telah disampaikan oleh para muridnya secara murni, serta menentang persekutuan pihak gereja
dengan kaisar Constantin.
Arius adalah murid Lucian yang paling keras mengecam gereja Paulus. Oleh karena dia selalu
diincar pembunuhan oleh aliran Trinitas. Arius menyadari akan bahaya yang mengancamjiwanya.
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Walaupun riwayat hidup masa mudanya tidak begitu jelas, tetapi dia tercatat menjadi tokoh gereja
Becaulis Iskandariah.
Sampai pada masa Konsili Nicea tahun 325 M, perbedaan keyakinan di kalangan Kristen san-
gat beragam. Karena kepercayaan di kalangan Kristen sangat beragam. Karena kepercayaan
berdasarkan kemauan dan pilihan masing-masing individu. Sebelum gereja mendapatkan ke-
bebasan dari imperium Romawi, perbedaan keyakinan itu menimbulkan pertentangan sengit,
yang pada akhirnya mengakibatkan pertikaian antar kelompok Kristen. Bahkan sering terjadi
penangkapan, penyiksaan, malah pembunuhan gelap.
Ketika Constantin menjalin aliansi dengan gereja, terjadilah perubahan dramatis. Meskipun
waktu itu Constantin masih menjabat kepala negara yang penduduknya mayoritas menganut Pa-
ganisme, tetapi secara terbuka memberi bantuan kepada gereja, yang pada masa itu mungkin
perbedaan antara Pauline Church dengan Apostolic Church belum begitu tajam. Dengan demikian,
agama Kristen memperoleh kedudukan baru di bawah naungan kaisar Romawi. Bagi kebanyakan
orang, perkembangan Kristen seperti ini menimbulkan masalah politik. Sebagian orang yang du-
lunya menentang agama itu, berbalik mendukungnya karena mendapat tekanan dari pemerin-
tah. Oleh karena itu mereka memeluk agama Kristen bukan karena panggilan hati nuraninya,
melainkan karena tujuan-tujuan tertentu. Perubahan situasi itu sangat menguntungkanpihak
Kristen. Gereja Paulus dan Gereja Rasuli masing-masing berkembang pesat ke seluruh wilayah
imperium Romawi, mengakibatkan pertentangan kedua sekte itu semakin tajam di setiap daerah.
Constantin yang pada waktu itu masih belum memahami agama Kristen, hanya ingin menda-
patkan keuntungan politis bila tercipta kesatuan gereja yang tunduk padanya, dan berpusat
di Roma, bukan Yerusalem. Ketika para jemaat gereja Rasuli (Apostolic Church) menolak un-
tuk memenuhi keinginan kaisar itu, Constantin berusaha melakukan tekanan-tekanan terhadap
mereka. Tetapi setiap tekanan itu tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Para jemaat gereja
Rasuli yang menganut faham Unitarian itu tetap menolak untuk tunduk kepada Uskup Roma.
Pertentangan semakin tajam mengenai pokok-pokok keyakinan di dalam agama Kristen. Semen-
tara itu doktrin Trinitas telah diterima sepenuhnya oleh pihak-pihak tertentu dalam dunia Kris-
ten. Sedangkan pihak Donatus, Melitus, terutama Arius menentang doktrin tersebut. Setelah
lebi dari dua abad, doktrin itu menjadi bahan perdebatan, tidak ada pihak yang bisa memberikan
penjelasan dan penafsiran yang memuaskan. Karena banyak fihak yang menentangnya, semakin
banyak membutuhkan penjelasan dan difinisi dogma itu. Pihak gereja harus memberikan difinisi
tentang kodrat kemanusiaan dan kodrat ketuhanan Yesus. Serta memberikan penjelasan men-
genai hubungan oknum yang satu dengan oknum lainnya dalam Trinitas. Gereja harus menun-
jukkan difinisi yang akurat mengenai hubungan ketuhanan Yesus dengan perawan Maria, ibunya.
Karena setiap orang Kristen selalu dihadapkan pada sekian banyak problem dogma Trinitas, maka
surat pertanyaan yang dikirim kepada pihak Paus di Roma semakin menggunung.
Surat jawaban dari Paus ternyata tidak bisa memberikan kepuasan bagi semua pihak. Arius
tampil mengajukan tantangannya kepada pihak Paus untuk memberikan difinisi yang logis dan
rasional mengenai doktrin Trinitas. Arius sendiri memberikan penjelasan sebagai berikut :
“Jika Yesus itu sebagai anak Tuhan, berarti Bapa (Allah) harus ada terlebih dahulu dari pada
Yesus. Justru sebelum ada anak (Yesus), harus ada jarak waktu. Dalam jarak waktu itu sang anak
belum ada. Dengan demikian sudah pasti, bahwa anak (Yesus) itu dicipta oleh Allah dari esensi
yang sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu Yesus tidak sama dengan Bapa (Allah)”.
Kalangan gereja Trinitas merasa terjungkal. Patriarch Alexander mengundang dewan gereja un-
tuk mempersoalkan pendapat Arius itu. Sekitar seratus uskup dari Mesir dan Libya menghadiri
undangan itu untuk meminta pertanggung jawaban dari Arius. Untuk mempertahankan keyaki-
nannya, Arius mengajukan argumentasi yang tidak bisa dibantah sebagai berikut :
“Ada suatu tempo, yang di dalam tempo waktu itu Yesus belum ada, sedang Allah bersifat Maha
Dulu dan Maha Abadi. Karena Yesus adalah makhluk Allah, maka dia bersifat fana (tidak kekal),
dan sudah tentu tidak memiliki sifat abadi. Karena Yesus itu makhluk, maka dia termasuk obyek
bagi perubahan seperti makhluk berakal lainnya. Karena hanya Allah saja yang tidak berubah,
maka Yesus bukanlah oknum Tuhan”
Disamping menggunakan logika, dia pun mengukuhkan argumentasinya dengan mengutip ayat-
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ayat Alkitab untuk membantah doktrin Trinistas seperti :
“Jika Yesus sendiri telah mengatakan : “Bapa lebih besar dari pada aku” (Matius 14:28), bagaimana
kita bisa percaya bahwa Allah dan Yesus itu sama?. Kepercayaan seperti itu sangat bertentangan
dengan sabda Yesus sendiri di dalam kitab suci”
Pendapat Arius ini tidak bisa dibantah oleh semua uskup yang hadir pada siding itu. Tetapi Patri-
arch Alexander, dengan menggunakan kekuatan jabatannya, menjatuhkan vonis “Hukuman Pen-
gucilan Gereja” terhadap Arius.
Dalam tradisi gereja, siapa yang mendapat hokum pengucilan itu, tumpahan darahnya menjadi
halal. Dan pembunuhnya akan mendapatkan surga, karena telah berjasa membasmi pembawa
ajaran sesat !!. Tetapi Arius mempunyai banyak pengikut yang pengaruhnya sangat luas, dan
tidak dapat dianggap enteng oleh pihak gereja Trinitas, apalagi para uskup Wilayah Timur tidak
membenarkan vonis Patriarch Alexander itu.
Pertentangan masalah keyakinan ini semakin memuncak. Alexander berada pada posisi yang ter-
jepit, bahkan sangat kecewa karena para uskup wilayah timur mendukung Arius. Terutama Eu-
sebius Nicomedia (mati 342 M) sahabat Arius yang sangat berpengaruh di istana Constantinopel,
dan Eusebius Caesarea (260 – 340 M) memberikan dukungan yang sangat besar kepada Arius.
Dua orang ini dan Arius adalah murid Lucian. Pembunuhan gelap terhadap guru mereka, mem-
buat hubungan ketiga murid itu semakin erat.
Sampai sekarang kita bisa melihat surat Arius yang dikirim kepada Eusebius Constantinopel, sete-
lah dia dijatuhi vonis “hukuman pengucilan” dari Alexander. Diantara surat itu berbunyi :”Kami
dihukum karena menyatakan, Yesus itu mempunyai permulaan, sedangkan Allah tidak mempun-
yai permulaan”
Catatan mengenai pertentangan tajam waktu itu, sangat sedikit sekali yang bisa kita jumpai.
Surat-surat yang masih selamat, menunjukkan, Arius tabah mempertahankan ajaran Yesus yang
murni dan yang bebas dari perubahan, dan sama sekali tidak menghendaki perpecahan dalam
Kristen. Sedangkan kumpulan surat-surat Alexander memperlihatkan, penggunaan bahasa yang
tidak sopan terhadap Arius dan para pendukungnya. Diantara surat-surat itu Alexander pernah
menulis sebagai berikut : “Mereka sudah dikuasai iblis yang merasuk dalam diri mereka. Mereka
adalah tukang sulap dan penipu yang cerdk merayu. Mereka kelompok penyamun yang hidup
dalam persembunyian, yang siang malam mengutuki Kristus…mereka mendapatkan banyak
pengikut dengan memperalat wanita tunasusila”
Surat yang bernada kasar itu membangkitkan kemarahan Eusebius. Beliau mengundang uskup-
uskup wilayah timur untuk menjelaskan duduk persoalannya. Pertemuan para uskup itu meng-
hasilkan keputusan untuk mengirim surat pada seluruh uskup wilayah timur dan barat, agar
mendesak Patrirrch Alexander untuk mencabut hukuman yang dijatuhkan kepada Arius. Alexan-
der mau mencabut vonisnya, asalkan Arius mau tunduk kepadanya. Syarat itu ditolak oleh Ar-
ius, dan ia pergi ke Palestina untuk membina jemaat Kristen di tempat iru. Alexander mengir-
imkan surat kecaman terhadap Arius dan Eusebius kepada seluruh pelayan-pelayan gereja Kato-
lik. Alexander menuduh, Eusebius mendukung Arius bukan karena keyakinan yang dianut oleh
Arius, melainkan disebabkan oleh kepentingan ambisius.
Kaisar Constantin melihat situasi dalam Kristen semakin memburuk. Dia terpaksa turun tan-
gan dengan mengirimkan surat kepada kedua pihak. Kaisar itu sangat mengharapkan kesatuan
pendapat dalam agama. Karena hal itu akan menjamin stabilitas daerah yang dikuasainya. Dia
meminta keduanya melupakan masalah yang dipertentangkan.
Sementara itu terjadi persengketaan antara Constantin dengan saudara iparnya, Lucianus,
yang menguasai wilayah Tracia. Dalam pertempuran tahun 324 M. Lucianus tewas. Karena
dia termasuk pendukung Arius, kematiannya mengakibatkan posisi Arius mengalami kemu-
nduran. Sekalipun Constantin memenangkan peperangan, tetapi dia tidak mampu membendung
kerusuhan yang melanda beberapa wilayah Romawi. Kaisar tidak mempunyai jalan lain, ke-
cuali dengan cara mengundang seluruh uskup untuk menyelesaikan persoalan rumit itu. Posisi
dirinya yang masih menganut faham Paganisme, bisa menguntungkan dia, karena tidak termasuk
pengikut salah satu sekte Kristen, dan bisa menjadi pemimpin sidang dan penengah yang tidak
memihak. Constantin direstui oleh para uskup untuk menjadi pemimpin sidang, karena tidak ada
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pihak yang menyetujui sekte lain memimpin sidang itu. Sidang para uskup tahun 325 Masehi
yang dipimpin oleh Constantin itu terkenal dengan sebutan Konsili Nicea.
Anggota siding gereja sedunia yang pertama kali kebanyakan terdiri dari para uskup yang masih
lugu, jujur dan berpegang teguh pada keyakinan yang dianutnya. Di saat itulah secara mendadak
mereka harus berhadapan dengan tokoh-tokoh yang menguasai filsafat Yunani. Sehingga mereka
tidak bisa memahami ungkapan-ungkapan filosofis yang didengarnya. Sebaliknya, mereka kehi-
langan kemampuan untuk mengungkapkan pendapatnya, apalagi harus menghadapi argumen-
tasi pihak lain yang berdasarkan logika. Oleh karena itu, mereka harus memilih salah satu dari
dua pilihan, bertahan pada keyakinannya secara diam-diam, atau menyetujui apa saja yang dipu-
tuskan oleh pemimpin siding.
Wakil-wakil dari pihak gereja Paulus (Trinitas) yang mempertahankan Tiga Oknum, ternyata
mereka mampu menunjukkan Dua Oknum, yakni Bapa Allah dan Anak (Yesus). Mereka tidak
berdaya untuk mencari dalil dari Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu dari oknum
Tuhan.
Para uskup murid Lucian seperti Arius, dengan mudah menyudutkan pihak gereja Paulus dari
masalah satu ke persoalan yang lain dalam Trinitas. Pihak Unitarian mengakui, di dalam Alkitab,
Yesus memanggil Allah dengan kata “Bapa” dan menyebut dirinya dengan kata “Anak”, tetapi
mereka menunjukkan kepada lawannya mengenai sabda Yesus yang berbunyi : “Dan janganlah
kamu memanggil Bapa kepada seorang pun di dunia ini, karena satu saja Bapa kamu, yaitu yang
ada di Sorga” (Matius 23:9)
Dengan demikian oknum anak itu bukan hanya satu, bukan Yesus saja, melainkan berjuta-juta
manusia!!.
Pihak Trinitian tidak mampu mematahkan argumentasi pihak Unitarian, sebab kepercayaan ter-
hadap doktrin Trinitas yang diyakini oleh mereka tidak berdasarkan pada kitab Injil. Dengan
susah payah mereka berusaha ingin membuktikan bahwa Bibel telah menyatakan “Yesus itu
bayangan Allah yang Maha Benar”. Pihak Unitarian menjawab : “Kita sebagai manusia adalah
bayangan dan kemegahan Tuhan. Jika dikatakan bahwa bayangan Allah adalah Tuhan, berarti
seluruh manusia itu adalah Tuhan !!!”
Perdebatan dalam siding semakin meruncing, dan semua pihak merasa pesimis terhadap hasil
siding itu. Pada akhirnya masing-masing pihak saling mengharapkan dukungan kaisar yang
memegang keputusan akhir. Constantia adik kaisar Constantin adalah penganut faham Unitar-
ian, memberitahu Eusebius Nicodemia bahwa kaisar ingin mempersatukan gereja. Karena perpec-
ahan akan membahayakan kekaisaran. Jika tidak tercapai persetujuan dan kesamaan keyakinan,
mungkin kaisar akan kehilangan kesabaran dan menarik bantuannya kepada gereja, yang akan
mengakibatkan keadaan Kristen lebih memprihatinkan dari pada sebelumnya.
Eusebius berunding dengan Arius bersama sahabat lainnya, dan mengambil kebulatan tekad un-
tuk mempertahankan keyakinannya, serta menolak doktrik Trinitas yang mungkin akan mendap-
atkan suara mayoritas dalam Konsili Nicea itu.
Dukungan Constantin terhadap gereja Paulus akan menambah kekuasaan gereja, dan akan
mampu mengakhiri gereja rasuli (Unitarian) di Afrika Utara dengan segala bentuk kekerasan.
Untuk mendapatkan dukungan itu, gereja Paulus menyetujui perubahan-perubahan pada agama
Kristen. Karena pemujaan kepada Dewa Matahari sudah menjadi tradisi bangsa Romawi pada
waktu itu, dan kaisarnya dipandang sebagai perwujudan dari dewa matahari, maka gereja Paulus
menyusun rumusan sebagai berikut:
1. Hari Minggu (hari Dewa Matahari) bangsa Romawi dijadikan hari Sabat bagi agama Kristen.
2. Hari kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember dijadikan hari kelahiran Yesus.
3. Lambang Dewa Matahari, Salib Sinar, dijadikan lambing agama Kristen.
4. Untuk menyatukan upacara ritual bagi Dewa Matahari dan Yesus, patung Dewa Matahari pada
salib diganti dengan patung Yesus.
Kaisar merasa puas, karena jurang perbedaan antara agama Kristen dengan agama Pagan yang
dianut oleh bangsa Romawi bisa diakhiri. Akhirnya Trinitas itu diterima dengan suara terbanyak
sebagai keyakinan resmi dalam agama Kristen. Pengertian Keesaan Tuhan dalam bahasa Yesus
telah berubah maknanya setelah disalin dalam bahasa filsafat Neo-Platonisme yang dikenal den-
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gan Mystic Trinity. Setelah perubahan pengertian keesaan Tuhan diterima oleh suara terbanyak,
langkah perumusan ajaran Kristen lkainnya semakin jauh menyimpang dari ajaran Yesus. Rumu-
san Credo Nicea yang dikenal sampai saat ini adalah rumusan yang ditanda tangani oleh peserta
konsili itu, dengan mendapatkan dukungan kaisar Constantin.
Karena pihak Arius tidak mau mengakui keputusan konsili itu, maka diumumkan Anathema (ku-
tukan) terhadap ajaran Arius, sebagai berikut :
“Bagi orang yang berkata : “Ada jarak waktu dimana Yesus belum ada. Sebelum dilahirkan, Yesus
tidak ada. Yesus diciptakan dari ynag tidak ada. Anak (Yesus) berbeda zatnya dengan Allah. Yesus
adalah obyek perubahan”, maka Gereja Katolik menjatuhkan kutukan”
Setelah peserta konsili pulang ke daerahnya masing-masing, mereka terlibat kembali dalam perde-
batan mengenai keputusan konsili itu. Pengikut Unitarian yang selalu menentang keputusan kon-
sili itu ditangkapi, dan yang tak mau taubat untuk menerima doktrin Trinitas dijebloskan dan
disiksa di penjara bawah tanah!!. Arius sendiri sejak tahun 325 M, telah dimasukkan ke dalam
penjara bawah tabah di pulau kecil sekitar selat Bosporus. Walaupun begitu, perdebatan semakin
meruncing di wilayah kekuasaan Romawi. Hanya Athanasius yang masih mematuhi keputusan
tersebut, sedangkan para pendukungnya sendiri diliputi kebingungan menghadapi berbagai tan-
tangan.
Sabinas uskup tertua di Thracia mengatakan, yang hadir dalam konsili Nicea itu adalah orang
dungu yang bodoh. Keputusan Konsili itu hanya disahkan oleh orang-orang tolol yang tidak memi-
liki pengetahuan dalam masalah itu. Setelah konsili selesai, Patriarch Alexander mati tahun 328
M. Terjadilah perebutan jabatan keuskupan Iskandariah. Athanasius dipilih dan ditasbihkan men-
jadi uskup di daerah itu. Pemilihan itu menimbulkan kecaman keras, karena dilakukan dengan
intimidasi dan tindakan kekerasan lainnya. Pengikut Arius mengadakan perlawanan terhadap
Athanasius.
Cosntantina, saudara kaisar Constantin, menentang pembunuhan terhadap orang Kristen Unitar-
ian, terutama menentang pembuangan Eusebius Nicomedia. Dia tetap mempertahankan bahwa
Arius adalah pemimpin agama Kristen yang benar. Alkhirnya, Constantina berhasil membebaskan
Eusebius agar kembali ke istana. Kembalinya Eusebius ini merupakan pukulan telak bagi kelom-
pok Athanasius. Constantin semakin condong kepada Arius. Ketika mendapat laporan tentang
kecaman masyarakat Kristen atas pemilihan Athanasius, dia memanggil uskup itu agar datang
ke Constantinopel. Dengan berbagai alas an Athanasius tidak mau datang memenuhi panggilan
itu. Pada tahun 335 M, ketika dilangsungkan konsili di kota Tyre untuk memperingati tiga puluh
tahun pemerintahan kaisar Constantin, Athanasius diwajibkan untuk menghadirinya. Dalam kon-
sili itu, dia dituduh telah melakukan kelaliman di wilayah keuskupannya. Karena suasana siding
saat itu menyudutkan dirinya, maka dia segera keluar sebelum konsili menjatuhkan hukuman ku-
tukan kepada dirinya. Para uskup kemudia melanjutkan siding di Yerusalem dan mengukuhkan
kutukan terhadap Athanasius, serta menerima Arius kembali ke pangkuan gereja.
Constantin mengundang Arius dan Eusebius ke Constantinopel. Perdamaian antara Arius dan
kaisar terjalin baik, dan para uskup menjatuhkan kutukan kepada Athanasius.
Arius diangkat menjadi Patriarch Constantinopel, tetapi jabatan itu tidak berlangsung lama, dia
wafat secara mendadak pada tahun 336 M, karena makanannya diberi racun. Pihak gereja men-
ganggapnya suatu keajaiban, tetapi pihak istana mencurigai peristiwa itu. Kaisar membentuk
komisi untuk menyelidikinya. Athanasius terbukti sebagai otak pembunuhan tersebut dan di-
jatuhi kutukan !!.
Constantin yang perasaannya sangat terguncang atas kematian Arius itu, dibawah bimbingan
Constantina, akhirnya dia memeluk agama Kristen Unitarian, dan dibaptis oleh Eusebius Nicome-
dia. Pada tahun 377 M, kaisar Romawi itu meninggal dunia dengan membawa keyakinan bahwa
Allah satu-satunya Tuhan, dan Yesus adalah manusia biasa utusan Allah.
Arius memiliki peranan penting dalam sejarah Kristen. Bukan hanya karena jasanya yang
berhasil menarik kaisar Constantin memeluk agama Kristen, tetapi juga karena mewakili orang-
orang yang tabah mempertahankan ajaran Yesus yang murni. Di saat itu ajaran Yesus tercampu
aduk dengan kepercayaan-kepercayaan pagan dan politeisme, sehingga ajaran Kristen yang asli
dan yang palsu semakin kabur. Maka Arius dengan segala keberaniannya dan ketabahan hatinya,
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tampil mempertahankan kemurnian ajaran Yesus.
Pada hakikatnya agama samawi telah mengajarkan keesaan Tuhan. Tetapi perkembangan
berikutnya telah menyeret pengikutnya ke dalam kemerosotan Tauhid yang mengakibatkan
mereka melanggar batas-batas agama. Kondisi keimanan mereka semakin memburuk, yang pada
akhirnya mereka terperosok dalam keyakinan Politeisme.
Kisah tersebut diatas semakin meyakinkan kita bahwa ajaran Islamlah yang tetap memegang
teguh agama Tauhid, tiada Tuhan selain Allah yang layak disembah adapun Nabi-nabi mulai dari
Adam….Ibrahim ..Nuh Isa dan Muhammad adalah utusannya!!. Mereka diutus untuk menyam-
paikan risalahnya kepada umat manusia, agar manusia mengenal jalan lebar dan lurus yang di-
tunjukkanNya agar umat manusia mempunyai bekal yang cukup untuk kembali kepadaNya bila
saatnya telah tiba. !!
Wallahu Alam Bisawab
Catatan :
1. Diterjemahkan dari buku Jesus A Prophet of Islam oleh Muhammad Ataur Rohim, Karachi,
Pakistan 1981
2. Encypaedia Britannica 2002

benarkah isi ayat ini? (2007-07-24 18:19)

1. Kelelawar termasuk bangsa burung???????
Kelelawar bukanlah bangsa burung. Tetapi menurut Alkitab, kelelawar termasuk burung.
13 Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu
adalah kejijikan: burung rajawali, ering janggut dan elang laut;
14 elang merah dan elang hitam menurut jenisnya;
15 setiap burung gagak menurut jenisnya;
16 burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya;
17 burung pungguk, burung dendang air dan burung hantu besar;
18 burung hantu putih, burung undan, burung ering;
19 burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. (Imamat 11:13-19)
Lihat juga (Ulangan 14:11-17)
2. Kelinci Memamah biak?????
Kelinci adalah binatang yang tidak memamah biak tapi binatang pengerat. Tetapi menurut Alk-
itab yang katanya Firman Tuhan itu, kelinci adalah binatang yang memamah biak.
Juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. (Ima-
mat 11:6)
3. Serangga berkaki empat?????
Semua serangga mempunyai 6 kaki.
20 Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah ke-
jijikan bagimu.
21 Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan
yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya un-
tuk melompat di atas tanah.
22 Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu
belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan
belalang-belalang padi menurut jenisnya. (Imamat 11:20-22)
4. Ular makanannya debu tanah????
Ular tidak makan debu.
Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah
engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan perutmulah engkau
akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu. (Kejadian 3:14)
5. Unta tidak berkuku belah????
Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku
belah: unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram itu bagimu. (Ima-
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mat 11:4)
Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara
yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan dan marmot, karena semuanya itu me-
mang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram semuanya itu bagimu. (Ulangan 14:7)
6. Bumi statis dan tidak bergerak????.
... TUHAN adalah Raja; Ia berpakaian keagungan dan kekuatan. Bumi berdiri teguh tak dapat
goyah. (Mazmur 93:1)
... Gemetarlah di hadapan-Nya, hai seluruh dunia! Bumi kukuh tidak tergoyahkan. (1 Tawarikh
16:30)
Dengan kukuh bumi Kaupasang pada alasnya, sehingga tak akan goyang untuk selamanya. (Maz-
mur 104:5)
7. Bumi punya 4 sudut????
... he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth. (Isaiah 11:12)
After this I saw four angels standing at the four corners of the earth, ... (Revelation 7:1)
Oh Lord, ... to you the nations will come from the ends of the earth... (Jeremiah 16:19)
... and there before me stood a tree in the middle of the land. Its height was enormous. The tree
grew large and strong and its top touched the sky; it was visible to the ends of the earth. (Daniel
4:10-11)
8. Penyakit disebabkan oleh syetan????
Orang bisu karena dihinggapi setan???
32 Waktu kedua orang itu pergi, seorang bisu yang dikuasai oleh roh jahat dibawa kepada Yesus.
33 Yesus mengusir roh jahat itu dan pada saat itu juga orang itu bisa berbicara lagi. Orang banyak
itu heran dan berkata, "Belum pernah kami melihat kejadian serupa ini di Israel!" (Matius 9:32).
Orang bisu dan buta karena kerasukan setan???
Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu
Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. (Matius 12:22).
Penyakit epilepsi disebabkan oleh setan????
14 Ketika Yesus dan ketiga pengikut-Nya kembali kepada orang banyak itu, seorang laki-laki
datang, sujud di hadapan Yesus,
15 dan berkata, "Bapak, kasihanilah anak saya. Ia sakit ayan. Serangan ayannya begitu hebat
sehingga ia sering sekali jatuh ke dalam api dan sering juga ke dalam air.
16 Saya sudah membawa dia kepada pengikut-pengikut Bapak, tetapi mereka tidak dapat
menyembuhkan dia."
17 Yesus menjawab, "Bukan main kalian ini! Kalian sungguh orang-orang yang menyeleweng dan
tidak percaya. Sampai kapan Aku harus tinggal bersama kalian dan bersabar terhadap kalian?
Bawa anak itu kemari!"
18 Lalu Yesus memerintahkan roh jahat yang di dalam anak itu keluar. Dan roh jahat itu keluar,
lalu anak itu sembuh pada saat itu juga. (Matius 17:14-18).
9. Kalau sakit cukup di doakan???
Kalau ada yang sakit, hendaklah ia memanggil pemimpin-pemimpin jemaat. Dan hendaklah
pemimpin-pemimpin itu mendoakan orang yang sakit itu dan mengolesnya dengan minyak atas
nama Tuhan. (Yakobus 5:14-15).
10. Dengan Iman, dapat memindahkan gunung???
1. Markus
16:17 Tanda tanda ini menyertai orang-orang yang beriman, mereka mengusir syetan demi na-
maku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka,
16:18 mereka memegang ular, sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan menda-
pat celaka, dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh.
Sudah dapatkah anda mengusir syetan?
Sudah dapatkah anda menggunakan bahasa-bahasa baru?
Sudahkah anda memegang ular?
Sudahkah anda mencoba meminum racun?
Sudahkah anda meletakan tangan anda atas orang sakit dan orang itu sembuh?
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Bila anda belum melakukannya, keimanan anda kepada Yesus diragukan.
Tapi setelah diselidiki, ternyata ayat diatas adalah ayat Palsu. Markus 16 ternyata hanya sampai
ayat 8, Markus 16:9-20 adalah palsu. Alkitab kitab Markus pasal 16 yang diterbitkan Lembaga
Biblika Indonesia yang dicetak oleh percetakan Arnoldus Ende 1986/1987, Pada catatan kakinya
berbunnyi:
"Dengan singkat. Bagian ayat ini hanya terdapat dalam beberapa naskah. Nampaknya baru dalam
abad ke-2 Mas ditambahkan dalam injil Markus. Bagian akhir injil Markus ayat 9-20 bercerita
mengenai penampakan Yesus. Ini memang termasuk kitab suci, tetapi agaknya tidak termasuk
injil Markus yang asli".
Pada The Christian Counselor’s New Testamen, markus 16 berakhir pada pasal 16 ayat 8. Kemana
ayat 9-20? Pada akhir kalimat terdapat catatan kaki :
"These verse are omitted by better MSS. An alternative shoter ending is found in same".
"Ayat-ayat ini dihapus oleh terjemahan MSS yang terbaik. Penutup lebih pendek seperti ini
(Markus 16 berakhir pada ayat 8) bisa ditemukan pada beberapa versi lainnya.
Pada The Holy Bible New International Version pada catatan kaki ayat 8 berbunyi :
"The two most reliable early manuscripts do not have mark 16:9-20".
"Dua manuskrip paling tua tidak memiliki Markus 16:9-20".
"Serious doubts exists as to whether these verses belong to the Gospel of Mark. They are absent
from important early manuscripts and display certain peculiarities of vocabulary, style and theo-
logical content that are unlike the rest of Mark. His Gospel probably ended at 16:8, or its original
ending has been lost. (From the NIV Bible Foot Notes, page 1528)"
2. Lukas 10:19
"Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengk-
ing dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan
kamu".
Kita akan membuktikan kebenaran kedua ayat tersebut. Kita bawa ular dan kalajengking hidup
pada orang Kristen, serta meminta agar mereka memegang atau menginjaknya. Saya yakin 100
persen bahwa tidak ada orang Kristen yang berani melakukannya. Ini menunjukkan bahwa
berdasarkan standard Alkitab sendiri, maka pada masa sekarang tidak ada lagi Orang Kristen
yang beriman atau mendapatkan kuasa Tuhan. Barangkali ada Orang Kristen yang membantah-
nya, tetapi kalau Orang Kristen membantahnya maka berarti ayat di atas tidak relevan lagi dan
mustahil dilakukan. Dengan berpatokan pada ayat di atas, maka tidak ada satupun lagi Orang
Kristen yang beriman, kecuali kalau mereka berani menerima tantangan kita untuk memegang
dan menginjak ular serta kalajengking dan bahkan minum racun.
Nah dari sini kita dapat mengatakan pada mereka, daripada melakukan Kristenisasi lebih baik
memperbaiki keimanan Umat Kristen sendiri terlebih dahulu. Mereka sendiri TIDAK BENAR-
BENAR beriman pada ajaran mereka sendiri, bagaimana dapat membuat orang lain beriman pada
agama mereka?
3. Matius
17:19 Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah
mereka : "Mengapa kami tidak dapat mengusir syetan itu?"
17:20 Ia berkata kepada mereka : "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu
: Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata
kepada gunung ini : Pindahlah dari tempat ini kesana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada
yang mustahil bagimu".
Sudahkah anda dapat memindahkan gunung?
Sudah mampukah anda menyuruh pohon Ara untuk pindah dan menghujam didasar lautan?
Bila anda belum dapat melakukan, dan saya kira semua orang kristen tak dapat melakukannya,
maka keimanan anda kepada Yesus tidak ada seujung upil pun.
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Galileo .....Galilei (2007-07-24 18:21)

oleh :hamba
Dalam abad pertengahan, manusia dipandang sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang
melebihi makhluk-makhluk lainnya, pandangan yang sejalan dengan keyakinan agama serta men-
ganggap bahwa bumi tempat manusia hidup merupakan pusat dari alam semesta. Tapi pandan-
gan ini digoyahkan oleh Galileo yang membuktikan bahwa bumi tempat tinggal manusia, tidak
merupakan pusat alam raya. Ia hanya bagian kecil dari planet-planet yang mengitari matahari.
Pandangan yang didukung oleh penelitian ilmiah ini, bertentangan dengan penafsiran Kitab Suci
(Kristen) dan membuka satu lembaran baru dalam sejarah manusia Barat yang menimbulkan kri-
sis keimanan dan krisis lainnya.
Galileo, setiap orang mengetahuinya, dipersalahkan pertama-tama secara pribadi pada 1616, dan
kemudian secara publik pada 1633. Di depan publik itulah dia mengakui kesalahannya dan ber-
janji tidak akan pernah mempertahankan pendapatnya lagi bahwa bumi berotasi atau berevolusi.
Memang, inkuisisi berhasil mengakhiri sains di Italia, namun gagal mencegah para ilmuwan un-
tuk mengadopsi teori heliosentris. Dan justru gereja melakukan kesalahan yang harus disesalkan
di kemudian hari. Terbukti banyak pembelaan atas Galileo serta pembenaran atas teori-teorinya
Galileo mengatakan "matahari adalah pusat tata surya, bukan bumi sebagai pusat tata surya"
dan hal tersebut tertuang dalam karyanya "matahri centris" dan hal tersebut bertentangan den-
gan keyakinan gereja saat itu yang sesuai dengan alkitabnya mengatakan bahwa "Bumi adalah
pusat tata surya, matahari mengelilingi bumi" (Yoshua 10:12-13).
dalam 2Petrus 1:20-21
Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak boleh
ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manu-
sia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah (2Petrus 1:20-21).
berdasarkan ayat diatas maka :"Dengan tuduhan kafir, otoritas tertinggi kemudian merasa ter-
ganggu dan berkewajiban memanggilnya. Sejarah mencatat, Rabu, 22 Juni 1632, vonis terhadap
Galileo dijatuhkan dan ia dikenai hukuman rumah karena dianggap telah mengganggu keimanan
umat. Lebih tragis ia di cap pemberontak dan dianggap melecehkan kitab suci dengan membuat
tafsir sendiri.
dan Galileo secara resmi dikucilkan oleh Gereja Katolik dan dipaksa untuk bertobat, namun
Galileo menolaknya sehingga dia dipenjarakan di rumahnya sendiri sampai meninggalnya.
Galileo baru diampuni secara resmi oleh Gereja Katolik pada Oktober 1993 oleh Paus Joanes II.
Adorote wrote :
Anda menyatakan bahwa Galileo dihukum karena teorinya bertentangan dengan Alkitab sehingga
Gereja/Paus menghukumnya
Sekarang, coba anda buktikan ayat atau surat Alkitab yang bertentangan dengan teori itu...
1 Bumi tidak bergerak dan diam di tempat, :
Mazmur 104:5
yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan
selamanya
You have set the earth FIRMLY ON ITS FOUNDATIONS, AND IT WILL NEVER BE MOVED.
(Today’s English Bible, Psalms 104: 5)
http://www.sabda.org/alkitab/tb/?kitab=19 &pasal=104
2. Matahari mengelilingi bumi.
Matahari terbit, matahari terbenam, lalu TERBURU-BURU MENUJU TEMPAT IA TERBIT KEM-
BALI. (Pengkhotbah 1: 5)
http://www.sabda.org/alkitab/tb/?kitab=21
3. Bumi berbentuk datar (memiliki 4 sudut)
And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather
together the dispersed of Judah from the FOUR CORNERS OF THE EARTH. (King James Version
Bible, Isaiah 11 : 12)
The Lord will raise a signal flag to show the nations that he is gathering together again the scat-
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tered people of Israel and Judah and bringing them back from the FOUR CORNERS OF THE
EARTH. (Today’s English Bible, Isaiah 11 : 12)
11:12
Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Is-
rael yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat
penjuru bumi.
" Lalu Yosua berbicara dihadapan bangsa Israel: "Matahari berhentilah engkau di atas gibeon dan
engkau bulan diatas lembah Ayalon!" Maka berhentilah Matahari dan Bulan pun tidak bergerak,
sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. bukankah hal itu tertulis dalam
Kitab Orang Jujur? (Yosua 10:12-13).
Adorote wrote:
Yang saya tuntut ialah agar anda membuktikan bahwa memang gareja menggunakan ayat-ayat
itu untuk menyatakan Gallileo bersalah.....
Jika anda menginginkan bukti..
1. Bukti tertulis
a. Surat-surat yang dikisahkan oleh PUTRI GALILEO, adalah sebuah
bukti tertulis.
b. Sejarah mencatat teori yang dikemukakan oleh GALILEO adalah
benar.
c. Permohonan maaf yang disampaikan oleh Paulus atas tindakan
GEREJA kepada GALILEO atas teorinya.
2. Bukti Tidak tertulis
Pahatan Galileo di Basilica of Santa Croce, Florence, Italia, adalah penghargaan yang diberikan
Gereja Katolik kepada Galileo Galilei.
http://www.gepembri.org/id/article/a _808011.htm
Adorote wrote:
Coba anda tunjukkan ayat-ayat mana dalam Alkitab yang digunakan gereja untuk menyalahkan
Galileo! Buktikan bahwa gereja memang menggunakan ayat-ayat tersebut.....
Usul yang bagus.... coba anda tanya terlebih dahulu kepada Paus.
berdasarkan ayat :
[b] Yang terutama harus kamu ketahui, ialah [colour=red] bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci
tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri[/color] , sebab tidak pernah nubuat dihasilkan
oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah
[b/](2Petrus 1:20-21)
Maka :
"Dengan tuduhan kafir, otoritas tertinggi kemudian merasa terganggu dan berkewajiban memang-
gilnya. Sejarah mencatat, Rabu, 22 Juni 1632, vonis terhadap Galileo dijatuhkan dan ia dikenai
hukuman rumah karena dianggap telah mengganggu keimanan umat. Lebih tragis ia di cap pem-
berontak dan dianggap melecehkan kitab suci dengan membuat tafsir sendiri."

Beberapa Nubuat Alkitab yang Gagal (2007-07-24 18:24)

1. Tuhan berjanji bahwa Israel tidak akan pernah kehilangan tanah mereka dan tidak akan per-
nah ditindas.
10 Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam
di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim
seperti dahulu,
11 sejak Aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel. Aku mengaruniakan keamanan
kepadamu dari pada semua musuhmu. Juga diberitahukan TUHAN kepadamu: TUHAN akan
memberikan keturunan kepadamu. (2 Samuel 7:10-11)
9 Aku akan menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia
dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-
orang lalim seperti dahulu,
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10 sejak Aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel. Aku akan menundukkan segala
musuhmu. Juga Aku beritahukan kepadamu: TUHAN akan membangun suatu keturunan bag-
imu. (1 Tawarikh 17:9-10)
Akan tetapi janji Tuhannya kristen tersebut meleset alias tidak diwujudkan. Berabad-abad Is-
rael terlunta-lunta dan hancur berserakan dengan tidak mempunyai tanah / negara. Berjuta-juta
orang Israel dibantai oleh Hitler. Nubuatan yang jelas-jelas telah gagal.
2. Tuhan berjanji bahwa tahta Daud akan kokoh untuk selamanya.
"Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku, takhtamu akan
kokoh untuk selama-lamanya." (2 Samuel 7:16)
"Dan Aku akan menegakkan dia dalam rumah-Ku dan dalam kerajaan-Ku untuk selama-lamanya
dan takhtanya akan kokoh untuk selama-lamanya." (1 Tawarikh 17:14)
"Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan dialah yang akan menjadi anak-Ku
dan Aku akan menjadi Bapanya; Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya atas Israel sam-
pai selama-lamanya." (1 Tawarikh 22:10)
Tapi kenyataannya garis keturunan Daud berakhir pada Zedekiah. 450 tahun kemudian.
3. Orang yang tak bersunat tidak akan pernah memasuki Yerusalem.
Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian
kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorangpun yang tak bersunat atau
yang najis akan masuk lagi ke dalammu. (Yesaya 52:1)
Banyak lho yang tak sunat masuk Yerusalem.
4. Menurut Yosua 17:17-18, Efraim and Manasye akan menghalau orang Kanaan.
17 Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye: "En-
gkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar; tidak hanya satu
bagian undian ditentukan bagimu,
18 tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah
kamu membukanya; kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan
menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka
kuat." [Yosua 17:17-18].
Tetapi menurut Hakim-hakim 1:27-29, mereka tidak menghalau orang-orang Kanaan,
27 Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, pen-
duduk Taanakh dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, pen-
duduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya,
sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu.
28 Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan
tidak menghalau mereka sama sekali.
29 Suku Efraimpun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan
itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer. [Hakim 1:27-29].
Satu lagi nubuatan Alkitab yang jelas-jelas gagal.
5. Yeremia 34:5 menubuatkan bahwa Zedekiah akan mati dengan damai.
Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati
bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu, yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan
menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata: Aduhai,
tuan! Sungguh, Akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman TUHAN." [Yeremia
34:5].
Tapi menurut 2 Raja 25:7 dan Yeremia 52:10-11, hal itu tidak terbukti. Zedekiah melihat anaknya
terbunuh, dan dia menjadi buta dan terbunuh di tahanan.
6. Amos 7:17 menubuatkan bahwa anak Amazia akan terbunuh dengan pedang.
Sebab itu beginilah firman TUHAN: Isterimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki
dan perempuan akan tewas oleh pedang; tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pen-
gukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai
orang buangan." [Amos 7:17].
Tetapi menurut 2 Tawarikh 26:1,21, anak Amazia mati karena penyakit kusta.
1 Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia, yang masih berumur enam belas tahun dan meno-
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batkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia.
21 Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia
tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah TUHAN. Dan Yotam,
anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. [2 Taw
26:1,21].
7. Menurut Lukas 23:43, pencuri akan bersama dengan Yesus di surga pada hari itu juga.
Kata Yesus kepadanya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada
bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus." [Lukas 23:43].
Tetapi tubuh yesus terkubur pada hari itu dan menurut Kisah rasul 2:27,31, jiwa Yesus pergi ke
neraka tidak pergi kesorga.
8. Menurut Yosua 8:28, kota Ai dihancurkan untuk selamanya.
Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi
tempat yang tandus sampai sekarang. [Yosua 8:28].
Tapi kenyataannya kota Ai tetap berpenduduk.
1 Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para
tawanan, yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang kembali ke
Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya.
28 orang-orang Betel dan Ai: dua ratus dua puluh tiga orang; [Ezra 2:1,28].
9. Menurut Keluaran 3:8, Israel akan menmpati negara yang besar dan banyak susu dan madu.
Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun
mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-
limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang
Hewi dan orang Yebus. [Keluaran 3:8].
Dan menurut 2Samuel 7:10, mereka tidak akan diganggu lagi,
Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di
tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim
seperti dahulu, [2Samuel 7:10].
Tetapi kenyataannya, Israel tidaklah menempati negeri yang luas, luas Israel dari dulu tidak lebih
besar dari DKI Jakarta. Dan yang meleset lagi, Israel tidak henti-hentinya dihancur leburkan oleh
kekuatan-kekuatan asing.
10. Menurut Yesaya 14:23, Babel/Babylon akan menjadi rawa-rawa dan akan hancur dan punah.
"Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan
Kusapu bersih dan Kupunahkan," demikianlah firman TUHAN semesta alam. [Yesaya 14:23].
Tetapi kenyataannya adalah Babel / Irak sampai sekarang merupakan negara gurun dan tidak
berawa-rawa. Nubuatan bahwa Babel akan punah juga meleset. Sampai sekarang masih eksis di
bagian Irak. Bahkan pada jaman Pauluspun Babel masih eksis,
Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon, dan juga dari Markus,
anakku. [1 petrus 5:13].
11. Menurut Yesaya 29:17, Lebanon akan menjadi negara dengan banyak kebun buah-buahan se-
hingga dianggap hutan.
Bukankah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan ke-
bun buah-buahan itu akan dianggap hutan? [Yesaya 29:17].
Tetapi kenyataannya nubuatan itu meleset. Lebanon bukanlah negara dengan banyak kebun buah
yang menyerupai hutan. Tapi lebanon penuh denan gurun pasir.
12. Menurut Zef 3:13 sisa orang Israel akan tidak akan membuat kelaliman dan tidak akan
berbicara bohong.
yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong; dalam mu-
lut mereka tidak akan terdapat lidah penipu; ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput
dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya." [Zefanya 3:13].
Tapi kenyataanya, Israel itu biang bohong dan biang kelaliman.
13. Paulus menubuatkan bahwa semua lutut akan tertekuk dan semua lidah akan mengakui
bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
10 Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
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dan yang ada di bawah bumi.
11 dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa! [Filipi
2:10-11]
Saya akan buktikan kesalahan nubuat Paulus dalam Alkitab dalam ayat Filipi 2:10-11 diatas.
Perlu dicamkan sejenak bahwa kitab (surat) Filipi ini dikarang oleh Paulus pada tahun 62/63
Masehi. Sekarang Kita fokuskan ayat Alkitab diatas itu, perhatikan juga pada kata-kata yang
saya huruf besarkan.
DALAM NAMA YESUS SEMUA LUTUT AKAN BERTEKUK LUTUT DAN SEMUA LIDAH AKAN
MENGAKU BAHWA YESUS ADALAH TUHAN (Filipi 2 : 10-11)."
Kita lihat sedari awal tulisan ayat itu: ’SEMUA LUTUT AKAN BERTEKUK LUTUT...’, saya tanya:
SEMUA lutut bertekuk lutut darimana? Dari Hongkong? J Yang jelas sekarang dengkul saya lagi
selonjoran. Saya menajiskan lutut saya untuk bertekuk lutut sama Tuhan palsu apalagi sama
setan tembok macam Yesus.
Lalu: ’...DAN SEMUA LIDAH AKAN MENGAKU BAHWA YESUS ADALAH TUHAN’, tak us-
ahlah mengambil kesimpulan sesesat dan sejauh itu. Tidak semua tidak orang ngaku Yesus
Tuhan. Nubuat Paulus dalam Filipi 2:10-11 diatas jelas TELAH TUMBANG karena lutut saya
tidak bertekuk lutut dan lidah saya tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan.

benarkah rasulullah meninggal akibat diracun?? (2007-07-24 23:28)

Rasulullah Dihujat Umat Menjawab..
oleh : hamba
Postingan-postingan dari Netters kristiani kebanyakan bersumber dari Robert Morey/ Christoph
Luxenberg atau situs2 spt indonesia.faithfreedom/ Islam Answering.
Melalui forum Swaramuslim ini sudah banyak netters Kristen yang memposting. Mulai dari (al-
marhum) dengan ID Wardi, Sastro, Luki Saputra, Gratil Ramon, AlfaΩ, FX, Badai, dll Dan yang
sekarang muncul adalah ID Dinihari. Karena yang terdahulu selalu kena Suspend, maka pasti
akan muncul Wardi/Sastro –Sastro baru model Dinihari ini.
Berikut saya mencoba rangkum jawaban /postingan yang terdahulu tentang Fitnah - Fitnah Syub-
hat atas diri Rasulullah yang dikeluarkan oleh alm. Wardi/Sastro-Sastro baru ala Dinihari.
Syubhat-syubhat yang ditujukan atas diri rasulullah antara lain adl sbb :
1. Nabi Muhammad Wafat karena diracun wanita yahudi.
2. Allah = Dewa bulan ( Bulan dan Bintang diatas Mesjid sebagai simbol Dewa Bulan)
3. Allah membunuh Isa Almasih dan ada pertentangan dalam Al Qur’an..
Fitnah Syubhat Pertama :
Dinihari to HolyGhost, 12/05/05 1:42 AM “Siapa Bilang Yesus Disalib”- (Kristology)
Baca hadis dibawah ini :
Volume 5, Book 59, Number 713:
Narrated Ibn Abbas:
’Umar bin Al-Khattab used to let Ibn Abbas sit beside him, so ’AbdurRahman bin ’Auf said to ’Umar,
"We have sons similar to him." ’Umar replied, "(I respect him) because of his status that you know."
’Umar then asked Ibn ’Abbas about the meaning of this Holy Verse:– "When comes the help of Allah
and the conquest of Mecca . . ." (110.1)
Ibn ’Abbas replied, "That indicated the death of Allah’s Apostle which Allah informed him of." ’Umar
said, "I do not understand of it except what you understand."
Narrated ’Aisha: The Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O ’Aisha! I still feel the
pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from
that poison."
Dikisahkan oleh Aisha : Rasulullah dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, biasa
berkata, "O, Aisha. Aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaibar, dan
saat ini, aku merasa seolah-olah urat nadiku terputus akibat racun itu.
Berdasarkan hadis diatas, MUHAMMAD DALAM KEADAAN SAKIT SETELAH MAKAN
MAKANAN DIKHAIBAR YANG DISUGUHKAN RACUN OLEH ORANG2 YAHUDI, YANG
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MENYEBABKAN KEMATIANNYA.
Jadi arguman siapapun yang mengatakan bahwa kejadian pengracunan kepada Muhammad
adalah beberapa tahun sebelum kematian Muhammad, TELAH DIPATAHKAN.
Berikut adalah riwayat tentang perang Khaibar, riwayat Wanita Yahudi yang mencoba mem-
bubuhkan racun namun nabi Muhammad selamat, dan riwayat tentang wafatnya nabi.
1. Mengenai perang di Khaibar :
Dari Anas bin Malik ra., katanya : Rasulullah s.a.w. memasuki Khaibar pagi hari. Waktu itu
mereka keluar kelapangan. Setelah mereka melihat beliau mereka berkata :”Muhammad dan
tentara”. Lalu mereka segera menempati benteng mereka. Nabi s.a.w mengangkat kedua belah
tangannya dan berdoa :
“Allahu Akbar”! Hancurlah Khaibar! Bila kami duduki lapangan suatu kaum, maka amat buruk
pagi hari orang yang diberi peringatan (tetapi) tidak menurut.
(HR. Bukhari 1550)
Dari Abu Hurairah r.a., katanya : Setelah Khaibar diduduki, ada orang yang menghadiahkan
daging kambing yang beracun kepada Nabi saw. Lalu beliau bersabda : “ Saya hendak bertanya
kepadamu tentang satu hal ! Adakah kamu mau memberikan keterangan yang sebenarnya kepada
saya!”. Mereka menjawab : “Ya” Nabi SAW bertanya kepada mereka :”Siapa ayahmu?” mereka itu
menjawab :”Si Anu !” Lalu beliau bersabda :” kamu dusta, akan tetapi ayah kamu si “Anu”. Mereka
itu berkata :” Benar Tuan!” Beliau bertanya :” Adakah kamu mau menjawab dengan benar kepada
saya tentang sesuatu yang saya tanyakan ?” Ya, hai Abu Qasim! Sekiranya kami berdusta, tuan
ketahui dusta kami sebagaimana tuan ketahui tentang ayah kami”. Beliau menanyakan kepada
mereka : “Siapa ahli neraka”?” Mereka itu menjawab : “Kami berada didalamnya dalam masa
yang singkat, kemudian kamu gantikan kami didalamnya”. Nabi saw lalu bersabda :”Kamu akan
tetap disika dalam neraka itu, demi Allah! Kami tidak akan pernah menggantikan kamu didalam
neraka itu”.
Kemudian beliau bersabda lagi : “ Adakah kamu mau menjawab dengan benar kepada saya ten-
tang sesuatu yang saya tanyakan?” Jawab mereka : “Ya, hai Abu Qasim!” Beliau bertanya :
“Adakah kamu isikan racun dalam daging kambing ini?” Jawab mereka :”Ya”. Tanya beliau : “
Apakah yang mendorong kamu berbuat demikian?” Jawab mereka :” Maksud kami ialah, kalau
sekiranya tuan seorang pendusta, kami akan senang. Dan kalau sekiranya tuan seorang Nabi,
racun itu tidak akan membahayakan tuan.” (HR. Bukhari 1412)
2. Pembuktian bahwa nabi Muhammad selamat dari racun yang diberikan oleh wanita Yahudi adl
:
1. Perang Khaibar terjadi pada tahun 628 M (tahun ke 7 H) dan pada bulan February 629 M -
Zul Qa’dah 7 H) Nabi dan kaum Muslimin melaksanakan Umratul Qadha’.
2. Setelah perang Khaibar dapat ditaklukkan, Rasulullah menikah dengan Shafiyah binti Huyaiy
bin Akhtab. Pada tahun yang sama.
3. Bulan January 630 M (Ramadhan 8 H) Nabi Muhammad pun masih SEHAT WAL ‘AFIAT. Be-
liau
membuka kota Makkah dan menghancurkan semua berhala-behrhala yang ada disekitar
Ka’bah. Peristiwa ini dikenal dengan “FATHUL MAKKAH”.
4. 4 (Empat tahun) dari peristiwa Khaibar Rasulullah masih HIDUP!! Dan pada bulan maret 632
M, atau tepatnya Dzulhijjah 10 H) Rasulullah melaksanakan Haji Wada’ bersama-sama
dengan kira-kira 114.000,- orang kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji.
5. Pada bulan Mei 632M, atau bulan safar 11 H, Rasulullah menyiapakan Tentara Usamah
untuk pergi ke Negri Syam.
6. Pada tgl 7 Juni 632 M atau pada hari senin12 Rabi’ul awal (bertepatan dengan hari
kelahiran beliau) Nabi Muhammad wafat.
3. nabi Muhammad wafat karena sakit biasa dan bukan karena racun: :
Sebelum beliau wafat, Rasulullah tetap melaksanakan Dak’wah :
Dari Aisyah ra., katanya :" Ketika sakit Nabi bertambah berat, beliau meminta kepada semua istri
beliau, supaya ia diizinkan selama sakit ia dirawat dirumahku, dan mereka semua mengizinkan-
nya. Lalu Nabi pergi ke rumah Aisyah dipapah oleh dua orang laki-laki, sedangkan kedua belah
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kaki beliau tercecah menggaris tanah dinatara kedua orang laki-laki itu, yaitu Abbas dan seorang
lagi."
Kata Ubaidillah, "Cerita Aisyah itu kuceritakan kepada Abbas, lalu dia menanyakan kepadaku,
tahukah engkau siapa laki-laki yang seorang lagi itu?"
Jawabku, "Tidak!"
Katanya, "Dia adalah Ali".
Selanjutnya Aisyah menceritakan juga, bahwa setelah nabi saw. berada dirumahnya, sedangkan
sakit nabi bertambah keras juga, maka beliau bersabda, "Siramkanlah kepadaku tujuh girbag air
yang masih utuh, mudah-mudahan aku segera dapat melaksanakan da’wah kembali kepada orang
banyak."
Lalu Nabi didudukkan kedalam sebuah bak mandi terbuat dari kuningan, kepunyaan hafshah,
istri nabi saw, kemudian beliau kami sirami dengan air yang disuruhkan Nabi, sampai beliau
memberi isyarat kepada kami, ’Sudah cukup."
Sesudah itu beliau pergi ke Mesjid menemui jamaah"
(HR Bukhari 135)
Justru orang yang tewas dibunuh akibat dusta yang diucapkan dan karena ajarannya yang di-
lakukan terjadi pada Paulus dan bukan pada Rasulullah.
Simak ayat berikut :
Ams 19:5 Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebo-
hongan tidak akan terhindar.
Lihat kematian tragis orang yang dianggap ’suci’ oleh kristen :
1. Paulus dari tarsus, orang yang dianggap sebagai ’rasul’
Dia dipenjarakan selama dua tahun di kota Roma, setelah sebelumnya ditangkap di
Yerusalem (Kisah Para Rasul 21:30) dan dipenjarakan di Kaisarea (Kisah Para Rasul 23:23-
24).
Menurut tradisi, setelah dua tahun Paulus dibebaskan dari penjara Roma dan lantas
melakukan perjalanan ke Spanyol, lalu kembali ke Timur, dan kembali lagi ke Roma dimana
dia kembali dipenjarakan untuk kedua kalinya. Akhirnya tewas di Roma dengan
cara dipenggal, di luar tembok-tembok kota pada tahun 67 selama penindasan oleh Kaisar
Nero.
Satu penulis sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan tulisan-tulisannya berdasarkan bukti ny-
ata adalah Eusebius, yang menuliskan bahwa :
1. Matius tewas disika dan dibunuh dengan pedang di Eithopia.
2. Markus tewas setelah badannya diseret hidup2 dengan kuda melalui jalan yang penuh batu
hingga akhir ajalnya.
3. Lukas mati digantung di Yunani.
4. Yohanes direbus/ lebih tepatnya digoreng dengan minyak goreng mendidih di roma.
5. Thomas mati ditusuk oleh tombak di India.
6. dll
tulisan dari Eusebius tsb telah DITELITI DAN DITELUSURI / DISELIDIKI ULANG Oleh Penulis
Sejarah Gereja kondang Mr. Scumacher.
Syubhat Kedua : Allah = Dewa bulan
Armagedon wrote to Jones (12/19/05 8:54 AM | E-movie : Bangsa Bangsa yang t... )
Anda tau nama "Allah" itu sudah ada sejak sebelum jaman Pra-Islam.. Nama itu juga digunakan
untuk penyembahan Dewa Bulan...
berikut adalah kutipan dari situs Kristen yang menyatakan bahwa :
"Umat Kristen di Indonesia jangan sampai terjebak sentimen rasisme yang ditaburkan oleh Robert
Morey, seorang fundamentalis kristen Amerika, dalam bukunya ‘The Islamic Invasions,’ ...
dilanjutkan dengan :
..." Akhirnya, misi Kristiani bukanlah untuk melecehkan ‘nama Allah’ Islam dan pengajarannya
(Yang menunjukkan kekurang-tahuan bahasawi, dan bisa menjadi boomerang bagi Kristen Arab
& Indonesia . Sekarang ada empat versi Alkitab dalam bahasa Arab dan semuanya menggunakan
nama Allah untuk menyebut El PL dan Theos PB, dan selama 4 abad Alkitab Indonesia juga meng-
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gunakan istilah yang sama karena sudah menjadi kosakata Indonesia),"
silahkan membuka www.yabina.org
atau link yang diberikan oleh Ikhwan Jones ;
Mengapa nama nama Malaikat, berakhir dengan “El” tidak dengan nama lainnya ?
All Archangels end with the "el" suffix. "El" meaning "in God"
Michael Meaning - "Who is like God", "Like unto God", "Who is like the Divine"
Raphael Meaning - "Healing power of God", "The Divine has healed", "God heals
Gabriel Meaning - "Strength of God"; "The Divine is my strength"; "God is my strength"
Uriel Meaning - "God is light", "God’s light", Fire of God"
Dan ‘ El-El’ yang lain
http://www.jews-for-allah.org/Why-Believe-in-Allah/Allah-inthe-Jewis h-Bible.htm
http://orvillejenkins.com/outlineintro/namesofgod.html
Ini ada komentar situs kristen tentang Robert Morey, penulis yang ’menemukan’ allah = dewa bu-
lan
Robert Morey Pakistan Christian Post
Robert A. Morey, treacherous thief, malicious person, third rate scholar, self appointed bishop, who
is misleading the Christians and Pakistani Christians living in North America and with his spite,
malice he has corrupted the Christianity.
http://www.moriel.org/articles/notice _board/facts _about _robert _morey.htm
Professor Athanassios Chliaris) have verified Jacob’s interpretation of the original Greek and He-
brew meanings and grammar.
Evangelical experts in Islam have also pronounced Morey to be a liar and a fraud and the Seminary
from where he claims his doctorate in Islam publicly states that it is a fake. Every Evangelical in
Islam expert we have consulted additionally dismisses Morey’s claim to have reads everything in
the US Library of Congress on Islam as preposterous as it includes over 7,000 volumes!
http://www.moriel.org/articles/notice _board/robert _morey _debate _challenge.htm
Syubhat Ketiga : Allah membunuh Isa Almasih
dini wrote :
Dan rumusan kamu salah karena kamu katakan Isa as belum mati, tetapi telah diangkat oleh
Allah swt, yang mana hal itu bertentangan dengan Ali ’Imran : 55.
Ketika Allah berkata: "Hai ’Isa ! Sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu dan akan mengangkat
kamu kepadaKu serta akan membersihkan kamu dari mereka yang kafir..."
(Qs. ali-Imran 3:55)
Izqolallahu ya’Isa Inni mutawaffika warofi’uka,
Artinya adalah
"Ketika Allah berkata: "Wahai ’Isa ! Sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu dan akan men-
gangkat kamu kepadaKu,
Terjemahan ayat "Tawaffa" (mewafatkanmu) atau Makna dari "Tawaffa" adalah "Imatah"
(mematikan), dan kematian itu telah terjadi sebelum ’Isa diangkat.
Kata "Tawaffa" tidak menunjukkan waktu tertentu dan juga tidak menunjukkan bahwa kematian
itu telah berlalu, namun Allah Swt mewafatkannya kapan saja. Yang jelas tidak ada dalil bahwa
waktunya telah terjadi/berlalu.
kata sambung /wau/ itu tidak memberi faedah urutan waktu. dalam urutan kata "Mutawafika"
dengan kata "Warofi’uka"
(Mewafatkan dan mengangkat)
Kata wafat /Mutawafika ditasa dalam QS. AL IMRAN ayat 55 tsb bukan berarti WAFAT = MATI
tetapi bisa juga bermakna TIDUR :
Dalil / keterangan tsb diatas bisa dilihat dalam Firman Allah berikut ;
Wahualladzi yatawaffakum billayli waya’lamuma jarohtum binnahari
Dan Dialah yang memegang/menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu
kerjakan di siang hari.
(Qs. 6:60)
Allah memegang jiwa-jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya; lalu dita-

115



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

hanNya jiwa yang telah ditetapkan kematiannya dan dilepaskanNya yang lain sampai satu masa
yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berpikir.
(Qs. 39:42)
Rasulullah ketika bangun tidur mengucapkan:
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia Mematikan kami (artinya, mem-
bangunkan kami setelah menidurkan kami) dan hanya kepada Dia saja tempat kembali.
(Hr. Bukhari)
Dia mengangkatmu (kelangit) lalu menurunkanmu (kedunia) dan mematikanmu sebelum hari kia-
mat, agar kamu menjadi salah satu tanda hari kiamat tiba.
Wa Immin ahlil kitabi ’ilal layu’minannabih; Qobla mauti
wayau mal qiyamah yakunu ’alaihim sahida
Dan tidak ada dari Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya sebelum matinya. Dan pada hari
kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka.
(QS. an-Nisaa’ 4:159)
Kata "Qobla Mauti"
(sebelum matinya) pada ayat diatas, itu bisa kita terjemahkan juga sebelum kematian Nabi ’Isa
Almasih pada akhir jaman nanti.
ayat 157 dan 158 dari surah an-Nisaa’, menjelaskan bahwa Nabi ’Isa tidaklah mati dibunuh dan
tidak juga disalib oleh orang-orang Yahudi dan Romawi itu, melainkan diangkat kepada-Nya.
Sekarang, kemanakah ’Isa al-Masih ini diangkat oleh Allah ?
al-Qur’an secara jelas menceritakan bahwa Nabi ’Isa al-Masih dan Maryam ibu kandungnya ini
telah diselamatkan Allah kesatu tempat yang aman dan bagus, sebagaimana firman Allah berikut
ini :
Waja’alna ’ibna maryama wa’ummahu; ayataw wa awayna huma ila robwatin zati qororiwwama’in
Kami jadikan putra Maryam dan ibunya satu bukti yang nyata dan Kami melindungi keduanya
ditempat tinggi yang rata dan bermata air.
(Qs. 23:50)
Tetapi aku mengatakan ini yang benar kepadamu, bahwa berfaedahlah bagi kamu jikalau aku
ini pergi, karena jikalau aku tidak pergi, tiadalah "Paraclete" itu akan datang kepadamu; tetapi
jika aku pergi, aku akan memintakannya untukmu. Dan bilamana dia sudah datang, dia akan
menerangkan kepada isi dunia ini mengenai dosa dan keadilan serta hukuman dari dosa, sebab
mereka tidak mempercayaiku."
(Yohanes 16:7-9)
"Dan tatkala ’Isa putra Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah
kepada kamu, membenarkan Taurat yang turun sebelumku dan memberikan kabar gembira men-
genai seorang Rasul sesudahku yang namanya Ahmad." (QS. ash-Shaff 61:6)
Demi dzat yang jiwaku dalam genggaman kekuasaan-Nya, niscayalah sudah amat dekat sekali
saat turunnya ’Isa putera Maryam dikalangan engkau semua ..."
(Hr. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)
Dan tidak ada dari Ahli Kitab yang tidak beriman kepadanya sebelum matinya.
Dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka.
(Qs. 4:159)
Pada ayat diatas Allah sudah menggambarkan, bahwa tidak akan ada seorangpun dari Ahli kitab,
yaitu orang-orang Kristen, Yahudi dan berbagai umat lainnya yang pernah didatangkan Rasul dan
petunjuk-Nya /kitab/ kepada mereka oleh Allah akan berbalik mengimani kenabian ’Isa al-Masih
yang turun untuk kedua kalinya tetapi dengan misi universal sebagai pengikut ajaran Muhammad
Saw dan meluruskan penyimpangan terhadap ajaran yang dulu dia bawa kepada umatnya, bangsa
Yahudi menjelang kiamat kelak sebagai bukti dari janji Allah pada surah 9:33
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-
Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.
(Qs. 9:33)
Adapun turunnya nabi Isa a.s. bukanlah dengan membawa Risalah baru atau agama baru se-
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hingga Nabi terakhir tetaplah Nabi shallallahu’alihi wa salamBahkan Nabi Isa a.s. akan beriman
dengan risalah yang dibawa nabi shallallahualaihi wa salam.
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ’anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ’alaihi wa sallam
bersabda:"Artinya : Bagaimana keadaanmu jika Ibnu Maryam telah turun kepadamu dan imam
kamu dari golonganmu?" [Shahih Bukhari]
sumber: http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3829 _0 _26 _0 _M

AJARAN KASIH : ANTARA TEORI DAN FAKTA? (2007-07-24 23:32)

AJARAN KASIH : ANTARA TEORI DAN FAKTA
Tulisan ini merupakan diskusi di thread : http://forum.swaramuslim.net/threads.php?id=3753 _0
_21 _0 _C antara jones dengan sdr. teman, yang saya (PENULIS ARTIKEL INI / ARCHA)angkat
menjadi topik terpisah, tujuannya selain khawatir apa yang disampaikan jones ini akan ’tengge-
lam’ dalam postingan sampah sehingga akan susah untuk mencarinya kembali, juga untuk pelepas
’dahaga’ bagi pembaca yang gandrung berdiskusi berdasarkan fakta dan data statistik.
Untuk rekan-rekan Christian, saya mencoba menjawab dengan mengikuti pola “diskusi” evange-
list ala bung Teman, sorry kalau anda-anda tersinggung.
Mempraktekkan ajaran “kasih” Jesus seperti yang tercatat pada bible? Jesus sendiri tidak mem-
praktekkan “ajaran kasihnya” baca kembali postingan saya pada threat ini 07 Jul 07 - 10:30 am.
Apakah ajaran “kasih” Jesus membawa damai?
Berdasarkan matthew 10:34 Jesus tidak membawa damai.
10:34 "Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku
datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang (machaira).
Ket : 3162 macaira probably feminine of a presumed derivative of mach - mache 3163; a knife, i.e.
dirk; figuratively, war, judicial punishment:–sword. Nαχαιρα (218) a large knife or dagger, short
sword. Machaira, adalah senjata yang canggih pada saat itu alias alat pembunuh yang mematikan
http://www.aurorahistoryboutique.com/A000045.htm (padanan di Indonesia: clurit), jadi machaira
pada ayat itu konotasinya apa?. Pengertian machaira menurut PB dan PL adalah sama : senjata,
alias alat pembunuh. Untuk memotong telinga Matt 26:51 machairan, noun, singular. Bisa dibeli
Luke 22:38 machairai, noun, plural.
Yahweh sendiri punya machaira (bacalah septuagint)
Exo 22:24 Maka murka-Ku akan bangkit dan Aku akan membunuh kamu dengan pedang
(machaira), sehingga isteri-isterimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim.
Deut 32:41 apabila Aku mengasah pedang-Ku (machairan mou) yang berkilat-kilat, dan tangan-Ku
memegang penghukuman, dst...
Deut 32:42 Aku akan memabukkan anak panah-Ku dengan darah, dan pedang-Ku(machairan mou)
akan memakan daging:...dst
Silahkan anda check sendiri apa arti “machaira” pada ayat bible lainnya.
Digunakan untuk siapa "machaira" (senjata) itu?
Matt 10:35 Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari
ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya,
Matt 10:36 dan musuh (echtroi) orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
Apa yang dipisahkan dengan “machaira”, orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya,
menantu perempuan dari ibu mertuanya?, Machaira adalah senjata, digunakan untuk
memisahkan ruh dan jasad mereka alias membunuh, sehingga mereka benar-benar terpisah oleh
kematian. Tindakan apa yang harus dilakukan terhadap musuh dengan “machaira” ditangan?
Apa ayat itu tidak berkonotasi untuk membunuh anggota keluarga sendiri?
Realisasi Matt 10:34, pengikut Jesus diperintah membeli machaira (anda sudah membeli atau
belum?)
Luke 22:36 Jawab mereka: "Suatupun tidak." Kata-Nya kepada mereka: "Tetapi sekarang ini,
siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai
bekal; dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang
(machaira).
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Luke 22:49 Ketika mereka, yang bersama-sama dengan Yesus, melihat apa yang akan terjadi,
berkatalah mereka: "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang
Peter memakai machaira Matt 26:51
Saya punya contoh applikasi Matt 10:34. Saya mau sedikit cerita tentang ajaran kasih Jesus.
Kembali ketahun 1994 di Rwanda negeri itu adalah negeri yang paling Christian di benua Africa,
buah success evangelical missionary ( http://www.britannica.com/eb/article-40763/Rwanda ), tapi
ditahun itu tanpa ada pihak luar yang mengadu domba dua suku Hutu dan Tutsi saling bantai
tidak pandang bulu termasuk para tokoh/pemuka agama juga terlibat/ gereja (Rwanda Christian
Churches and Genocide in Rwanda my research indicates that religion was nevertheless an essen-
tial element in the Rwandan genocide. Timothy Longman Vassar College
1. Christian _Church _Genocide.htm
2. http://iwpr.net/?p=acr &s=f &o=325838 &apc _state=henpacr
3. http://www.afrol.com/html/Countries/Rwanda/backgr _cross _genocide.htm
4. http://www.unitedhumanrights.org/Genocide/genocide _in _rwanda.htm
5. http://www.geocities.com/missionalia/rwanda1.htm
6. http://findarticles.com/p/articles/mi _m1058/is _8 _121/ai _n6003109
7. http://www.newsfromafrica.org/newsfromafrica/articles/art _10231.html
Fakta: Dinegeri penganut ajaran Jesus yang katanya penuh kasih, dengan melibatkan gereja
dan tokoh agama, rakyatnya saling membunuh, mereka melakukannya tanpa dengan alat pem-
bunuh massal, hanya dalam waktu 100 hari atau 3 bulan 800.000-1000.000 nyawa manusia
melayang (lebih dari 10 % jumlah penduduk yang kala itu berjumlah 7,7 jt), hampir 10.000
nyawa sehari!!!!!(melebihi kekejaman rekan seiman mereka, Nazi). Bayangkan kalau berat rata-
rata penduduk Rwanda/ Burundi yang terbunuh 40 kg, total korban genocide ajaran kasih = 800
ribu X 40 kg = 32 ribu ton/ 3 bulan melebihi produksi daging sapi nasional 34 ribu ton/ tahun
http://www.bppt.go.id/index.php?option=com _content &task=view &id=1553 &Itemid=30
Ajaran apakah yang memperlakukan manusia lebih kejam dari pada memperlakukan binatang?
Peristiwa itu sepertinya sesuai dengan Matt 10:34 "Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang
untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan
pedang…….
Bagaimanakah rekonsiliasi mereka?
1. http://www.nytimes.com/2004/04/07/international/africa/07RWAN.html?e x=1396756800
&en=e0838186e9f4832f &ei=5007 &partner=USERLAND
2. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3561365.stm
3. http://www.islamonline.net/English/News/2002-09/24/article42.shtml
Kembali kepada fitrah manusia. (Setelah tragedi tersebut para penduduk Rwanda mulai beralih
memeluk Islam yang mereka anggap bisa menciptakan kedamaian)
Pertanyaan dari sdr. teman : "Saya tidak punya data statistik .. tapi permusuhan itu dari dulu
ada. Bagaimana mengukur "bertambah kasih" atau "bertambah bermusuhan" ???" dijawab :"Pal-
ing mudah ukur saja dengan jatuhnya korban jiwa". Lalu Jones mengungkapkan fakta dan data
statistik :
Coba anda check data ini valid atau tidak.
Sejak jaman Rasulullah tahun 622 hingga kini korban jiwa jang jatuh karena keterlibatan orang
yang mengaku beragama Islam termasuk peristiwa politik dll.
Arab Outbreak, et seq. (7th Century CE and beyond) TOTAL: 698,200
Perang salib : 2000,000
Muhammad Shah Sultan of Kulbarga vs. Bukka I, Raya of Vijayanagar (1366) 500,000
Armenian Massacres (1915-23): 1 500 000
Bangladesh (1971): 1 250 000
Afghanistan (1979-2001): 1 800 000
Iran-Iraq War (1980-88): 1 000 000
Sudan (1983 et seq.): 1 900 000
Iraq, Saddam Hussein (1979-2003): 300 000
Kurdistan (1980s, 1990s): 300 000
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Somalia (1991 et seq.): 400 000
Indonesia (1965-66): 450 000
Sudan (1955-72): 500 000
Lebanon (1975-90): 150 000
East Timor, Conquest by Indonesia (1975-99): 200 000
Uganda, Idi Amin’s regime (1972-79): 300 000
Greco-Turkish War (1919-1922): 250 000, dll.
Total katakanlah 15 000 000 jiwa selama 14 abad, (Kalau karena ke Islaman saja jumlah korban
diatas akan jauh berkurang),lebih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan orang yang mati
karena merokok di tahun 80 an. (R. Peto, "Mortality from tobacco in developed countries: indirect
estimation from national vital statistics", Lancet, 23 May 1992: 1980s: 17,000,000 }
Check data ini valid atau tidak.
Korban jiwa jang jatuh karena keterlibatan orang yang mengaku beragama Kristen. Ajaran yang
diclaim "kasih"
0-XI terlalu panjang urutannya
Crusades (1095-1291) 1 000 000
Albigensian Crusade (1208-49) 1,000,000
During the Saracen slaughters in Spain 7000 000
Saxons and Scandinavians lost their lives opposing the introduction of Christianity 2 000 000
Holy Wars against the Netherlands, Albigenses, Waldenses, and Huguenots 1,000,000
Spanish Inquisition (1478-1834) 350000
French Wars of Religion 16th century 3 000 000
Thirty Years War 17th century 7 000 000
Total 22 000 000 selama 6 abad, siapakah pelakunya ? Ini melebihi 15 jt selama 14abad.
Penjajahan & perang Abad 18 - 19
Congo Free State (1886-1908): 8 000 000
Annihilation of the American Indian 20.000.000
(untuk genocide American Indian diatas angkanya lebih banyak dari itu, sedang saya pelajari)
Philippines Insurgency (1899-1902): 220 000
Brazil (1900 et seq.): 500 000
Amazonia (1900-12): 250 000
Portuguese Colonies (1900-25): 325 000
French Colonies (1900-40) >200,000
Abyssinian Conquest (1935-41): 400 000
Algeria (1954-62): 537 000
British India 19th century 17 000 000, dll.
Total kira kira 45 000 000 jiwa selama 2 abad , siapakah pelakunya ? lho kok grafiknya meningkat
?
Abad 20
First World War (1914-18): 15 000 000
Second World War (1937-45): 55 000 000
That’s 35,000,000 deaths which can probably be blamed on Hitler to one extent or another.
Mexican Revolution (1910-20): 1 000 000
Spanish Civil War (1936-39) and Franco Regime (1939-75): 365 000 + 100 000
Korean War (1950-53): 2 800 000
First Indochina War (1945-54): 400 000
Second Indochina War (1960-75): 3 500 000
Ethiopia (1962-92): 1 400 000
Rwanda and Burundi (1959-95): 1 350 000
Liberia (1989-97): 150 000
Zaire (Dem. Rep. Congo), Civil War (1997) 250,000
Bosnia and Herzegovina (1992-95): 175 000
Iraq - International embargo (1990-): 350 000
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Guatemala (1960-1996): 200 000
Colombia (1946-58): 200 000
Greek Civil War (1943-49): 158 000
Balkan Wars (1912-13): 140 000. dll.
Total kira kira 70 000 000 juta jiwa selama 1 abad , melonjak drastic siapa lagi pelakunya..? Jadi
selama adanya Christianity hingga kini tahun sudah 140.000.000 juta jiwa melayang
Bagaimana nantinya di abad 21 ? Apakah itu yang disebut buah ajaran kasih ?
Coba direnungkan
20 abad 140 juta, 14 abad 15 juta
Ajaran yang manakah yang pantas disebut damai ? Perjanjian lama
menyebutkan 1,300,000 orang mati atas perintah Jehowa, penduduk dunia saat itu 300,000,000
http://www.census.gov/ipc/www/worldhis.html
Persentasi orang mati diatas, dibanding jumlah penduduk dunia adalah 0.43 %. Sekarang Perjan-
jian Baru total korban jiwa keterlibatan orang mengaku beragama Kristen 140,000,000 penduduk
dunia sekarang 6,000,000,000. Persentasi orang mati diatas dibanding jumlah penduduk dunia
adalah 2.33 %.
0.43 % menjadi 2.33 %??? Kok malah meningkat 540 %?
Saya mau bertanya,
Berdasarkan kisah bible, kesejahteraan apa yang dibawa Jesus kepada bani Israel, ummat yang
kepada mereka dirinya diutus?
Fakta: Hanya dua generasi (40 tahun) setelah christianity diajarkan di Judea, bani Israel dihan-
curkan Romawi synagog agung dibumi ratakan, penduduknya dibunuh, diperbudak, diasingkan
atau terpaksa meninggalkan tanah Judea.
It is estimated that as many as one million Jews died in the Great Revolt against Rome. When
people today speak of the almost two-thousand-year span of Jewish homelessness and exile, they
are dating it from the failure of the revolt and the destruction of the Temple.
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/revolt.html
http://www.bible-history.com/nero/NEROThe _Jewish _Revolt.htm
http://www.livius.org/ja-jn/jewish _wars/jwar03.html
Berdasarkan riwayat, para pengikut Jesus sendiri dianiaya, dibunuh, bahkan ada yang mati ter-
gantung termasuk para apostles yang katanya menerima roh kudus (menurut deut 22 mati tergan-
tung terkutuk = masuk neraka???)
http://findarticles.com/p/articles/mi _qa4044/is _200604/ai _n16452274/pg _4
Saya mau bertanya lagi katanya Jesus membebaskan bani Israel dan pengikutnya dari dosa, sedan-
gkan menurut Paul upah dosa adalah maut(kematian)Roma 3:23, apakah bisa dikatakan bebas
dosa = bebas maut?
Kalau ya, berdasarkan fakta diatas Jesus tidak membebaskan bani Israel dan pengikutnya dari
dosa.
Setelah ratusan tahun menggeliat dalam persaingan diantara denominasi dan syncretism, pada
abad IV di Romawi Christianity dijadikan agama negara, ‘ajaran kasih yang sejati‘ menjadi
nampak: Early Christianity was a minority Religion in the Roman Empire and the early Chris-
tians were themselves persecuted during that time. After Constantine I converted to Chris-
tianity, it became the dominant religion in the Roman Empire. In the view of some histori-
ans, the Constantinian shift turned Christianity from a persecuted into a persecuting religion.
http://www.truthbeknown.com/victims.htm
Fakta: Seabad kemudian dunia memasuki jaman kegelapan (Dark Ages)peradaban manusia di-
ambang dan menuju keruntuhan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dark _Ages 476
So apa yang dibawa christianity berdasarkan bible kepada kemanusiaan?
Siapakah yang menyelamatkan manusia dari kehancuran peradaban?
INFIDEL" REDEEMS CHRISTENDOM
As very pertinent to an understanding of the Rebirth of Learning, a paragraph will be devoted to
a summary notice of Arabian culture and its saving influence on Christian ignorance; for it was,
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the Arabs who brought learning, literature and science to benighted Christendom and created the
Renaissance which ended the Dark Ages of Faith.
Yet, in exactly 100 years, even before they were checked by the Christian Charles Martel at the bat-
tle of Tours in the heart of France, in the year 732, the Mohammedan Arabs became and remained
the most highly civilized people in the world, the masters of an illustrious Empire of far greater
extent than Christendom,–and which embraced the greater part of Christendom; and minions of
good Christians quickly dropped God and Christ and became worshippers of Allah and his Prophet
Mohammed.
http://altreligion.about.com/library/texts/bl _forgerychristianity56.htm
Kasih?? Damai??? ATAU HANYA LIPS SERVICE BELAKA???

AKU DAN BAPA ADALAH SATU=AKU=BAPA/TUHAN? (2007-07-24 23:41)

AKU DAN BAPA ADALAH SATU=AKU=BAPA/TUHAN?
oleh :archa
10:23 Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo.
10:24 Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya: "Berapa lama lagi En-
gkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus
terang kepada kami."
10:25 Yesus menjawab mereka: "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak per-
caya; pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesak-
sian tentang Aku,
10:26 tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku.
10:27 Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka
mengikut Aku,
10:28 dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa
sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.
10:29 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapa pun, dan seo-
rang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
Kata ‘aku dan Bapa adalah satu’ tercatat dalam Alkitab pada Yohanes 10:30, yang merupakan
ucapan Yesus dalam kerangka kisah tanya jawab beliau dengan kaum Yahudi di Baik Allah, be-
randa Salomo.. Kalimat ini merupakan ‘senjata andalan’ umat Kristen untuk membuktikan bahwa
Yesus adalah Tuhan. Hampir disetiap diskusi, apabila ditanya :”Mana ayat yang menyatakan
Yesus adalah Tuhan”, umat Kristen umumnya menyodorkan Yohanes 10:30 ini, karena memang
sampai sekarang tidak ditemukan ayat lain yang jelas Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan.
Namun ada gejala umum ketika mengutip ayat ini, pihak Kristen biasanya menyampaikannya
secara berdiri sendiri dan tidak menjelaskan kerangka ceritanya, mengapa Yesus bicara demikian,
kepada siapa beliau bicara, apa reaksi si pendengar, lalu apa tanggapan Yesus terhadap reaksi si
pendengar. Mari kita coba analisa ceritanya :
Ucapan ‘aku dan Bapa adalah satu, dimulai ketika Yesus yang sedang berjalan di serambi Salomo,
dicegat oleh Yahudi yang menanyakan ‘apa bukti bahwa Yesus adalah Mesias’, dijawab oleh Yesus
yang intinya menyatakan bahwa dia ‘sudah menerangkannya dan sudah membuktikannya dengan
keajaiban dan mukjizat yang dilakukan beliau atas nama Bapa, namun Yahudi tetap saja tidak per-
caya karena pada dasarnya kaum Yahudi tersebut sama sekali tidak mempunyai itikad baik un-
tuk mengakui Yesus, untuk itu Yesus menyatakan bahwa memang mereka adalah penentangnya,
menentang ajaran yang disampaikannya sambil menyatakan bahwa orang yang mengikutinya
akan selamat dunia dan akherat, terakhir beliau menegaskan bahwa keselamatan dunia akherat
tersebut merupakan kekuasaan Bapa, yang lebih besar dari siapapun. dari ucapan Yahudi terse-
but dan jawaban dari Yesus bisa kita simpulkan : (1) Ada kemungkinan kedatangan sang Mesias
sudah di nubuatkan kepada kaum Yahudi (2) Ketika Yesus datang dan diduga merupakan Mesias
tersebut, ternyata ajaran yang dibawanya tidak sesuai/mengkoreksi apa yang sudah ada dalam
sebagian ajaran Yahudi yang ada (3) orang yang mencegat Yesus di serambi Salomo tersebut jelas
datang dari kaum Yahudi yang menentang Yesus karena ajaran yang selama ini mereka yakini
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telah dikoreksi oleh ajaran yang disampaikan Yesus karena itu mereka selalu mencari kesem-
patan untuk menghentikan kegiatan Yesus kalau perlu membunuhnya (4) Yesus sudah menyam-
paikan bahwa dialah sang Mesias dengan perkataan dan bukti berupa mukjizat namun Yahudi
yang memang sudah punya rencana jahat tersebut tidak mempercayainya (5) Ajaran yang disam-
paikannya akan membawa keselamatan dunia dan akherat bagi orang-orang yang mengikutinya
(6)Yesus menyatakan dengan jelas bahwa orang yang patuh dan mengikuti ajarannya bukan atas
kekuasaannya, tapi semata-mata atas kekuasaan Bapa, lalu dilanjutkan dengan ucapan Yesus
yang populer itu :
10:30 Aku dan Bapa adalah satu."
Kalau dikaitkan dengan dialog sebelumnya, terlihat perkatan ini memang jauh dari kesan Yesus
telah menyatakan dirinya adalah Tuhan, pengertian kalimat ini secara berdiri sendiri punya
banyak penafsiran, bisa diartikan satu dalam zat atau roh, bisa juga satu dalam tujuan, satu dalam
ajaran, bahwa apa yang disampaikan Yesus seperti yang ditanyakan Yahudi pada ayat sebelum-
nya, merupakan ajaran Bapa, tidak lebih dan tidak kurang, maka Yesus mengatakan ajarannya
dan ajaran Bapa sama saja, adalah satu ajaran, yang telah disampaikan kepada kaum Yahudi, na-
mun sebagian Yahudi berusaha membuktikan bahwa ajaran Yesus bukan ajaran Tuhan, sehingga
pernyataan bahwa dia sang Mesias yang dimaksud bisa dibantah. Ternyata jawaban Yesus ini
disalah-artikan, tergambar dari ayat berikutnya :
10:31 Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus.
Reaksi Yahudi kemudian adalah mereka melempar Yesus dengan batu, apa gerangan yang mem-
buat mereka melakukan hal tersebut ?, yang jelas tindakan melempar batu pada orang lain bukan-
lah menggambarkan suatu kegembiraan atau manifestasi rasa cinta dan sayang, atau rasa terima
kasih karena telah ditunjukkan jalan menuju keselamatan, Yesus juga bertanya :
10:32 Kata Yesus kepada mereka: "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuper-
lihatkan kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari
Aku?"
Beliau heran karena sudah banyak melakukan perbuatan dan keajaiban yang sebagian besar un-
tuk menolong kaum Yahudi tersebut, menyembuhkan penyakit, dll, lalu apa sebabnya mereka
melempari dia dengan batu..??, Yahudi dalam jawabannya terkesan mengakui bahwa dalam sisi
pekerjaan, memang Yesus telah banyak berjasa menolong mereka, namun semua perbuatan baik
tersebut tidak bisa membenarkan ucapannya yang lancang itu :
10:33 Jawab orang-orang Yahudi itu: "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melem-
pari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya
seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah."
Jawaban Yahudi tersebut menjelaskan bahwa kata-kata ‘aku dan Bapa adalah satu’ dianggap
Yahudi sebagai kelancangan seorang manusia biasa yang mau menyamakan dirinya dengan Tuhan.
Ini membuktikan (1) Terlihat bahwa dalam sistem ajaran Yahudi sekalipun sudah melenceng jauh,
tetap tidak membuka peluang sedikitpun adanya manusia yang mengaku sebagai Tuhan. (2) Tidak
ada nubuat dalam ajaran mereka bahwa Tuhan akan turun ke dunia berbentuk manusia, karena
kalau sudah ada nubuatnya maka tindakan yang paling logis adalah dengan memeriksa kebe-
naran apakah Yesus adalah Tuhan yang dimaksud dan bukan malah melemparnya dengan batu.
Lalu apa jawaban Yesus Kristus..?? ini merupakan bagian yang paling kontroversial dari potongan
cerita :
10:34 Kata Yesus kepada mereka: "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu: Aku telah
berfirman: Kamu adalah allah?
10:35 Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah – sedang Kitab Suci
tidak dapat dibatalkan –,
10:36 masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya
ke dalam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah?
Kalau memang Yesus adalah Tuhan, dan perkataan ‘aku dan Bapa adalah satu’ dimaksudkan
beliau untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, seharusnya jawabannya adalah membe-
narkan sangkaan Yahudi tersebut, akan ada suatu ucapan yang berkonotasi sekalipun kaum
Yahudi tidak setuju atau menentang kenyataannya dia memang Tuhan sesuai apa yang diucap-
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kannya. Alih-alih menjawab demikian, Yesus malah membantahnya, sekalipun secara tidak lang-
sung. Kalimat ‘tidakkah tertulis dalam Taurat..? berkonotasi membantah, lalu apa yang ditulis
dalam Taurat..? yaitu ‘Aku telah berfirman: kamu adalah allah’, siapa yang dimaksud dengan
‘aku’ disini’..?? apakah Yesus..?? tidak ada firman Yesus dalam Taurat, maka kata ‘Aku’ disini
adalah Tuhan, lalu siapa yang dimaksud dengan ‘kamu’..??, kalimat selanjutnya menjelaskan
bahwa kata ‘kamu’ itu ditujukan kepada ‘orang yang menerima firman-Nya’. Dalam bantahan-
nya terhadap prasangka Yahudi yang menuduhnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan, Yesus men-
gatakan bahwa dalam Taurat ada kata yang sepadan dengan kata ‘aku dan Bapa adalah satu’, dan
itu bukan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa si penerima firman adalah Tuhan. Selanjut-
nya Yesus kembali menantang Yahudi tersebut dengan mengatakan ‘kalau dia berkata dia adalah
Anak Allah, apakah masih tetap dituduh Yesus telah menghujat Allah..? padahal Yesus adalah
orang yang dikuduskan dan telah diutus-Nya ke dunia.
Ada 2 hal yang perlu kita simak disini, satu, apakah memang ada dalam Taurat kalimat yang
menyatakan Tuhan memanggil orang yang menerima firmannya dengan sebutan allah..?, dalam
Perjanjian Lama, yang dinamakan Taurat adalah 5 kitab pertama, yaitu : Kejadian, Keluaran,
Imamat, Bilangan dan Ulangan, apakah ada kata tersebut dalam kelima kitab itu..??, kalau tidak
ada maka bisa dikatakan Yesus telah berbohong (harap diingat kami kaum Muslim tidak sedik-
itpun percaya Yesus pernah berbohong, kalau ada informasi demikian kami menganggap infor-
masinya yang tidak tepat), atau kemungkinan lain ; (1) bukan itu yang diucapkan Yesus, para
penulis telah salah kutip, atau (2) memang ada kalimat tersebut dalam Taurat, tapi tidak tercan-
tum dalam Taurat versi Perjanjian Lama atau (2) dua-duanya benar. Disini telah terjadi ketidak-
sinkronan antara Perjanjian lama dengan Perjanjian Baru. Namun bagaimanapun itu, yang jelas
Yesus telah membantah persangkaan dan tuduhan Yahudi bahwa dia telah menyatakan suatu kali-
mat yang mengaku dirinya sebagai Tuhan.
Hal yang kedua yang perlu disimak adalah kata ‘allah’ dengan huruf kecil, apa maksudnya..??
apakah para penterjemah Alkitab mau menunjukkan bahwa kata ‘kamu adalah allah’ adalah kata
biasa dan bukan mau menunjukkan sesuatu yang istimewa, dan ‘allah’ disini bukanlah berarti
Tuhan. Kalau itu yang dimaksud, maka bantahan Yesus tersebut tidak nyambung dengan apa
yang dipermasalahkan kaum Yahudi. Buat apa Yesus membantah dengan kalimat yang ada dalam
Taurat dan tidak mengindikasikan sebutan Tuhan kepada manusia..?? Justru bantahan Yesus itu
menjadi tepat kalau kata ‘allah’ yang dimaksud berarti Tuhan, mungkin dalam konteks ini artinya
‘orang yang dekat dengan Tuhan’, maka itu baru nyambung, kata Yesus ‘aku dan Bapa adalah satu’
sama saja artinya dengan firman Tuhan yang menyatakan ‘kamu adalah Allah’, tentu disinipun
kembali harus kita telusuri apa benar kata-kata Yesus persis seperti itu mengingat Alkitab ditulis
bukan dalam bahasa ucapan yang dipakai Yesus Kristus.
Perihal penyatuan antara manusia dengan Tuhan tersebut kembali dijelaskan oleh Yesus dana
ayat berikutnya namun Yahudi kembali salah terima :
10:37 Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepada-Ku,
10:38 tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah akan
pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam Aku
dan Aku di dalam Bapa."
10:39 Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka.
10:40 Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu
Ia tinggal di situ.
Yesus kembali menyatakan kepada Yahudi yang tetap tidak mau mempercayainya, bahwa dia
adalah utusan Tuhan, Mesias yang telah dinubuatkan, bahwa dia mengatakan, sekalipun Yahudi
tetap tidak mau percaya kepada Yesus, maka percayakan pada pekerjaan dan tindakannya yang
penuh mukjizat, sebagai bukti bahwa Yesus melakukannya atas kekuasaan Bapa, bukan Yesus
yang mempunyai kekuatan tersebut melainkan Bapa yang bekerja melalui dirinya. Kata ‘Bapa
dalam aku dan aku dalam Bapa’ sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam implementasi suatu
ajaran agama. Sebelumnya Yesus sudah menyatakan dalam Taurat ada kata ‘kamu adalah allah’.
Itu dinamakan kata yang berbau ‘sufistik’. Dalam ajaran Islam ada hadist nabi :” "Senantiasa
hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku melalui ibadat sehingga Aku cinta kepadanya. Orang
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yang Ku-cintai, Aku menjadi pendengaran, penglihatan dan tangannya."
Lebih jauh dengan aliran sufi ini bisa dibaca :
http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/TasawufHN1.html
Sebenarnya kita sangat akrab dengan hadist ini, karena Dhani Ahmad menjadikannya sebagai
syair dari lagu group Dewa:
Satu - Dewa
aku ini adalah dirimu
cinta ini adalah cintamu
aku ini adalah dirimu
jiwa ini adalah jiwamu
rindu ini adalah rindumu
darah ini adalah darahmu
reff: tak ada yang lain selain dirimu
yang selalu ku puja
ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku
ku sebut namamu, ku sebut namamu
dengan tanganmu aku menyentuh
dengan kakimu aku berjalan
dengan matamu aku memandang
dengan telingamu aku mendengar
dengan lidahmu aku bicara
dengan hatimu aku merasa
Kalau Yesus mengatakan ‘aku dan Bapa adalah satu’ sebenarnya bukan berarti beliau mau meny-
atakan bahwa dia adalah Tuhan..

INIKAH AGAMA KASIH? (2007-07-24 23:44)

INIKAH AGAMA KASIH?
Ke-1 Agama kristen anti perdamaian.
1. "Jangan kamu menyangka bahwa AKU datang untuk membawa damai di atas bumi; AKU
datang bukan untuk membawa DAMAI melainkan PEDANG (Matius 10:34).
2. "AKU datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah AKU harapkan, api itu telah
menyala ! " (Lukas 12:49).
3. "Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas Bumi? Bukan, kata-Ku
kepadamu, bukan damai, melainkan PERTENTANGAN" (Lukas 12:51).
4. "Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka Aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari
dan BUNUHLAH mereka di depan mata-Ku" (Lukas 92:27).
5. "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di
sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi" (Matius 15:30).
6. "Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-
laki maupun PEREMPUAN, baik TUA maupun MUDA, sampai kepada LEMBU, DOMBA, dan
KELEDAI " (Yosua 6:21).
7. "Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi
milik pusakamu, JANGANLAH KAU BIARKAN HIDUP APAPUN YANG BERNAFAS " (Ulangan
20:16).
8. "Siapa yang menghujat nama TUHAN, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh
seluruh jamaah itu. Baik yang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama TUHAN ,
HARUSLAH DIHUKUM MATI" (Imamat 24:16).
9. Firman TUHAN untuk membantai kaum Amalek: "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang
Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuh-
lah semuanya, laki-laki maupun PEREMPUAN, KANAK-KANAK MAUPUN
ANAK-ANAK YANG MENYUSU, LEMBU maupun DOMBA, UNTA maupun KELEDAI " (Samuel
15:3).
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10. TUHAN itu PAHLAWAN PERANG; TUHAN, itulah nama-Nya. (Keluaran 15:3)
Ke-2 Kristen mengajarkan agar kita membenci kedua orang tua dan saudara kita.
"Jikalau seseorang datang kepadaku dan IA TIDAK MEMBENCI ayahnya, ibunya, anak-anaknya,
saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku".
(LUKAS 14 : 26).
Ke-3 Kristen mengajarkan untuk merusak lingkungan seperti yang dicontohkan yesus ketika ia
merusak pohon Ara yang tak berdosa.
"Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke Bait Allah. Disana ia meninjau semuanya, tetapi sebab
hari sudah hampir malam Ia keluar ke Betania, YESUS MERASA LAPAR. Dan dari jauh Ia meli-
hat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat
apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba disitu, ia tidak mendapatkan apa-apa, selain daun
-daun saja, SEBAB MEMANG BUKAN MUSIM BUAH ARA. Maka katanya (yesus) kepada pohon
itu : JANGAN LAGI ORANGPUN MAKAN BUAHMU SELAMA-LAMANYA. Maka menjadi layu-
lah pohon ara itu". (MARKUS 11:11-14).
Ke-4 Kristen mengajarkan bahwa Tuhan dapat dikalahkan oleh manusia ciptaannya sendiri.
"Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Al-
lah dan manusia dan engkau menang". (Kejadian 32 : 28).
Ke-5 Kristen merestui perbudakan dan kerja Rodi.
Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau
menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan
dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ
melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. (Ulangan 20:10-11)
Ke-6 Kristen mengajarkan diskriminasi dan Rasialisme. Ajaran kristen tidak universal.
"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu (Israel), baik uang maupun bahan makanan
atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari
saudaramu janganlah engkau memungut bunga–supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau
dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya." (Ulangan 23:19-20).
Memang kristen itu hanya untuk Israel terkutuk!
"Dari seorang asing boleh kautagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kauhapuskan".
(Ulangan 15:3)
"Tidak ada Tuhan diseluruh bumi kecuali hanya di Israel" [2 Raja-raja 5:15]
Ke-7 Kristen mengajarkan ketidak adilan terhadap perempuan.
1. Harus berdiam diri.
"...melainkan hendaklah ia berdiam diri". (I Timotius 2 : 11-12).
Ayat inilah yang menyebabkan wanita kristen terbelakang. Wanita kristen maju karena mening-
galkan ajaran Bible.
2. Harus merendahkan diri.
"dan bersungguh-sungguh merendahkan dirinya", (I Timotius 2 : 11-12).
Kalau rendah hati(tidak sombong) itu baik, tapi kalau rendah diri ? = tidak Pe De.
3. Tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki.
aku tidak mengijinkan seorang perempuan mengajar dan memerintah atas laki-laki, (I Timotius 2
: 11-12). Kayaknya ayat ini sudah tidak laku lagi.
4. Tunduk kepada suami dalam tiap-tiap perkara.
"....demikianpun hendaknya segala istri tunduk kepada suaminya dalam tiap-tiap perkara". ( Epe-
sus 5 : 22-24).
Haruskah istri tunduk kepada suaminya dalam hal kejahatan.
5. Harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat.
"Sama seperti dalam pertemuan jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam
diri dalam pertemuan jemaat" (1 korintus 14:34).
Ayat ini kayaknya juga sudah tidak punya kekuatan hukum. Sekarang para wanita kristen
berlomba mengeraskan suara dalam bernyanyi di gereja.
6. Tidak boleh berbicara dalam pertemuan jemaat.
"Sebab mereka tidak diperbolehkan berbicara dalam pertemuaan jemaat". (1 korintus 14:34).
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Bukankah orang-orang yang mengaku fanatik Alkitab dengan enteng sekali melanggar larangan
alkitab sendiri? Berapa banyak penginjil, pengkotbah dan evangelis perempuan saat ini? Diluar
hitungan jari. Bukankah mereka selalu melanggar Alkitab tanpa menyadarinya? Bukankah para
"domba" nya juga ikut andil dalam melanggar alkitab?
7. Tidak sopan bagi wanita bicara dalam pertemuan jemaat.
Itulah bunyi 1 korintus 14:36 tapi peduli amat dengan kesopanan. Alkitab bilang tidak sopan,
umat kristen bilang sopan-sopan aja.
8.Pimpinan wanita adalah laki-laki.
1 korintus 11:3 bilang begitu. Tapi kayaknya ayat itu sudah lapuk.
9. Dilarang mengepang rambutnya.
"..rambutnya jangan berkepang-kepang". 1 Timotius 2:9.
10. Wanita dilarang memakai emas, mutiara ataupun pakaian yang mahal.
"..jangan memakai emas, mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal". (1 Timotius 2:9).
11. Anak perempuan dapat dijual bapaknya.
"Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak
boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar". Keluaran 21 : 7.
Ayat ini kayaknya sudah kadaluwarsa. Hanya dapat dipraktekan pada masyarakat yang belum
beradab.
12. Wanita yang menolong suaminya harus dipotong tangannya.
Itulah perintah ulangan 25 : 11-12. Sampai tidak sanggup berkomentar lagi.
13. Harus menudungi kepalanya.
"Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung,
menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika
perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya.
Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka
haruslah ia menudungi kepalanya. " (1Korintus 11:5-6 & 13)
Saya berani taruhan 90 % wanita kristen tidak melaksanakan perintah diatas.
14. Seorang anak perempuan tidak memiliki hak waris bila mempunyai saudara laki-laki.
Bila seorang ayah meninggal dan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan maka yang
menjadi pewaris hanyalah anak laki-laki sedang anak perempuan tidak mendapat warisan. (bilan-
gan 27:1-11).
15. Seorang perempuan yang datang bulan, maka semua yang dipegangnya menjadi najis.
15:19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah
dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena
kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:20 Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu
yang didudukinya menjadi najis juga.
15:21 Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya,
membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:22 Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah men-
cuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:23 Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang
diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:24 Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan
itu, maka ia menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi
najis juga.
15:25 Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan
darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama
dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti
pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis.
15:26 Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya
seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya dan setiap barang yang didudukinya menjadi na-
jis sama seperti kenajisan cemar kainnya.
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15:27 Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci paka-
iannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:28 Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung tujuh hari
lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir.
15:29 Pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak
burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu Kemah Pertemuan.
15:30 Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang
seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang
itu di hadapan TUHAN, karena lelehannya yang najis itu. (Imamat 15:19-30)
16. Perempuan kristen tidak boleh menikah dengan pria pilihannya.
Ulangan 25:5 dalam Alkitab bagaimana kita melihat bahwa wanita dipaksa kawin.
"If brothers dwell together, and one of them dies and has no son, the wife of the dead shall not be
marries outside of the family to a stranger; her husband’s brother shall go into her, and take her as
his wife".
Jadi jika wanita ditinggal mati suaminya dan tidak punya anak, maka HARAM baginya menikah
dengan laki-laki lain kecuali HARUS dengan saudara suaminya yang meninggal. Si wanita mau
nggak mau HARUS mau menikah dengan saudara suaminya. Lihat juga dalam kasus Tamar di
Kejadian 38.
17. Wanita yang diperkosa harus menikah dengan pemerkosanya.
22:28 Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan belum bertunan-
gan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan–
22:29 maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal
perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah
memperkosa dia; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. (Ulangan 22:28-
29).
Pertanyaan yang sederhana adalah : Siapa sesungguhnya yang dihukum dalam kasus ini, Pe-
merkosa atau wanita yang diperkosa?
18. Kelahiran anak perempuan adalah kerugian.
Ecclesiasticus 22:3 "....and the birth of ANY daughter is a loss" (From the New Jerusalem Bible. It’s
a Roman Catholics Bible); Roman Catholics today form more than 75 % of the Christians popula-
tion throughout the world. Why should the Bible give stupid (with all respect to you) generalizing
statements like that about ALL women?
Ecclesiastes 25:22 "Of the woman came the beginning of sin, and through her we all die." (from the
Catholics Bible) Women in the Bible are considered evil !!!.
Ke-8 Kristen mengajarkan agar bersaksi palsu, berdusta, dan licik, seperti yang dicontohkan Yesus
dan Paulus.
"Jikalau aku menyaksikan dari hal diri ku, maka kesaksianku TIDAK BENAR".(YOHANES 5-31)
"Tetapi jika kebenaran Allah oleh DUSTAKU semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku
masih dihakimi sebagai orang yang berdosa?" ( Roma 3 : 7 ).
"Baiklah, aku sendiri bukan merupakan beban bagi kamu, tetapi dalam KELICIKANKU aku telah
menjerat kamu dengan TIPU DAYA". (2 korintus 12 : 16).
Bila panutannya aja suka bohong dan bersaksi palsu, bagaimana dengan umatnya?
Ke-9 Kristen mengajarkan untuk mencuri. Seperti yang di contohkan Yesus.
Lihat Lukas 19:29-34. Disitu diceritakan bahwa Yesus menyuruh dua muridnya untuk mengambil
keledai milik orang. Kita mengajari anak kita bahwa kalau kita mengambil barang milik orang
lain tanpa ijin yang punya namanya adalah mencuri.
Ke-10 Kristen menyetujui prostitusi.
"Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirman Ia kepada Hosea : "Pergilah,
kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal...". (Hosea 1:2).
"Berfirman Tuhan kepadaku: "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berz-
inah, seperti juga Tuhan mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah
yang lain dan menyukai kue kismis". (Hosea 3:1, Injil Bahasa Indonesia Sehari-hari, LAI 1991).
"Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-
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menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal..." (Hosea 4:14)
Buka Kejadian 38, disitu ada Tamar yang bersundal dengan mertuanya, dan Tuhan tidak mene-
gurnya.
Ke-11 Kristen mengajarkan bahwa bumi itu statis, tidak dapat bergerak, dan bumi itu punya pon-
dasi dan empat sudut.
1. "Dasar laut tersingkap dan alas bumi terbuka waktu TUHAN membentak musuh-Nya dengan
murka". (Mazmur 18:15)
2. "TUHAN adalah Raja; Ia berpakaian keagungan dan kekuatan. Bumi berdiri teguh tak dapat
goyah". (Mazmur 93:1)
3. "Dengan kukuh bumi Kaupasang pada alasnya, sehingga tak akan goyang untuk selamanya".
(Mazmur 104:5)
4. "Hai gunung-gunung, hai dasar-dasar bumi, dengarkan pengaduan TUHAN! Ia mempunyai
perkara dengan Israel umat-Nya dan akan menuntut mereka". (Mika 6:2)
5. And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and
gather together the dispersed of Judah from the FOUR CORNERS OF THE EARTH. (KJV) Isaiah
11:12
6. And after these things I saw four angels standing on FOUR CORNERS OF THE EARTH, hold-
ing the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on
any tree. (KJV) Revelation 7:1
7. That it might take hold of the ENDS OF THE EARTH, that the wicked might be shaken out of
it? (KJV) Job 38:13
8. O LORD, my strength, and my fortress, and my refuge in the day of affliction, the Gentiles shall
come unto thee from the ENDS OF THE EARTH, and shall say, Surely our fathers have inherited
lies, vanity, and things wherein there is no profit. (KJV) Jeremiah 16:19
9. The tree grew, and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof
to the ENDS OF ALL THE EARTH: (KJV) Daniel 4:11
Ke-12 Kristen mengajarkan agar minum alkohol.
1. "Alkohol adalah untuk orang-orang yang akan binasa, dan kepada orang yang susah hati. Biar-
lah mereka minum dan melupakan kemiskinan dan kesusahannya." (Dari "Good News Bible in
Today’s English") (Injil - Amsal 31: 6-7).
2. "Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencer-
naanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah." (lnjil - 1 Timotius 5: 23).
Makanya negeri kristen itu kebanyakan negeri pemabok, habis gini sih perintahnya.
Ke-13 kristen menyetujui perzinaan.
"Berfirman Tuhan kepadaku: "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berz-
inah, seperti juga Tuhan mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah
yang lain dan menyukai kue kismis". (Hosea 3:1, Injil Bahasa Indonesia Sehari-hari, LAI 1991).
Kejadian 19:33-36 Perzinaan Lut dengan kedua anaknya.
Kejadian 38 perzinaan Yehuda dan Tamar
Keduanya Tidak dikutuk Tuhan, malahan keturunannya Jadi moyang Tuhannya kristen.
Ke-14 Kristen menyetujui perkawinan antar saudara sedarah.
"Lagipula ia (Sarah) benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi ia ke-
mudian menjadi istriku." (Injil - Kejadian 20: 12).
Ke-15 Kristen mengajarkan untuk tidak menghormati ibu kandung.
Ketika Yesus masih berbicara itu, IBUNYA DAN SAUDARA-SAUDARANYA BERDIRI DILUAR
DAN BERUSAHA MENEMUI DIA. Maka seorang berkata kepadaNya (Yesus) : lihatlah ibumu
beserta saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui Engkau. Tetapi jawab Yesus
kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadaNya : SIAPA IBUKU? DAN SIAPA SAUDARA-
SAUDARAKU? Lalu katanya sambil menujuk kepada murid muridnya : INI IBUKU DAN INI
SAUDARA SAUDARAKU! (Matius 12 : 46-50)
Benarkah Yesus tega berbuat demikian terhadap ibu kandungnya sendiri yang telah MENGAN-
DUNGNYA??? Dengan perasaan enteng dia tidak mau menemui Ibunya, padahal ibunya berusaha
menemuinya dengan susah payah. Bukankah Ibu itu harus kita sayangi, kita dahulukan dari
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orang lain???
Ke-16 Kristen mengajarkan untuk bertindak yang jorok.
"Makanlah roti itu seperti jelai yang bundar dan Engkau harus membakarnya diatas kotoran
manusia yang sudah kering di hadapan mereka". (Yehezkiel 4:12)
""Lalu firmanNya kepadaku : "Lihatlah kalau begitu Aku mengijinkan engkau memakai kotoran
lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu diatasnya". (Yehizkiel 4:15).
"Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan melemparkan kotoran ke mukamu".
(Maleakhi 2:3)
Bagaimana bisa Tuhan menyuruh hal-hal yang jorok begini? Tidakkah ayat diatas melecehkan
keberadaan Tuhan yang Maha bersih?
Ke-17 Kristen mengajarkan untuk membunuh bayi yang tak berdosa dengan senang hati/gembira.
Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu! (Mazmur
137:9)
"Dan anak-anaknya akan Kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui.." (wahyu 2: 23).
Punya dosa apakah bayi-bayi itu hingga harus dibunuh secara kejam gitu? Dengan senang-senang
pula.
Ke-18 Kristen mengajarkan untuk tidak menerima tamu yang bukan orang kristen.
"Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini (non kristen ), janganlah
kamu menerimanya kedalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang
siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatanya yang jahat". (IIYohanes
1 : 10-11).
Orang non kristen jelas-jelas tidak akan membawa ajaran kristen, lalu bagaimana orang kristen
mau menerima mereka sebagai tamu kalau ada ayat yang kayak gini?
Ke-19 Kristen mengajarkan dalam menyebarkan agama dengan cara memaksa.
"Pergilah kesemua jalan dan lintasan dan PAKSALAH orang-orang yang ada di situ, masuk,
karena rumahku harus penuh" (Luk 14:23)
Pemaksaan agama kepada orang lain adalah melanggar hak asasi manusia yang paling asasi.
Ke-20 Kristen mengajarkan agar berlaku munafik.
"Terhadap orang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku
belat-belit". (2 Samuel 22:27).
Jika sifat Tuhannya aja plin plan dan tidak tegas begini bagaimana sikap umatnya?
Ke-21 Kristen mengajarkan dalam rumah tangga agar selalu bermusuhan.
Ayah akan bertentangan dengan anak laki-laki, anak laki-laki melawan ayah, ibu melawan anak
perempuan, anak perempuan melawan ibunya, menantu melawan mertuanya (Lukas 12:52-53)
Benarkah Yesus menghendaki agar dalam rumah selalu terjadi pertentangan dan percecokan?
Ayat diatas hanya sampah Fitnahan Lukas terhadap Yesus saja.
Ke-22 Kristen mengajarkan agar pengikutnya menjadi orang miskin dan dilarang jadi orang kaya.
Matius 19:23-24:
(23)Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali
bagi seOrang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga.
(24)Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari
pada seOrang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah."
Yakobus 1:10-11:
(10)dan Orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga
rumput.
(11)Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga
gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan Orang kaya; di
tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap.
Matius 5:3
"berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan
Sorga.
Dari ayat-ayat di atas kita dapat melihat sikap anti Orang Kristen terhadap orang kaya. Agama
Kristen menggeneralisasi orang kaya sebagai jahat, mereka amat susah memasuki surga.
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Tentunya hal amat tidak konsekuen dengan keadaan orang Kristen saat ini, yaitu banyak dari
mereka yang kaya-kaya dan menjadi hamba uang, bahkan banyak gereja yang amat kaya. Seba-
gai contoh adalah Gereja Bethany yang amat megah, mewah dan kaya, bahkan memiliki bisnis
hotel. Apakah dengan demikian mereka amat susah masuk Kerajaan Surga? Kalau mereka men-
jawab tidak, maka tentunya hal itu berarti mereka telah menyangkal perkataan Yesus tersebut,
bahwa orang kaya susah masuk Kerajaan Surga.
Apalagi menimbang Matius 5:3, bukankah hal itu mengajarkan bahwa Orang Kristen seharusnya
tetap miskin, agar mereka tetap menjadi pewaris Kerajaan Allah ? Tetapi nyatanya banyak Orang
Kristen yang menjadi kapitalis. Kalau begitu pertanyaannya apakah Ajaran Yesus telah berhasil?
Ataukah ada yang tidak beres dengan ajaran tersebut ?

Paulus rubah total ajaran Yesus (2007-07-24 23:46)

Kebudayaan Yunani sangat berpengaruh luas di masyarakat tanah Yudea kala itu, yang sekarang
Palestina. Negeri dimana Yesus dilahirkan dan menyebarkan ajarannya. Masuknya kebudayaan
Yunani adalah akibat dari masuknya penjajah Romawi yang menguasai tanah Yudea. Mereka ma-
suk, menjajah, tidak hanya merampok harta rakyat dan kekayaan alam tapi juga menyebarkan
ideologi mereka ke masyarakat Yahudi. Yakni Pantheisme.
Kalau kita pernah menonton film serial Hercules, disanalah gambaran tentang ajaran Pantheisme.
Ajaran yang menyembah pada banyak tuhan. Ada yang disebut dengan Zeus, tuhan tertinggi, ba-
pak semua tuhan. Ada Hera, istri Zeus, Ares tuhan perang, Aprodite tuhan kecantikan, dan masih
banyak yang lain. Yang menarik disini, Zeus mengawini perempuan bumi dan melahirkan seorang
anak laki-laki yang super kuat yang diberi nama Hercules. Dan dia dianggap sebagai penyelamat
umat manusia.
Mengapa disebut menarik, sosok pribadi Hercules ini sangat mirip dengan Yesus yang juga diang-
gap sebagai penyelamat umat manusia. Memang kedatangan Yesus (Isa as) adalah untuk menye-
lamatkan umat manusia tapi bukan sebagai tuhan yang hidup ditengah manusia seperti halnya
Hercules. Nabi Isa as hanyalah seorang manusia, utusan Allah, seorang nabi, seorang penunjuk
jalan pada kebenaran yang diridhai Allah SWT.
Tapi justru ajaran yang salah ini, bahwa Yesus adalah tuhan seperti halnya Hercules adalah tuhan,
justru disebar luaskan oleh Paulus. Ajaran Yesus adalah menyembah pada Tuhan yang satu,
Tauhid. Sedangkan ajaran Paulus adalah bentuk turunan dari ajaran Pantheisme, Paulus men-
gajarkan trinitas, tiga tuhan yakni bahwa ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak dan tuhan Roh kudus.
Berikut adalah bagaimana sesungguhnya perbedaan ajaran Paulus dan Yesus sehingga dikatakan
Paulus telah merubah total wajah asli ajaran Yesus.
10 pokok beda ajaran Yesus dan Paulus :
1. Ajaran Yesus : Yesus adalah utusan Tuhan (Yesus tidak pernah meminta disembah / di-
tuhankan).
Jawab Yesus: "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." (Matius
15:24)
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang be-
nar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. (Yohanes 17:3), (Yohanes 11:42)
Aku (Yesus) berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada
tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya....Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya barangsiapa menerima orang yang Kuutus, ia menerima Aku, dan barangsiapa
menerima Aku, ia menerima Dia (Bapa) yang mengutus Aku. (Yohanes 13:16,20)
Kamu telah mendengar, bahwa Aku (Yesus) telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang
kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku
pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku. (Yohanes 14:28)
Ajaran Paulus : Yesus adalah Tuhan.
namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu
dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala
sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. (1 Korintus 8:6)
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Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam ha-
timu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan disela-
matkan. (Roma 10:9)
NB:
Paulus berusaha mendoktrin orang lain bahwa hanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan
percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Dalam ajaran
Paulus/Kristen, Yesus lebih dipromosikan sebagai Tuhan ketimbang dengan Tuhan Allah/Bapa.
Bandingkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang lebih menonjolkan Allah/Bapa sebagai
Tuhan Yang Esa.
2. Ajaran Yesus : tidak membatalkan hukum Taurat justru meneruskan hukum Taurat.
"Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku (Yesus) datang untuk meniadakan hukum Taurat atau
kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
(Matius 5:17)
Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota
atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. (Matius
5:18)
Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah
di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah
hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga. (Matius 5:19),
(Matius 5:20)
NB:
Hukum Taurat merupakan bagian dari ajaran Yesus yang wajib dilaksanakan oleh umatnya.
Ajaran Paulus : Kristen mengutuk hukum Taurat.
Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Tau-
rat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami-pun telah percaya
kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh
karena melakukan hukum Taurat. Sebab: "tidak ada seorangpun yang dibenarkan" oleh karena
melakukan hukum Taurat. (Galatia 2:16), (Galatia 3:24-25), (Galatia 5:4), (Roma 3:27-28) dan (Efe-
sus 2:15).
3. Ajaran Yesus : Laki-laki harus Khitan.
Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang
disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya. (Lukas 2:21)
Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta ketu-
runanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat; haruslah dikerat kulit khatanmu
dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. (Kejadian 17:10-11)
Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-
temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing,
tetapi tidak termasuk keturunanmu. (Kejadian 17:12) , (Kejadian 17:13), (Kejadian 17:14), (Keja-
dian 21:4)
Ajaran Paulus : Kristen tidak mewajibkan Khitan.
Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak
mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. (Galatia 5:6)
Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum
Allah. (1 Korintus 7:19)
4. Ajaran Yesus : Tidak ada dosa waris.
Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: "Biarkan anak-anak itu
datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah
yang empunya Kerajaan Allah. (Markus 10:14)
Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan
ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan mener-
ima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. (Yehezkiel 18:20)
Ajaran Paulus : Setiap orang mewarisi dosa Adam
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Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang (Adam), dan oleh dosa
itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang
telah berbuat dosa. (Roma 5:12)
NB:
Oleh karena dosa warisan dari Adam tersebut, menurut Paulus, disalibnya Yesus konon untuk
menebus dosa-dosa manusia (Galatia 3:13).
5. Ajaran Yesus : Berpuasa, berwudlu, mengajarkan sujud serta berdoa ketika sedang sujud.
Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, (Matius 6:17)
Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari
dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang
mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan–seperti yang diperin-
tahkan TUHAN kepada Musa. (Keluaran 40:31-32)
Maka Ia (Yesus) maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: "Ya Bapa-Ku, jikalau seki-
ranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki." (Matius 26:39), (Bilangan 20:6), (Kejadian 17:2-3)
Ajaran Paulus : bernyanyi di gereja.
dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian
rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. (Efesus 5:19)
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu
dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan
mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam ha-
timu. (Kolose 3:16)
NB:
Menyanyi di gereja bukanlah ajaran Yesus, tetapi ajaran Paulus (Efesus 5:19).
6. Ajaran Yesus : melarang hidup mewah di dunia.
"Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan
pencuri membongkar serta mencurinya.Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngen-
gat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. (Matius
6:19-20).
Ajaran Paulus : Tidak ada larangan hidup mewah dalam ajaran Kristen
"Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan
pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada
orang yang berkekurangan." (Efesus 4:28)
7. Ajaran Yesus : meninggal dunia dibungkus kain kafan.
Dan Yusufpun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, (Matius
27:59)
Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan
rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. (Yohanes 19:40)
Ajaran Paulus : meninggal dunia diberi pakaian rapi dan dibungkus peti mati.
Misalnya, meninggalnya Paus Yohanes Paulus II, penyanyi Broery Marantika, dan mantan Menko
Ekuin Radius Prawiro. Ketiganya diberi pakaian rapi dan dibungkus peti mati sebelum dikubur.
8. Ajaran Yesus : tidak membatalkan hukum rajam.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang
demikian. Apakah pendapat-Mu (Yesus) tentang hal itu?" (Yohanes 8:5)
Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya (Yesus), Iapun bangkit berdiri lalu
berkata kepada mereka: "Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama
melemparkan batu kepada perempuan itu." (Yohanes 8:7).
Ajaran Paulus : Tidak ada hukum rajam dalam ajaran Kristen.
Ajaran Kristen menolak hukum rajam, karena ia adalah bagian dari hukum Taurat. Lihat kembali
pernyataan Paulus dalam Galatia 2:16 (butir 2 di atas).
9. Ajaran Yesus : Menerapkah hukum Qisash
Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. (Matius 5:38)
mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki (Keluaran 21:24)
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patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi; seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitu-
lah harus dibuat kepadanya. (Imamat 24:20)
Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata,
gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki." (Ulangan 19:21)
Ajaran Paulus : Membatalkan hukum Qisash, menjerumuskan dalam perbudakan.
Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu,
melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan
kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga
jubahmu. Dan siapa pun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama
dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang
yang mau meminjam dari padamu. (Matius 5:39-42)
10. Yesus tidak membuat agama baru.
Lihat kembali pernyataan Yesus dalam Matius 5:17-20 (Butir 2 di atas).
Kristen adalah agama baru yang lahir setelah usaha penyaliban Yesus.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak
orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. (Kisah Para Ra-
sul 11:26).
Sumber : www.irenahandono.or.id

PENDAPAT TOKOH-TOKOH NONMUSLIM TERHADAP AL-QUR’AN
(2007-07-24 23:53)

PENDAPAT TOKOH-TOKOH NONMUSLIM TERHADAP AL-QUR’AN
1. Harry Gaylord Dorman dalam buku "Towards Understanding lslam", New York, 1948, p.3,
berkata: "Kitab Qur’an ini adalah benar-benar sabda Tuhan yang didiktekan oleh Jibril, sempurna
setiap hurufnya, dan merupakan suatu mukjizat yang tetap aktual hingga kini, untuk membuk-
tikan kebenarannya dan kebenaran Muhammad."
2. Prof. H. A. R. Gibb dalam buku "Mohammadanism", London, 1953, p. 33, berkata seba-
gai berikut: "Nah, jika memang Qur’an itu hasil karyanya sendiri, maka orang lain dapat
menandinginya. Cobalah mereka mengarang sebuah ungkapan seperti itu. Kalau sampai mereka
tidak sanggup dan boleh dikatakan mereka pasti tidak mampu, maka sewajarnyalah mereka
menerima Qur’an sebagai bukti yang kuat tentang mukjizat."
3. Sir William Muir dalam buku "The Life of Mohamet", London, 1907; p. VII berkata sebagai
berikut: "Qur’an adalah karya dasar Agama Islam. Kekuasaannya mutlak dalam segala hal, etika
dan ilmu pengetahuan…"
4. DR. John William Draper dalam buku "A His-tory of the intelectual Development in Europe",
London, 1875, jilid 1 , p. 343-344, berkata: "Qur’an mengandung sugesti-sugesti dan proses moral
yang cemerlang yang sangat berlimpah-limpah; susunannya demikian fragmenter, sehingga kita
tidak dapat membuka satu lembaran tanpa menemukan ungkapan-ungkapan yang harus diterima
oleh sekalian orang. Susunan fragmenter ini, mengemukakan teks-teks, moto dan peraturan- per-
aturan yang sempurna sendirinya, sesuai bagi setiap orang untuk setiap peristiwa dalam hidup."
5. DR. J. Shiddily dalam buku "The Lord Jesus in the Qur’an", p. 111 , berkata: "Qur’an adalah
Bible kaum Muslimin dan lebih dimuliakan dari kitab suci yang manapun, lebih dari kitab Perjan-
jian Lama dan kitab perjanjian Baru."
6. Laura Vaccia Vaglieri dalam buku "Apologie de I’Islamism, p. 57 berkata: "Dalam keselu-
ruhannya kita dapati dalam kitab ini, suatu koleksi tentang kebijaksanaan yang dapat diper-
oleh oleh orang-orang yang paling cerdas, filosof-filosof yang terbesar dan ahli-ahli politik yang
paling cakap... Tetapi ada bukti lain tentang sifat Ilahi dalam Qur’an, adalah suatu kenyataan
bahwa Qur’an itu tetap utuh melintasi masa-masa sejak turunnya wahyu itu hingga pada masa
kini...Kitab ini dibaca berulang-ulang oleh orang yang beriman dengan tiada jemu-jemunya. Keis-
timewaannya pula, Qur’an senantiasa dipelajari/dibaca oleh anak-anak sejak sekolah tingkat
dasar hingga tingkat Profesor. " "Sebaliknya malah karena diulang- ulang ia makin dicintai sehari
demi sehari. Qur’an membangkitkan timbul-nya perasaan penghormatan dan respek yang men-
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dalam, pada diri orang yang membaca dan mendengarkannya.... Oleh karena itu bukan dengan
jalan paksaan atau dengan senjata, tidak pula dengan tekanan mubaligh-mubaligh yang menye-
babkan penyiaran Isiam besar dan cepat, tetapi oleh kenyataan bahwa kitab ini, yang diperke-
nalkan kaum Muslimin kepada orang-orang yang ditaklukkan dengan kebebasan untuk menerima
atau menolaknya adalah kitab Tuhan. Kata yang benar, mukjizat terbesar yang dapat diperli-
hatkan Muhammad kepada orang yang ragu dan kepada orang yang tetap berkeras kepala."
7. Prof. A. J. Amberry, dalam buku "De Kracht van den Islam", hlm. 38, berkata: "Qur’an ditulis
dengan gaya tak menentu dan tidak teratur, yang menunjukkan bahwa penulisnya di atas segala
hukum-hukum pengarang manusia."
8. G. Margoliouth dalam buku "Introduction to the Koran" (kata pendahuluan untuk buku J. M. H.
Rodwell), London, 1918, berkata: "Diakui bahwa Our’an itu mempunyai kedudukan yang penting
diantara kitab-kitab Agama di dunia. Walau kitab ini merupakan yang terakhir dari kitab-kitab
yang termasuk dalam kesusasteraan ini, ia tidak kalah dari yang mana pun dalam effeknya yang
mengagumkan, yang telah ditimbulkannya terhadap sejumlah besar manusia yang telah mencip-
takan suatu phase kemajuan manusia dan satu tipe karakter yang segar."
9. George Sale dalam buku "Joseph Charles Mardrus-Premilinary Discourse", berkata: "Di seluruh
dunia diakui bahwa Qur’an tertulis dalam bahasa Arab dengan gaya yang paling tinggi, paling
murni....diakui sebagai standard bahasa Arab... dan tak dapat ditiru oleh pena manusia... Oleh
karena itu diakui seba gai mukjizat yang besar, lebih besar daripada membangkitkan orang mati,
dan itu saja sudah cukup untuk meyakinkan dunia bahwa kitab itu berasal dari Tuhan."
10. E. Denisen Ross dari "Introduction to the Koran-George Sale", p. 5, berkata: "Qur’an memegang
peranan yang lebih besar terhadap kaum Muslimin daripada peranan Bible dalam agama Kristen.
Ia bukan saja merupakan sebuah kitab suci dari kepercayaan mereka, tetapi juga merupakan
text book dari upacara agamanya dan prinsip-prinsip hukum kemasyarakatan.....Sungguh sebuah
kitab seperti ini patut dibaca secara meluas di Barat, terutama di masa-masa ini, di mana ruang
dan waktu hampir telah dipunahkan oleh penemuan-penemuan modern."
11. James A. Michener dalam "Islam the Misun-derstood Religion Readers Digest", Mei 1955,
berkata sebagai berikut: "Berita Qur’an inilah yang mengusir patung–patung dewa, dan mem-
berikan ilham kepada manusia untuk merevolusikan hidup dan bangsa mereka.... Kombinasi
antara persembahan kepada Satu Tuhan ditambah dengan perintah prakteknya yang membuat
Qur’an menjadi khas. Bangsa yang beragama di Timur yakin bahwa negara mereka hanya akan
diperintah dengan baik apabila hukum–hukumnya sejalan dengan Qur’an.
12. W.E. Hocking dalam "Spirit of World Politics -New York 32", p. 461 , berkata: "...saya merasa
benar dalam penegasan saya, bahwa Qur’an berisi amat banyak prinsip-prinsip yang diperlukan
untuk pertumbuhannya sendiri. Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa hingga pertengahan abad
ke-13, Islamlah pembawa segala apa yang tumbuh yang dapat dibanggakan oleh dunia Barat."
13. Napoleon Bonaparte
a. Dari "Stanislas Cuyard-Ency des Sciences Religioses", Paris, 1880, jilid IX, p. 501 berkata seba-
gai berikut: " Selama abad-abad pertengahan, sejarah Islam peradaban sepenuhnya. Berkat keule-
tan kaum Musliminlah maka ilmu pengetahuan dan falsafah Yunani tertolong dari kebinasaan,
dan kemudian datang membangunkan dunia Barat serta membangkitkan gerakan intelektual
sampai pada pembaruan Bacon. Dalam abad ke-7 dunia lama itu sedang dalam sakaratulmauit.
Muhammad memberi kepada mereka sebuah Qur’an yang rnerupakan titik tolak ke arah dunia
baru."
b. Dari buku "Bonaparte et I’Islarn oleh Cherlifs, Paris, p. 105, berkata sebagai berikut: "I hope
the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the coun-
tries and establish a uniform regime based on the prinsiples of the Qur’an wich alone can lead men
to happiness. Artinya: Saya meramalkan bahwa tidak lama lagi akan dapat dipersatukan semua
manusia yang berakal dan berpendidikan tinggi untuk memajukan satu kesatuan kekuasaan yang
berdasarkan prinsip–prinsip ajaran Islam, karena hanyalah Qur’an itu satu-satunya kebenaran
yang mampu memimpin manusia kepada kebahagiaan.
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sejarah perjanjian baru (2007-07-24 23:56)

oleh nelly
1. SEKILAS TENTANG BIBEL
Dalam bentuknya yang sekarang, Bibel memuat dua kitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian
Baru. Umat Yahudi hanya beriman kepada Perjanjian Lama atau Taurat, sementara umat Nas-
rani menganggap Perjanjian Lama sebagai kitab yang berisi syariat-syariat agama, dan Perjanjian
Baru atau Injil ditambah surat-surat sebagai perjanjian yang utama.
Dikarenakan kitab Injil tidak banyak mengandung hukum-hukum syariat maka umat Nasrani
harus tetap mengacu pada kitab Taurat sebagaimana Yesus sendiri mengatakan dengan tegas
bahwa ia datang untuk menyempurnakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Dengan
demikian, mereka beriman pada nash-nash Taurat itu dan memandangnya sebagai kitab suci Ilahi
yang harus ditaati syariatnya.
Kata Injil berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya adalah euaggelion. Dalam bahasa Yunani
berarti hadiah, yang diberikan kepada orang yang mendengarkan berita gembira.
Bahasa Yunani bukan bahasa Yesus sendiri tetapi bahasa kaumnya. Pada waktu itu ia sendiri
menggunakan bahasa Aramea. Jadi kata Injil tidak pernah disebutkan dalam risalah Yesus atau
pada kitab sucinya. Tetapi mungkin kata "berita gembira" atau yang menyerupainya dalam ba-
hasa Aramea. Bahasa itu masih bersaudara dengan bahasa Arab dan bahasa Ibrani.
Dalam Perjanjian Baru kata Injil disebutkan beberapa kali, tapi bukan dalam arti kitab. Hanya
dalam arti kabar gembira atau kabar baik. Penggunaan kata Injil sebagai kitab suci yang dibawa
Yesus baru digunakan pada pertengahan abad kedua Masehi. Ini berarti sesudah Yesus wafat
seratusan tahun kemudian. Sedangkan Al Qur’anul Karim menggunakan nama itu pada risalah
Yesus, karena nama itulah yang populer digunakan oleh umat Nasrani dan seluruh masyarakat
di seluruh pelosok negeri. Al Qur’an turun enam abad setelah penggunaan kata Injil pada risalah
Yesus, sehingga tidak ada nama yang lebih tepat digunakan untuk mengenalkannya pada kitab
yang dibawa Yesus selain nama itu.
Absennya Yesus dari gelanggang masyarakat Yahudi membuat pemalsuan atau penyamaran
risalah yang dibawanya meningkat. Kami menemukannya lewat surat Paulus kedua kepada je-
maat Tesalonika. Ia mengatakan, "Jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun
oleh pemberitahuan atau surat yang dikatakan dari kami." (II Tesalonika 2:2)
Dari sini jelaslah bahwa pembuatan dan pemalsuan surat-surat berkaitan dengan Mesias sudah
tersiar di masyarakat pada masa Paulus. Bahkan lebih jauh lagi, pemalsuan ini juga sudah memu-
ncak hingga banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Mereka mengaku mendapat ilham dan
mempertontonkan berbagai kecakapan yang dikatakan sebagai mukjizat. Peristiwa ini persis
sama seperti yang diramalkan Yesus dalam ayat berikut:
"Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu, akan muncul dan mereka akan mengadakan
tanda-tanda mukjizat-mukjizat dengan maksud, kiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pili-
han." (Markus 13:22)
Untuk menyangkal tuduhan Yesus ini terhadap dirinya, maka Paulus pun mengatakan kepada je-
maatnya di Roma: "Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-
Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang dusta?" (Roma 3:7)
Sejarah Gereja Romawi menjelaskan tentang peristiwa di abad kedua Masehi. Pada waktu itu
telah terjadi perdebatan sengit antar umat Nasrani tentang keabsahan sistem para filosofi Yunani
yang mereka anut. Mereka berdebat, apakah cara itu dibenarkan?
Tapi akhirnya cara itu mereka laksanakan juga. Ini didukung oleh kecerdikan para peneliti dan
kritikus umat Nasrani. Dalam perdebatan itu juga terjadi krisis kejujuran. Berlandaskan alasan
itulah dimulailah serial karangan Injil yang dipalsukan atau disamarkan sebagian isinya.
Umat Nasrani pada masa itu tidak memiliki keseragaman pendapat. Secara garis besar jemaat
Nasrani terpecah menjadi dua golongan besar, yaitu Nasrani bertradisi Yahudi dan Nasrani bertra-
disi Yunani. Nasrani bertradisi Yunani inilah yang nantinya menjadi akar tumbuhnya umat Kris-
ten di masa depan. Dalam hal ini Dr. C. Groenen ofm dalam bukunya ’Sejarah dogma Kristologi’
mengungkapkan:
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"…Justru orang Yahudi yang berkebudayaan Yunani (diistilahkan: Helenis) sekitar tahun 40 mu-
lai menyebarkan iman kepercayaan Nasrani di luar Palestina, tidak hanya di Samaria, tetapi juga
di daerah Syiria, Mesir, dan Afrika Utara. Dan pewartaan juga diarahkan kepada orang bukan
Yahudi, yang ’Yunani’ tanpa latar belakang tradisi Yahudi, seperti halnya dengan orang Yahudi
yang berkebudayaan Yunani di Diaspora. Akibatnya: pengaruh alam pikiran Yunani atas refleksi
umat mengenai iman kepercayaannya bertambah besar dan kuat. Dua-tiga generasi Kristen per-
tama tentu tidak seluruhnya lepas dari asal-usulnya, lingkup Yahudi pribumi. Tetapi asal-usul
itu semakin bergabung dengan alam pikiran Yunani dan akhirnya unsur Yunani menjadi unsur
utama dalam pemikiran umat Nasrani.
Alam pikiran Yunani pada awal tarikh Masehi memang serba sinkretis. Di dalamnya terserap
bermacam-macam unsur dari kebudayaan-kebudayaan lain, tetapi secara dasariah alam pikiran
itu tetap Yunani. Sinkretisme itu meliputi segala sesuatu dan boleh dikatakan terutama pemiki-
ran religiuslah yang serba sinkretis. Segala apa dicampuradukkan melebur menjadi satu, tetapi
sekaligus kabur tidak keruan. Dan di samping sinkretisme populer itu masih ada aliran filsafat
bermacam-macam, yang berpangkal pada tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, Epikurus, Zenon
(Stoa), Diogenes dan sebagainya. Dan filsafat itu sedikit banyak ’merakyat’ ke mana-mana dan
juga bercampur aduk. Orang-orang Yahudi di Diaspora, yang berkebudayaan Yunani tentu saja
tidak terluput dari sinkretisme umum itu." (hal. 35)
Lebih lanjut Dr. Groenem ofm membuat suatu pernyataan tentang karangan-karangan Perjanjian
Baru sebagai berikut:
"Karangan-karangan itu agak fragmentaris. Ditulis dengan alasan tertentu, oleh orang tertentu
dan bagi sidang pembaca tertentu. Semua karangan itu dikarang setelah umat Nasrani sudah
berkembang sedikit, ditulis antara tahun 50-120 M. Dan tidak jarang di dalamnya bercampur
aduk apa yang sudah ’tradisional’ dan apa yang baru, apa yang berasal dari umat Nasrani yang
murni Yahudi dengan apa yang disumbangkan umat Nasrani yang murni Yunani. Dan bagi kita
sukar dipisahkan unsur-unsur yang berbeda latar belakangnya. Sudah penting bahwa seluruh
Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani dan hanya di sana-sini masih ada bekas dari bahasa
Aram yang menjadi bahasa Yesus dan bahasa jemaah awal. Itu berarti bahwa bagi kita tidak ada
lagi tersedia ungkapan iman umat Kristen dalam bentuknya yang awal. Semuanya sudah diolah
sedikit oleh mereka yang terpengaruh oleh alam pikiran Yunani. " (hal. 37)
Tiap-tiap golongan, Nasrani Yahudi dan Nasrani Yunani, menempuh perkembangannya sendiri-
sendiri. Karangan-karangan Perjanjian Baru, khususnya karangan-karangan Paulus, membuk-
tikan bahwa di antara keduanya memang terjadi ketegangan dan bahkan permusuhan. Menu-
rut penilaian umat Nasrani Yahudi, Paulus memang berbangsa Yahudi, tetapi toh tampil sebagai
suara jemaah-jemaah Yunani. Dan jelas antara Paulus dengan jemaah Nasrani Yahudi tidak ada
kesepahaman. Bagi umat Nasrani Yahudi Paulus dinilai sebagai ’pengkhianat’ dan ’murtad’ dari
ajaran Yesus.
Kosa kata dalam Injil juga disinyalir telah banyak mengalami perubahan. Banyak sisipan ayat-
ayat yang dapat merancukan paham monoteisme sebagai ajaran asli Yesus. Menurut Theodore
Zahn mulanya kalimat keimanan dalam ajaran Nasrani masih berbunyi: "Saya percaya pada Allah
Yang Maha Kuasa". Akan tetapi antara tahun 120 sampai tahun 210 M ada yang menambah kata
’Bapa’ di depan kata Yang Maha Kuasa. Tindakan ini sempat dikecam keras oleh beberapa tokoh-
tokoh gereja. Uskup Victor dan Zephysius mengutuk penambahan yang dianggap mencemari ke-
murnian kitab suci dan menentang pendapat yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu
dari oknum Tuhan. Penambahan tersebut adalah konsekuensi dari penerapan pendapat bahwa
Yesus adalah ’Anak Tuhan’.
2. SEJARAH PENETAPAN PERJANJIAN BARU
Ajaran Paulus yang banyak mengandung mitos-mitos Yunani ternyata banyak mendapatkan
dukungan dari orang-orang di sekitar Mediterania, Laut Tengah. Diantara para pendukungnya
tersebut terdapat Ireneus (150-202 M), Tertulianus (155-220 M), Origens (185-254 M), dan An-
thanasius (298-377 M). Anthanasius sendiri dikenal sebagai pelopor lahirnya dogma trinitas dalam
sidang Nicea pada tahun 325 M. Di belakangnya berdiri pula Santo Agustinus (354-430 M) dan Gre-
goryus Nyssa (335-394 M). Mereka ini ikut berpikir dan berunding untuk memecahkan persoalan
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tentang Tuhan itu tiga tetapi satu. Maka tidaklah mengherankan bila kemudian kita menden-
garkan ada konsili-konsili seperti konsili Nicea, konsili Efesus, konsili Alexandria dan lain-lain, di
mana pada tiap-tiap konsili akan lahir pula suatu ’perkembangan baru dari Tuhan.’
Dalam Konsili Nicea Kaisar Konstantin yang agung mengumpulkan tiga ratus pastur untuk mem-
buat suatu ketetapan. Mereka mengadakan kesepakatan dan mufakat tentang Injil yang benar.
Tetapi ternyata mereka bukan memilih kebenaran berdasarkan historis dan pertukaran pikiran
yang logis, tapi mereka menumpuk semua Injil yang ada di bawah meja makan malam kudus.
Lalu mereka berdoa kepada Allah agar Injil yang benar terangkat ke atas meja dan membiarkan
yang dianggap palsu tetap di bawah.
Setelah peristiwa ini, Kaisar Konstantin pun mengeluarkan dekritnya. Ia menyatakan bahwa se-
mua Injil yang berbeda dengan keempat Injil (yang berlaku sampai sekarang) sebagai Injil palsu
dan harus dibakar. Sayangnya pada masa itu, ternyata tidak semua orang mau menerima ajaran
Paulus. Meskipun Kaisar Konstantin telah membuat satu ketetapan baku yang harus dipatuhi
semua rakyatnya nyatanya masih ada golongan-golongan seperti Nestorius (338-440 M) dan Arius
(270-350 M) yang giat menentang. Kedua golongan ini terkenal dengan kegigihannya memperta-
hankan keyakinan bahwa tiada lain yang patut disembah melainkan Allah. Akibat dari pertentan-
gan mereka inilah akhirnya timbul perburuan manusia yang tiada tara. Siapapun yang tidak mau
mengikuti perintah Kaisar Konstantin, diasingkan ke seluruh negeri, bahkan di eksekusi dengan
cara dibakar hidup-hidup, diadu dengan singa, diseret oleh kuda dan bahkan dihukum injak den-
gan seekor gajah.
Pater Mochim dalam bukunya ’Sejarah Gereja’ antara lain menerangkan bahwa dekrit itu sudah
jelas zalim dan tidak masuk akal. Sayangnya, setelah Kaisar Konstantin merasa bersalah dan
membatalkan dekritnya, Arius yang diasingkan sudah meninggal sebelum sempat menerima kepu-
tusan pembatalan dekrit tersebut.
Perjanjian Baru pun ditetapkan terdiri dari 27 kitab, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas,
Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, dan surat-surat Paulus kepada jemaat Roma, jemaat Korintus, je-
maat Galatia, jemaat Efesus, jemaat Filipi, jemaat Kolose, jemaat Tesalonika, Timotius, Titus, Fil-
mon, orang Ibrani, kepada Yakobus, kepada Petrus, kepada Yohanes dan kemudian Wahyu kepada
Yohanes. Kumpulan kitab-kitab pilihan itu disetujui juga oleh Paus Glasios pada tahun 492-496
M. Lalu diberinya ijin berkembang secara resmi. Maka sejak itu Perjanjian Baru berkembang pe-
sat di kalangan umat Nasrani. Sebetulnya masih ada 158 Injil dan kitab lainnya yang dikatakan
oleh para penafsir dan kalangan gereja sebagai Injil yang kudus. Sayangnya, kemudian Injil-Injil
tersebut dianggap palsu dan hanya dianggap sebagai karangan biasa. Di antara Injil-Injil dan
kitab-kitab itu dikatakan ada yang ditulis oleh Yesus sendiri, seperti suratnya kepada Epiko uros,
kepada Propal, Kitab Perumpamaan dan Nasehat, Kitab doa-doa Mesias, Kitab Penciptaan Yesus
dan Maria, dan kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Selain itu juga masih terdapat Injil-Injil
lain yang juga ikut diapokritkan, diantaranya adalah:
a. Injil Markion
b. Injil Mesir
c. Injil Eva
d. Injil Yudas
e. Injil Nicodemus
f. Injil Thomas
g. Injil Barnabas
h. Injil Matius (tidak sama dengan yang ada sekarang)
i. Injil Yosepus
j. Injil Duabelas
k. Injil Kebenaran
l. Injil Maria
m. Injil Yesus
n. Injil Andreas
o. Injil Pilipias, dan lain-lain
(diambil dari berbagai sumber)
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PENDAPAT ILMUWAN KRISTEN TERHADAP BIBLE (2007-07-24 23:59)

PENDAPAT ILMUWAN KRISTEN TERHADAP BIBLE
1. Dr. Mr. D. N. Mulder dalam bukunya "Pembimbing ke dalam Perjanjian Lama", tahun 1963,
pagina 12 dan 13, berkata sebagai berikut: "Buku ini dikarang pada waktu-waktu tertentu, dan
pengarang-pengarangnya memang manusia juga, yang terpengaruh oleh keadaan waktunya dan
oleh suasana di sekitarnya dan oleh pembawaan pengarang itu sendiri. Naskah-naskah asli dari
Kitab Suci itu sudah tidak ada Iagi. Yang ada pada kita hanya turunan atau salinan. Dan salinan
itu bukannya salinan langsung dari naskah asli, melainkan dari salinan dan seterusnya. Sering di
dalam menyalin Kitab Suci itu terseliplah salah salin."
2. Drs. M. E. Duyverman dalam bukunya "Pembimbing ke dalam Perjanjian Baru", tahun 1966,
pagina 24 dan 25, berkata sebagai berikut: "Ada kalanya penyalin tersentuh pada kesa-lahan
dalam naskah asli yang dipergunakannya, lalu kesalahan itu diperbaikinya, padahal perbaikan itu
sering mengakibatkan perbedaan yang lebih besar dengan yang sungguh asli. Dan kira-kira pada
abad keempat, di Antiochia diadakan penyelidikan dan penyesuaian salinan-salinan; agaknya ter-
dorong oleh perbedaan yang sudah terlalu besar diantara salinan-salinan yang dipergunakan den-
gan resmi dalam Gereja."
3. Dr. B. J. Boland dalam bukunya "Het Johannes Evangelie", p. 9, berkata sebagai berikut: "Zijn
ons de waarheden van het Evangelie van Jesus Christus in haar corspron-kelij-ken onvervalschen,
zul veren vorm over-geleverd of zijn de door het intermediair van den Griek schen Geest, van de
Griek sche reid, het laat stea an te nemen...dat de letter der Nieuw-Testament-ische boeken in de
eerste eeuwen anzer jaar-telling gewichtig wijzungen moet hebben ondergaan."
Artinya: Apakah kebenaran-kebenaran dari Injil Jesus Kristus diserahkan kepada kita dalam ben-
tuk murninya, asli dan tidak dipalsukan, ataukah telah dirubah melalui alam fikiran kebudayaan
Gerika? Umumnya yang terakhirlah yang diterima oleh orang jaman kini... bahwa tulisan-tulisan
Kitab Perjanjian Baru pada dua abad pertama perhitungan tahun kita, pasti telah mengalami pe-
rubahan besar.
4. Dr. A. Powel Davies dalam bukunya "The meaning of the Dead Sea Scrolls The New Ameri-
can Library" tahun 1961 , p. 106, berkata: "The first three, or Synoptic Gospels tell much the same
story. There are discrepancies; but it is impossible to a considerable extent to reconcile them. John’s
Gospel, however, tells quit a different story from the other three. If John is right, then the other
three are wrong; If the Synoptic are right, the John’s gospel must surely be in error."
Artinya: Tiga Injil pertama, yaitu Injil Synoptik, membawakan cerita yang sama. Terdapat
pertentangan-pertentangan di dalamnya, sehingga tidaklah mungkin sedemikian jauh untuk men-
damaikan ayat-ayat ini. Namun Injil Johannes, menceritakan cerita-cerita yang amat berbeda dari
ketiga Injil pertama itu. Bila Injil Johannes yang betul, maka ketiga Injil yang lain itu salah; bila
ketiga Injil itu betul, maka Injil Johannes pasti salah.
5. Dr. G. C. Vari Niftrik dan Dr. B. J. Boland dalam bukunya "Dogmatika Masakini", cetakan ketiga;
tahun 1978, p. 322, berkata seba-gai berikut: "Kita tidak usah merasa malu bahwa terdapat pel-
bagai kekhilafan di dalam Al-Kitab; kekhilafan tentang angka-angka, perhitungan-perhitungan
tahun dan fakta-fakta. Dan tak perlu kita pertanggungjawabkan kekhilafan-kekhilafan itu
berdasarkan caranya isi Al-Kitab telah disampaikan kepada kita, sehingga dapat kita berkata:
dalam naskah asli tentu-lah tidak terdapat kesalahan-kesalahan, tetapi kekhilafan-kekhilafan itu
barulah ke-mudiannya terjadi di dalam turunan-turunan (salinan-salinan-pen) naskah itu."
6. Herman Bakels (1871-1954) dalam bukunya "Nij Ketters? Ya.. Om deere Gods", p. 119-120,
lewat buku "Dialog antara Ahmadiyah dengan saksi-saksi Yehowa", p. 83 dan 88 berkata seba-
gai berikut: "De andere ses Bijbels (Weda, Awesta, de boeken over Boedha, Tao-teking, Con-fusius
boeken, Kor’an) ken ik niet ge-noeg...Van onzen Bijbel weet ik dit zeker. Ik heb hem dertig jaar lang
van voren tot achteren doorploeterd. En ik zeg ronde-ment; ik kan in Europa geen boek dat meer
stikvol dingen-die-niet-waar-zijn zit dan de Bijbel."
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Artinya: Adapun enam buah kitab (Weda, Awesta, Kitab-kitab tentang Budha, Tao-teking, Kitab–
kitab Confusius, Al-Qur’an) tidak begitu saya kenal. Akan tetapi Bijbel kita ini, pasti saya ketahui.
Sudah 30 tahun lamanya saya mengincah Bijbel kita ini dari awal sampai akhir. Oleh karena
itu terus terang saya katakan, bahwa di Eropa, saya belum kenal sebuah kitab yang lebih padat
dengan hal-hal yang tidak benar dari pada Bijbel. Dia juga berkata: "Bijna alle koeken zijn er
misleidend, nip-seudepigra fisch. D.W.Z. niet geschreven door de auteurs op wier namen zestaan,
maar wel later geschreven."
Artinya: Hampir semua kitab-kitab dalam bibel itu menyesatkan, yakni memakai nama. palsu,
yaitu tidak ditulis oleh pengarang-pengarang yang tercantum nama mereka di atasnya, melainkan
ditulis jauh di belakang mereka.
7. Surat kabar di Ghana, yaitu Harian Times, 24 Juni 1964 yang dimuat oleh harian Mercusuar Yk.
tertanggal 31-8-1968; Mr. RT. Payet, di dalam parlemen inggris tahun 1964 mengusulkan kepada
Pemerintah Inggris dalam hal ini The British Home Secretary agar Injil dilarang beredar. Salah
satu di antara sebabnya seperti yang ia katakan sebagai berikut: "I know of no book in history
which could compare with the Bible as a source of bru-tality and sadistic conduct. Artinya: Tidak
ada di dalam sejarah satu buku yang merupakan sumber dari perbuatan-perbuatan yang brutal
dan sadis selain Injil ini. (I. Sudibya Markus dalam buku "Dialog Islam–Nasrani dan Usul Pelang-
garan Injil di Inggris", terbitan Potrosari Ler. 28 Mgl.).
8. Prof. Herbert J. Muller dalam buku "The Uses of the Past, p. 168 lewat bukunya O. Hashem,
"Marxiesme dan Agama", tahun 1965, Japi Surabaya, p. 45, berkata: "Scholars regard this
text ( I Johannes 5:7) as a later interpolation however, since it does not appear in the best
manuscripts." Artinya: Para sarjana menganggap bahwa naskah ini ( I Johannes 5:7) adalah
suatu sisipan/tambahan kemudian, karena ayat seperti ini tidak diketemukan pada manuskrip-
manuskrip terbaik.
9. Kata Herman Bakel dan Dr. A. Powel Davies, "Injil Matius 28:19 dan Injil Markus 16:9-19
adalah sisipan. Bacalah bukunya." (Hashem, "Jawaban Lengkap Kepada Pendeta Dr. J. Verkuyl,"
terbitan JAPI, Surabaya, tahun 1969, halaman 94).
10. Uskup John Shelby Spong dalam bukunya Why Christianity Must Change or Die (1998). (Men-
gapa agama Kristen Harus Berubah (keimanannya) atau akan Mati).
"Kita harus membebaskan Yesus dari kedudukannya sebagai Jurusalamat… Ajaran ini harus di-
cabut dan dibuang"
11. Reverend DR Charles Francis Potter dalam bukunya The Lost Years of Jesus Revealed (1992).
"Para pemuka agama Kristen tidak dapat dimaafkan untuk (mempertuhankan Yesus) dengan me-
manfaatkan keterbatasan… berfikir orang-orang Palestina 2000 tahun yang lalu"
12. John Davidson dalam bukunya The Gospel of Jesus (1995).
"Barangkali kita (umat Kristen) telah tersesat selama 2000 tahun"
Contoh diatas memperlihatkan bahwa para pakar di atas bukannya mengatakan bahwa agama
mereka, Kristen, adalah agama yang paling benar, tetapi malah sebaliknya mengakui bahwa
agama mereka ternyata adalah agama yang salah dan menyesatkan.
Selanjutnya kalau saudara mengutip Karl Rahner tentang Teologi Inklusif yang sekarang mulai
dianut oleh Vatikan: "Agama lain adalah bentuk implisit dari agama kita". Hal ini tidak berlaku
untuk agama Islam dan Kristen sebagaimana yang dibeberkan oleh Pakar sejarah Max I.
Dimont dalam bukunya Jews, God and History (1994).
"Pemisahan antara Kristen dan Yahudi terjadi setelah tahun 50-an, setelah sekte Kristen dibawa
ke penyembahan berhala dan menjadikannya agama dunia"
Dari pernyataan Max I. Dimont ini, jelas terlihat bahwa Islam sebagai agama wahyu bukan meru-
pakan bentuk implisit dari agama dunia (Kristen).
Demikian pula kalau saudara mengutip John Hick dan John B. Cobb Jr. yang mengatakan bahwa
"Agama berbeda-beda tetapi semuanya benar", ini dibantah kembali oleh John Shelby Spong dalam
bukunya Rescuing the Bible from Fundamentalism (1991) dengan mengatakan:
"Dia (Paulus) tidak menulis firman Allah. Yang dia tulis adalah kata-katanya sendiri yang khusus,
penuh keterbatasan serta memiliki berbagai kelemahan sebagai ciri seorang manusia"
Rev. David J. Fant, seorang Setiausaha Umum bagi New York Bible Society: The question naturally
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arises, do any of the original manuscripts of the Bible still exist? The answer is No. The original
manuscripts were on papyrus and other perishable materials and have long since disappeared.
(Soalan biasanya ditanya, adakah naskah-naskah asal Alkitab masih wujud sehingga kini? Jawa-
pannya tidak. Naskhah-naskhah asal di atas papirus dan bahan-bahan lain yang mudah rosak
semuanya telah lama hilang)
Kenyataan di atas dipetik daripada Rev. David J. Fant, Simple Helps and Visual Aids to Under-
standing The Bible, m.s. 6.
Dr. Verkuyl di dalam bukunya berjudul Fragmenta Apologetika, bahawa
Kitab-kitab Alkitab yang seluruhnya berjumlah 66 itu, datang kepada kita dalam bentuk salinan-
salinan yang beribu-ribu banyaknya. Naskah-naskah asli yang tertulis dalam tulisan tangan-
autographa telah hilang semua.

1.2 August

WANITA DALAM PANDANGAN ALKITAB (2007-08-18 11:03)

Harus berdiam diri.
"...melainkan hendaklah ia berdiam diri". (I Timotius 2 : 11-12).
Ayat inilah yang menyebabkan wanita kristen terbelakang. Wanita kristen maju karena mening-
galkan ajaran Bible.
2. Harus merendahkan diri.
"dan bersungguh-sungguh merendahkan dirinya", (I Timotius 2 : 11-12).
Kalau rendah hati(tidak sombong) itu baik, tapi kalau rendah diri ? = tidak Pe De.
3. Tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki.
aku tidak mengijinkan seorang perempuan mengajar dan memerintah atas laki-laki, (I Timotius 2
: 11-12). Kayaknya ayat ini sudah tidak laku lagi.
4. Tunduk kepada suami dalam tiap-tiap perkara.
"....demikianpun hendaknya segala istri tunduk kepada suaminya dalam tiap-tiap perkara". ( Epe-
sus 5 : 22-24).
Haruskah istri tunduk kepada suaminya dalam hal kejahatan.
5. Harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat.
"Sama seperti dalam pertemuan jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam
diri dalam pertemuan jemaat" (1 korintus 14:34).
Ayat ini kayaknya juga sudah tidak punya kekuatan hukum. Sekarang para wanita kristen
berlomba mengeraskan suara dalam bernyanyi di gereja.
6. Tidak boleh berbicara dalam pertemuan jemaat.
"Sebab mereka tidak diperbolehkan berbicara dalam pertemuaan jemaat". (1 korintus 14:34).
Bukankah orang-orang yang mengaku fanatik Alkitab dengan enteng sekali melanggar larangan
alkitab sendiri? Berapa banyak penginjil, pengkotbah dan evangelis perempuan saat ini? Diluar
hitungan jari. Bukankah mereka selalu melanggar Alkitab tanpa menyadarinya? Bukankah para
"domba" nya juga ikut andil dalam melanggar alkitab?
7. Tidak sopan bagi wanita bicara dalam pertemuan jemaat.
Itulah bunyi 1 korintus 14:36 tapi peduli amat dengan kesopanan. Alkitab bilang tidak sopan,
umat kristen bilang sopan-sopan aja.
8.Pimpinan wanita adalah laki-laki.
1 korintus 11:3 bilang begitu. Tapi kayaknya ayat itu sudah lapuk.
9. Dilarang mengepang rambutnya.
"..rambutnya jangan berkepang-kepang". 1 Timotius 2:9.
10. Wanita dilarang memakai emas, mutiara ataupun pakaian yang mahal.
"..jangan memakai emas, mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal". (1 Timotius 2:9).
11. Anak perempuan dapat dijual bapaknya.
"Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak
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boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar". Keluaran 21 : 7.
Ayat ini kayaknya sudah kadaluwarsa. Hanya dapat dipraktekan pada masyarakat yang belum
beradab.
12. Wanita yang menolong suaminya harus dipotong tangannya.
Itulah perintah ulangan 25 : 11-12. Sampai tidak sanggup berkomentar lagi.
13. Harus menudungi kepalanya.
"Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung,
menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika
perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya.
Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka
haruslah ia menudungi kepalanya. " (1Korintus 11:5-6 & 13)
Saya berani taruhan 90 % wanita kristen tidak melaksanakan perintah diatas.
14. Seorang anak perempuan tidak memiliki hak waris bila mempunyai saudara laki-laki.
Bila seorang ayah meninggal dan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan maka yang
menjadi pewaris hanyalah anak laki-laki sedang anak perempuan tidak mendapat warisan. (bilan-
gan 27:1-11).
15. Seorang perempuan yang datang bulan, maka semua yang dipegangnya menjadi najis.
15:19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah
dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena
kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:20 Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu
yang didudukinya menjadi najis juga.
15:21 Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya,
membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:22 Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah men-
cuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:23 Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang
diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:24 Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan
itu, maka ia menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi
najis juga.
15:25 Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan
darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama
dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti
pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis.
15:26 Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya
seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya dan setiap barang yang didudukinya menjadi na-
jis sama seperti kenajisan cemar kainnya.
15:27 Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci paka-
iannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:28 Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung tujuh hari
lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir.
15:29 Pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak
burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu Kemah Pertemuan.
15:30 Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang
seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang
itu di hadapan TUHAN, karena lelehannya yang najis itu. (Imamat 15:19-30)
16. Perempuan kristen tidak boleh menikah dengan pria pilihannya.
Ulangan 25:5 dalam Alkitab bagaimana kita melihat bahwa wanita dipaksa kawin.
"If brothers dwell together, and one of them dies and has no son, the wife of the dead shall not be
marries outside of the family to a stranger; her husband’s brother shall go into her, and take her as
his wife".
Jadi jika wanita ditinggal mati suaminya dan tidak punya anak, maka HARAM baginya menikah
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dengan laki-laki lain kecuali HARUS dengan saudara suaminya yang meninggal. Si wanita mau
nggak mau HARUS mau menikah dengan saudara suaminya. Lihat juga dalam kasus Tamar di
Kejadian 38.
17. Wanita yang diperkosa harus menikah dengan pemerkosanya.
22:28 Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan belum bertunan-
gan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan–
22:29 maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal
perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah
memperkosa dia; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. (Ulangan 22:28-
29).
Pertanyaan yang sederhana adalah : Siapa sesungguhnya yang dihukum dalam kasus ini, Pe-
merkosa atau wanita yang diperkosa?
18. Kelahiran anak perempuan adalah kerugian.
Ecclesiasticus 22:3 "....and the birth of ANY daughter is a loss" (From the New Jerusalem Bible. It’s
a Roman Catholics Bible); Roman Catholics today form more than 75 % of the Christians popula-
tion throughout the world. Why should the Bible give stupid (with all respect to you) generalizing
statements like that about ALL women?
Ecclesiastes 25:22 "Of the woman came the beginning of sin, and through her we all die." (from the
Catholics Bible) Women in the Bible are considered evil !!!.

Apa hukuman bagi pemerkosa dalam AL KITAB? (2007-08-18 11:05)

Perkosaan merupakan kejahatan yang besar, dan ini dapat mempengaruhi kehidupan wanita yang
diperkosa. Apa kata Al kitab berhubungan dengan isu ini? Mari kita buka Al kitab!
"If a man happens to meet a virgin who is not pledged to be married and rapes her and they are
discovered, he shall pay the girl’s father fifty shekels of silver. He must marry the girl, for he has
violated her. He can never divorce her as long as he lives. (From the NIV Bible, Deuteronomy
22:28)"
22:28 Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan belum bertunan-
gan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan–
22:29 maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal
perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah
memperkosa dia; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. (Ulangan 22:28-
29).
Aturan dalam Alkitab diatas sangatlah mengerikan! Ulangan 22:28-29 memaksa wanita yang
diperkosa untuk menikah dengan pemerkosanya. Hukum dalam Alkitab tersebut sungguh mengge-
likan dan tidak rasional. Kita buka lebih lanjut Alkitab!
"But if out in the country a man happens to meet a girl pledged to be married and rapes her, only
the man who has done this shall die. (From the NIV Bible, Deuteronomy 22:25)"
22:25 Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu,
memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang
harus mati, (ulangan 22:25)
Ini ayat yang penting. Kita melihat di ulangan 22:28 bahwa jika laki-laki memperkosa seorang
gadis, maka gadis yang diperkosa WAJIB menikah dengan pemerkosanya. Sementara bagi pe-
merkosa wanita yang telah menikah maka ia WAJIB mati. Jadi tidak ada hukuman yang real bagi
pemerkosa Gadis. Si pemerkosa enak menikah wanita yang diperkosanya.
Pertanyaan :
Bagaimana Alkitab mencegah para pemuda brutal untuk memperkosa gadis yang cantik? Ren-
canakan saja anda memperkosa Tracy Trinita atau mungkin Agnes Monica yang mudaan dikit J,
kalau anda sampai dapat melakukannya keberuntungan ada di pihak anda, anda dapat menikahi
si Tracy, enakan? Sedang yang diperkosa, menderita lahir batin, sudah gitu harus hidup serumah
dengan pemerkosanya, habis itu setiap hari mungkin dia diperkosa terus, kasihan dech! Pelajaran
moral apa yang dapat diambil dari ayat diatas?
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KEBEBASAN BERAGAMA ALA ALKITAB? (2007-08-18 11:06)

Kebebasan beragama.
Adalah hak asasi yang paling asasi adalah hak untuk bebas memilih dan menyakini suatu
agama. Agama yang benar haruslah mengajarkan kebebasan untuk memeluk suatu agama dan
larangan keras untuk memaksakan suatu agama. Apakah Kristen mengajarkan agar manusia
bebas memilih agamanya? Para misionaris, baik lokal maupun internasional selalu menden-
gungkan bahwa kristen adalah agama damai, agama yang mengajarkan kebebasan, tetapi be-
narkah demikian? Marilah bersama-sama kita kupas tuntas. Dalam Alkitab terdapat satu ayat
yang memerintahkan agar membunuh orang yang murtad dan mengajak kepada tuhan yang lain.
13:6. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan
atau isterimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya: Mari kita
berbakti kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu,
13:7 salah satu allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh
dari padamu, dari ujung bumi ke ujung bumi,
13:8 maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah
engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya,
13:9 tetapi bunuhlah dia! Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh
dia, kemudian seluruh rakyat. (Ulangan 13:6-9).
Jadi apabila ibu kita, atau anak kita atau mungkin istri kita murtad dan mengajak kita juga agar
murtad, maka menurut perintah Alkitab, Ingat! ini merupakan perintah dan bukan hanya anju-
ran bahwa haruslah kita bunuh orang itu. Meskipun ibu yang melahirkan kita, jangan merasa
belas kasihan, Bunuh!!! Yesus berkata :
"Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum taurat batal". (Lukas 16:17)
Padahal langit dan bumi belum lenyap, itu berarti hukum taurat harus tetap dijalankan oleh umat
kristen, tidak boleh dibatalkan. Jadi umat kristen sekarang yang mengetahui ada umat kristen
yang murtad, menurut ayat di atas segeralah, Bunuh dia!!! Bandingkan dengan ajaran yang satu
ini :
"Dan apabila (kedua orang tuamu) bersungguh-sungguh mengajak kamu untuk musyrik tanpa
kamu ketahui ilmunya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan temanilah keduanya
didunia ini dengan baik. dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaKu. Kemudian
hanya kepada Akulah tempat kamu kembali, lalu aku menunjukan kepadamu(hasil) apa yang
telah kamu lakukan". (Lukman 15).
Islam benar-benar mengajarkan akan kebebasan beragama. Apabila orang tua kita mengajak
menyembah kepada Allah yang lain maka jangan ikuti, tapi temanilah keduanya didunia ini den-
gan baik. Tidak seperti ajaran Alkitab, There must be no mercy given to the person nor a chance
for him or her to repent. Kill him/her immediately !!!. Stone him/her to death immediately !!!.
Ada lagi ayat Alkitab yang mengajarkan untuk membunuh siapa saja yang tidak menyembah
tuhannya Israel;
17:2 "Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN,
Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata
TUHAN, Allahmu, dengan melangkahi perjanjian-Nya,
17:3 dan yang pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada
matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah Kularang itu;
17:4 dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memerik-
sanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di antara
orang Israel,
17:5 maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan ja-
hat itu ke luar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kaulempari dengan
batu sampai mati. (Ulangan 17:2-5).
Jadi menurut alkitab semua orang haruslah menyebah Tuhannya Israel dan kalau ada yang sam-
pai mencari tuhan yang lain maka, harus kaulempari dengan batu sampai mati.
15:13 Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak
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mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. (2 Tawarikh 15:13).
Satu lagi, menyembah tuhannya Israel atau rajam sampai mati. Bandingkan pula dengan ajaran
yang satu ini :
Noble Qur’an 2:225 "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam".
Kalaupun ada orang yang tak beriman pada al Quran yang mengolok-olok kita sebagai muslim,
maka tidak usah diladeni, dan tinggalkanlah mereka.
Noble Qur’an 6:68 "Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka
tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan
menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang
zalim itu sesudah teringat (larangan itu)".
Paulus juga mengajarkan, murtad=bunuh!!
Romans 1:20-32 (from the New Testament)
"20. For since the creation of the world God’s invisible qualities–his eternal power and divine
nature–have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are with-
out excuse.
21. For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but
their thinking became futile and their foolish hearts were darkened.
22. Although they claimed to be wise, they became fools
23. and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal man and birds
and animals and reptiles.
24. Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the
degrading of their bodies with one another.
25. They exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served created things rather than
the Creator–who is forever praised. Amen.
26. Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural
relations for unnatural ones.
27. In the same way the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with
lust for one another. Men committed indecent acts with other men, and received in themselves the
due penalty for their perversion.
28. Furthermore, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, he gave
them over to a depraved mind, to do what ought not to be done.
29. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed and depravity. They are full
of envy, murder, strife, deceit and malice. They are gossips,
30. slanderers, God-haters, insolent, arrogant and boastful; they invent ways of doing evil; they
disobey their parents;
31. they are senseless, faithless, heartless, ruthless.
32. Although they know God’s righteous decree that those who do such things deserve death, they
not only continue to do these very things but also approve of those who practice them."
Dalam Alkitab juga kita baca Yesus memerintahkan bakar bagi siapa saja yang murtad!!
"Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal didalam aku dan
Aku didalam dia, ia berbuah banyak sebab diluar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering,
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakan kedalam api lalu dibakar". (Yohanes 15:5-6)" Apos-
tates are to be burned alive according to the new testament. Ada lagi ayat,
20:27 Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka
dihukum mati, yakni mereka harus dilontari batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka
sendiri" (Imamat 20:27).
Ayat diatas menggambarkan bahwa orang kristen tidak boleh meninggalkan agamanya, atau ra-
jam, lempari batu hingga mati!!! Ayat diatas memerintahkan Ibu untuk membunuh anaknya,
saudara membunuh saudaranya, ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya, teman
membunuh temannya, jangan merasa belas kasihan kill him/her!!! . Yesus berkata;
Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan
ditiadakan dari hukum taurat, sebelum semuanya terjadi" (Matius 5:18).
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Sejarah kristen membuktikan kepada kita bahwa hukum bakar atau rajam bagi Yang dianggap
murtad adalah benar-benar diterapkan bagi orang-orang kristen minoritas yang bersalahan faham
dengan umat kristen mayoritas, atau bagi ilmuwan-ilmuwan kristen. Sejarah mencatat, selama
Tomas menjadi Inquisitor Agung tak kurang 2.000 orang telah berhasil ia dihabisi dengan cara
keji, yakni mati dibakar atas titahnya!
Jerman (1524-1526). Kala itu gereja begitu manunggal dengan negara dan sekelompok petani
yang telah lama merasa tertindas melakukan pemberontakan. Tokohnya, Thomas Munzer, seorang
pengkhotbah radikal, menyatakan bahwa para petani dan buruh tambang lebih bisa memahami
Injil ketimbang para pastor. Kata-kata Munzer membuat dada para petani gemeretak dan mereka
menjadi semakin bulat menantang. Tapi sementara pasukan petani hanya mengandalkan artileri
bikinan sendiri ditambah doa dan pidato, pasukan para pangeran menggebuk Kota Frankenhausen
dengan kanon. Syahdan, 5.000 orang yang dikalahkan dibunuh, 300 tawanan dijatuhi hukuman
mati. Ketika istri-istri mereka meminta ampun, permohonan itu disetujui dengan syarat. Wanita-
wanita itu harus menghantam kepala dua pendeta yang menganjurkan pemberontakan, sampai
otaknya muncrat. Mereka setuju. Akhirnya pemberontakan pun padam, setelah 130.000 petani
tewas. (Goenawan Muhamad, 1991:164,165, 170-171, 210-211).
Kala Protestan berkuasa di Jenewa, hal bakar- membakar manusia yang padahal tak lain adalah
citra-Nya sendiri itu masih juga berlangsung. Korbannya adalah Servetus. Ia dibakar hidup-hidup
oleh pemerintah Kota Jenewa karena dianggap sesat. Yang memilukan, saat itu Kota Jenewa
dipimpin oleh seorang yang sangat terkenal sebagai tokoh reformasi, yang tak lain adalah John
Calvin.
Saat terjadi holocaust (pemusnahan orang Yahudi) atau anti semitisme secara umum, gereja juga
dianggap banyak diam. Demikian juga ketika terjadi pembantaian suku Indian Amerika, Abori-
gin di Australia, sikap gereja setali tiga uang. Di Afrika Selatan, sebelum Mandela menghapuskan
praktek rasialisme, bahkan secara terang-terangan banyak gereja yang mengajarkan najis hukum-
nya menerima orang kulit berwarna masuk dalam rumah Tuhan.
Kebebasan beragama adalah najis menurut Alkitab; Yesus berkata;
Pergilah kesemua jalan dan lintasan dan PAKSALAH orang-orang yang ada di situ, masuk, karena
rumahku harus penuh" (Luk 14:23)
"Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan di
baptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan DIHUKUM." (Mrk 16-15)
"Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak
dan Roh Kudus," (Mat 28:19)
Jadi aturannya adalah, Paksa mereka!!!
Yesus mengecam dan mengancam kota-kota yang tidak mau tunduk kepadanya.
[Matius 11:20] LALU YESUS MULAI MENGECAM KOTA-KOTA YANG TIDAK BERTOBAT,
sekalipun disitu Ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatya:
[11:21] "CELAKALAH ENGKAU KHORAZIM! CELAKALAH ENGKAU BETSAIDA! Karena jika
di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah
lama mereka bertobat dan berkabung".
[11:22] Tetapi Aku berkata kepadamu: Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan
lebih ringan dari pada tangunganmu.

Nabi Muhammad juga Bernubuat (2007-08-18 11:07)

"Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang
tidak difirmankan TUHAN? – Apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataan-
nya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN;
dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepada-nya." (Ul
18:21-22)
Jadi semua perkataan nabi itu harus tejadi. Kalau perkataannya tidak terjadi maka nabi itu nabi
palsu. Semua perkataan Muhammad saw benar-benar terjadi.
Ke-1.
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Ramalan Rasulullah saw tentang Kemenangan Bangsa Romawi atas Bangsa Persia.
Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunan miliknya dari Ibnu Abbas ra tentang firman
Allah yang berbunyi :
"Aliif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa romawi di negeri yang dekat". (Ar-Ruum 1-3).
Ibnu Abbas berkomentar tentang ayat ini yaitu ; mengalahkan dan dikalahkan. Kaum musyrikin
sangat senang dengan kemenangan bangsa Persia atas bangsa Romawi, karena mereka sama-
sama menyembah berhala. Sedangkan kaum muslimin menyukai kemenangan Romawi karena
mereka adalah ahli kitab.Dan oleh orang-orang musyrik hal itu diungkapkan kepada Abu Bakar
ra, yang kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah saw. Lalu belau saw bersabda :
"Adapun mereka bangsa Romawi akan memperoleh kemenangannya". Maka Abu Bakar ra pun
balik menyampaikan hal itu kepada orang-orang musyrik dan mereka berkata : " Kalau demikian,
maka tetapkan batasan waktunya. Jika kami menang kami akan mendapatkan ini dan itu, jika
kalian menang akan mendapatkan ini dan itu". Kemudian Abu Bakar ra menetapkan batas waktu
kepada mereka yakni lima tahun. Namun nyata bangsa Romawi belum mendapapat kemenangan.
Kemudian Abu Bakar memberitahukan hal itu kepada Rasulullah saw dan bersabda ; "Kenapa
tidak engkau katakakan sampai dibawah?" Ibnu Abbas berkata ; "Aku berpendapat bahwa apa
yang dimaksud oleh beliau saw adalah di bawah sepuluh tahun".
Tingkatan hadits :
Hadis ini shahih sebagaimana di shahih kan oleh Tirmidzi, Hakim dan Dhahabi.
Kenyataan yang diramalkan :
Telah terbukti apa yang di ramalkan Rasulullah saw yang jujur, dimana bala tentara Romawi me-
mang telah mampu meraih kemenangan dan berhasil mengalahkan tentara Persia pada tahun
kedua hijriah. Yakni sembilan tahun setelah ramalan Beliau saw. Kemenangan romawi tersebut
sungguh bertolak belakang dengan kenyataan yang ada pada saat itu, dan berada diluar dugaan
atau perkiraan manusia. Sebab, kondisi Romawi pada saat itu sedang dalam kondisi yang lemah
akibat kekalahan terhadap pasukan Persia. Sebaliknya kondisi bangsa Persia sedang dalam pun-
cak kejayaan. sehingga demikian terbuktilah apa yang diramalkan Al Quran dan pembawanya
yang agung Rasulullah saw.
Ke-2
Berita Tentang Diselamatkannya badan Fira’un.
"Dan Kami mungkinkan Bani Israil melintasi laut. Mereka pun diikutioleh Firaun dan tentaranya.
Ketika Firaun hampir tenggelam berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada tuhan selain
Tuhan yang disembah Bani Israil dan saya termasuk orang yang berserah diri’. Apakah kamu
sekarang baru beriman padahal sesungguhnya kamu durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk
orang-orang yang berbuat kerusakan. HARI INI KAMI AKAN SELAMATKAN BADANMU, su-
paya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang sesudahmu dan sesungguhnya ke-
banyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami". (QS yunus 90-92).
Yang perlu digarisbawahi adalah ungkapan kami akan selamatkan badanmu. Bagaimana Muham-
mad saw akan menyampaikan ayat ini pada kaumnya? Pasti cemoohan yang akan diterima.
Bangsa Arab adalah bangsa pedagang yang telah menjelajahi wilayah Syiria dan Mesir. Belum
pernah sebelumnya tersiar kabar bahwa badan Fira’un yang mengaku Tuhan itu terselamatkan.
Para pemuka agama Yahudi dan Nasrani juga belum pernah mengatakan bahwa badan Fira’un
terselamatkan, karena memang tidak dijumpai dalam kitab mereka. Bagaimana nabi saw akan
menjelaskan hal ini? Bukankah dia hanya disuruh untuk menyampaikan ayat yang diterimanya
dari Allah SWT? Kalau sekiranya Al Quran itu karangan Muhammad saw, apa susahnya dia tidak
usah mengeluarkan perkataan tersebut. Tapi bagaimana pahit perasaan nabi ayat itu harus dis-
ampaikan kepada umatnya.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Namun baru tahun 1896 purbakalawan Loret, menemukan jazat tokoh tersebut dalam bentuk
mumi di wadi al muluk. Kemudian 8 juli 1907 Elliot Smit membuka bungkus mumi tersebut dan
badan Firaun dalam keadaan masih utuh. dan sekarang disimpan di Musim Mesir. Pada Juni 1975
ahli bedah perancis Maurice Bucaile mendapat ijin untuk melakukan penelitian lebih lanjut ten-
tang mumi tersebut dan menemukan bahwa mumi tersebut adalah Firaun yang meninggal dilaut.
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Disekujur tubuhnya dipenuhi unsur-unsur garam. Maha Benar Allah Dengan Segala FirmanNya.
Ke-3
Berita Al Quran Tentang Berbondong-bondongnya Manusia dari Segala Penjuru untuk Me-
nunaikan Ibadah Haji.
"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang memenuhi
seruanmu dengan jalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru
yang jauh". (QS Al Hajj 27).
Kenyataan dari yang diramalkan :
Sungguh hebat ramalan al quran tersebut. Disaat nabi saw mengahadapi situasi yang genting
akibat serangan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy dan dalam keadaan agama Islam yang
belum menentu itu Allah menyuruh nabi agar berseru supaya orang orang menunaikan ibadah
haji. Mungkin saat wahyu itu di sampaikan banyak yang menyangsikan kebenarannya. Kini se-
mua sudah meyakini, setiap tahun jutaan lautan manusia dari seluruh penjuru dunia memenuhi
tanah suci Mekkah dan Medinah. Sungguh tepatlah ramalan Al Quran.
Ke-4
Ramalan Rasulullah Tentang Tempat Terbunuhnya Para Pembesar Quraisy Pada saat Perang
Badar.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, dari Anas ra yang berkata : "Tatkala
Rasulullah saw tiba di Badar, Beliau memberi isyarat dengan tangannya ke tanah seraya berkata
: "Ini tempat terbunuhnya si fulan". Benar Demi Allah, tidak seorangpun bergeser dari tempat
terbunuhnya dari apa yang diisyaratkan oleh beliau saw.
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslium.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Tepat, apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw sungguh terbukti, yakni dua hal yang pernah di-
ramalkan oleh beliau saw dan keduanya sesuai kandungan hadits yang mulia ini. Pertama akan
terbunuhnya para pembesar Quraisy, dan kedua tempat terbunuhnya. Peristiwa perang Badar ini
terjadi pada tanggal 17 Ramadhan, tahun kedua hijriah.
Ke-5
Ramalan Rasulullah saw tentang Penaklukan Khaibar oleh Ali ra.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab shahihnya, bahwa Rasulullah saw bersabda pada
saat peristiwa penaklukan Khaibar :
"Esok hari aku (Nabi saw) akan memberikan bendera kepada seorang yang akan diberikan keme-
nangan oleh Allah swt melalui tangannya, sedang ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan
Rasulnya mencintainya".
Maka semua orangpun menghabiskan malam mereka seraya bertanya-tanya didalam hati, kepada
siapa diantara mereka akan diberi bendera itu. Hingga memasuki pagi harinya masing-masing
mereka masih mengharapkannya. Kemudian Rasulullah saw bertanya: "Kemana Ali?" lalu ada
yang mengatakan kepada beliau bahwa Ali sedang sakit kedua matanya. Lantas Rasulullah saw
meniup kedua mata Ali seraya berdoa untuk kesembuhannya. Sehingga sembuhlah kedua mata
Ali seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu Rasulullah saw memberikan bendera itu
kepadanya.
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam muslim.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Telah terbukti apa yang diucapkan Rasulullah saw, dimana penakhlukan Khaibar benar-benar ter-
wujud melalui keperkasaan Ali ra. Tepatnya setelah sebelumnya sangat sulit dilakukan oleh Abu
Bakar dan Umar ra. Dan peristiwa itu terjadi pada tahun ketujuh (VII) hijriah.
Ke-6
Ramalan Rasulullah saw tentang seorang bernama Qazman Bahwa Ia Termasuk Penghuni Ner-
aka.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahihnya, dari Rasulullah saw
yang mengatakan tentang seorang laki-laki yang mengaku beragama Islam, beliau bersabda :
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"Orang ini termasuk penghuni neraka".
Maka tatkala terjadi peperangan hebat, laki-laki itupun ikut berperang bersama rombongan pa-
sukan muslimin, dan akhirnya ia terluka dengan hebat. Kemudian ada yang bilang ; "Wahai Ra-
sulullah, orang yang engkau katakan termasuk penghuni neraka itu ternyata hari ini berperang
dengan gagah berani, dan ia telah gugur". Beliau saw berkomentar singkat ; "Ia tetap akan ma-
suk neraka". Abi Hurairah menambahkan bahwa hampir ragu orang-orang mendengarnya. Akan
tetapi, selagi mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba ada yang berteriak ; "Laki-laki terse-
but belum mati". Akan tetapi ia menderita cukup parah dan ketika malam tiba ia kehilangan
kesabaran menahan sakit karena lukanya sehingga ia menusuk dirinya sendiri (bunuh diri). Dan
kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah saw dan spontan beliau bersabda "Allahu Akbar, aku
bersaksi bahwa diriku adalah hamba Allah dan RasulNya". Kemudian beliau saw memerintahkan
kepada Bilal agar berseru kepada orang banyak : "Bahwa tidak akan masuk sorga kecuali jiwa
yang muslim (berserah diri), dan bahwasannya Allah swt akan mengukuhkan agamanya meskipun
melalui orang durhaka".
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Tepatlah Ramalan Rasulullah saw bahwa Qazman memang penghuni neraka karena tidak tabah
menghadapi cobaan dengan bunuh diri.
Ke-7
Ramalan Rasulullah saw Bahwa Akan bertiup angin Yang Kencang.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari didalam kitab shahihnya dari Abbad As Saa’di yang men-
gatakan, bahwa kami ikut ambil bagian dalam perang Tabuk bersama Rasulullah saw. Dan man-
akala rombongan kami tiba di lembah Al qura, maka terlihat seorang perempuan sedang berada
di kebunnya. Lalu Rasulullah saw bersabda kepada sahabatnya : "Tebaklah kapasitas kebun
tersebut (maksudnya buah korma yang ada di kebun tersebut). Sedang beliau saw menebaknya
sebanyak sepuluh gantang (sekitar 1,8 ton). "Kemudian beliau saw berkata kepada perempuan
itu : "Hitunglah berapa banyak kebunmu akan memberi hasil". Selanjutnya kami tiba di Tabuk,
beliau saw berkata lagi : "Nanti malam akan bertiup angin yang sangat kencang, maka jangan
sampai ada seorangpun berdiri pada saat hal itu terjadi. Dan bagi yang memiliki onta, hendak-
lah ia mengikatnya kuat-kuat". Maka kami mengikat unta-unta kami kuat-kuat, dan ternyata
anginpun bertiup dengan sangat kencangnya. Tiba-tiba ada orang yang berdiri dan ia tersapu an-
gin hingga ke gunung Thaiy. Pada waktu itu penguasa Ailah menghadiahkan kepada Rasulullah
saw seekor bighal betina berwarna putih dan sehelai kain sprei untuk dipakai dan menyuratinya
sebagai pemberitahuan bahwa rakyat Ailah tetap tinggal di dalam rumahnya dan bersedia memba-
yar jizyah. Setelah itu kami kembali melewati lembah Al Qura, beliau saw menanyai perempuan
pemilik kebun : "Berapa banyak yang di hasilkan oleh kebunmu?" Perempuan itu menjawab : "Se-
banyak sepuluh gantang, sesuai apa yang diperkirakan Rasulullah saw".
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Sungguh Rasulullah saw seorang yang jujur dan benar.
Ke-8
Ramalan Rasulullah saw tentang Penaklukan kota Al Hiirah.
Diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dalam Kitab shahihnya, bahwa Rasulullah saw bersabda :
"Telah digambarkan kepadaku kota AlHiirah seperti taring-taring anjing dan kalian akan
menaklukannya".
Tingkatan hadits :
Hadits ini secara zahir shahih sebagaimana di shahihkan oleh Al Haitsami.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Telah terbukti apa yang diberitakan oleh Rasulullah saw, dimana kaum muslimin benar-benar
telah berhasil membebaskan kota Al Hiirah secara damai melalui Khalid bin Walid ra, tepatnya
pada tahun kedua belas (XII) hijriah. Khalid mensyaratkan dalam perjanjian damai tersebut,
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bahwa penduduk Al Hiirah menyetor jizyah sebanyak sembilan puluh ribu dirham, dan ini meru-
pakan jizyah pertama yang di tarik kaum muslimin.
Ke-9
Berita Al Quran bahwa gunung-gunung itu berjalan sebagaimana jalannya awan.
"Dan kau lihat gunung kau sangka diam, padahal ia terbang bagaikan awan". (QS An-Naml 88).
Kenyataan dari yang di beritakan :
Lewat surat An Naml ayat 88, Al Quran memberitahukan bahwa bumi kita yang kita sangka diam,
sebenarnya bergerak bagaikan awan, yang oleh saint modern dibuktikan dengan gerakan gulirnya
secepat 11,18 km per detik, sambil bergerak mengitari matahari dengan kecepatan 29,79 km per
detik.
Ke-10
Ramalan Rasulullah saw tentang pembebasan Bait Al Maqdis.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya, bahwa Rasulullah saw bersabda tentang
tanda-tanda dekatnya hari kiamat, salah satunya kaum muslimin berhasil menaklukan Baitul
maqdis.
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Telah menjadi kenyataan apa yang diramalkan oleh Rasulullah saw tersebut, dengan di bebaskan-
nya Baitul Maqdis pada masa khalifah Umar Bin Khatab ra, tepatnya pada tahun kelima belas
(XV) hijriah.
Ke-11
Ramalan Rasulullah saw tentang penaklukan Kota Al Madaain.
Diriwayatkan oleh Imam muslim Bahwa Rasulullah saw bersabda :
"Sungguh sekelompok kaum muslimin atau mukminin akan menguasai gudang-gudang harta
Kisra yang terdapat di istana Putih".
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Tepatlah ramalan Rasulullah dimana kaum muslimin benar-benar dapat menaklukan kota
Madaain dimana terdapat padanya istana putih Kisra. Penaklukan ini terjadi pada tahun keenam
belas (XVI) hijriah di bawah komando panglima Sa’ad bin Abu Waqas ra.
Ke-12
Ramalan Rasulullah tentang Penaklukan Mesir.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya bahwa Rasulullah saw bersabda :
"Sesungguhnya kalian akan menaklukan Mesir, yakni sebuah negeri yang dikenal sebagai negeri
Qiraat. Maka apabila kalian menguasainya, berlaku baiklah kepada penduduknya. Karena
mereka memiliki hak pertalian darah dan hak persaudaraan. Atau beliau mengucapkan hak per-
talian atau hak kekerabatan. Lalu apabila engkau menyaksikan dua orang bercekcok pada tempat
batu merah, maka keluarlah darinya".
Abu Dzar ra berkata :
"Benar aku melihat Abdurrahman bin Syarhabil bin hasan dan saudaranya yaitu Rabi’ah
bertengkar pada tempat batu merah, lantas aku pun meninggalkan negeri itu.
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Rasulullah saw benar. Dimana terbukti, bahwa kaum muslimin telah berhasil menaklukan Mesir
pada tahun kedua puluh (XX) hijriah dengan dipimpin panglima Amru bin Ash ra. Pasukan itu
mendapat restu dari khalifah Umar bin Khatab ra.
Imam Nawawi berkomentar : Bahwa didalam hadits tersebut terkandung mukjizat yang nyata
dari Rasulullah saw yang diantaranya adalah : pembitahuan beliau bahwa umatnya akan men-
guasai Mesir.
Ke-13
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Ramalan Rasulullah saw tentang Zainab, Bahwa Ia Adalah istri yang pertama menyusul kematian
Beliau.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam muslim dalam kitab shahihnya dari Aisyah ra yang
berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda :
"Yang paling cepat menyusulku diantara kalian(istri-istriku) adalah yang paling panjang ukuran
tangannya".
Aisyah ra melanjutkan : "Merekapun saling menjulurkan tangannya dan mengukur siapa diantara
mereka yang paling panjang ukuran tangannya. Lalu aisyah menambahkan lagi : "Ternyata
yang paling panjang ukuran tangannya adalah Zainab, karena ia bekerja dengan tangannya dan
bersedekah".
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan oleh Asysyaikani.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Demikianlah yang terjadi. yaitu sebagaimana yang diramalkan oleh junjungan kita Rasulullah
saw, bahwa memang Zainablah diantara istrinya yang paling cepat menyusul kematiannya.
Ke-14
Ramalan Rasulullah saw tentang Fathimah, Bahwa ia adalah Orang pertama diantara anggota
keluarganya yang menyusul kematian Beliau.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya, bahwa Rasulullah saw bersabda :
"Setiap tahun Jibril as mengetes Al Quran bersamaku sebanyak satu kali, dan tahun ini ia
melakukannya sebanyak dua kali. Aku (nabi) merasa, bahwa hal itu merupakan isyarat sudah
dekat ajalku, dan engkau Fathimah adalah orang pertama diantara keluargaku yang menyusul
kepergianku".
Tingkatan hadits :
Hadits tersebut shahih sebagaimana disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Tepat sekali apa yang diramalkan oleh Rasulullah saw, bahwa Fathimah adalah anggota keluar-
ganya yang pertama menyusul kematian beliau saw. Benar Fathimah tidak hidup lama setelah
wafatnya Rasulullah saw, kecuali hanya enam bulan.
Ke-15
Ramalan Rasulullah tentang Perang melawan Bangsa Turki.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahihnya, bahwa Rasulullah
saw bersabda :
"Tidak akan terjadi kiamat sebelum kalian memerangi bangsa Turki, yang bermata elang, berwa-
jah kemerah-merahan, berhidung kecil, seakan-akan muka mereka seperti perisai berlapis kulit".
Kenyataan dari yang diramalkan :
Tepatlah kiranya apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. Memang, telah berkali-kali terjadi
peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Turki. Yang pertama terjadi pada masa khali-
fah Umar ra, tepatnya tahun kedua puluh dua (XXII) hijriah dibawah panglima Abdurahman bin
Rabi’ah ra.
Ke-16
Ramalan Rasulullah tentang lanjutnya Usia Abdulah bin Basar.
Diriwayatkan oleh Imam Al hakim dalam Mustadraknya, bahwa Rasulullah saw bersabda tentang
Abdullah bin Basar ra :
"Anak ini akan hidup selama satu abad".
Ziyad berkata : "Memang Abdullah hidup selam 100 tahun. dan di wajahnya ada kutil dan Rasul-
ullah saw mengatakan tentang hal itu :
"ia tidak akan meninggal sebelum kutil itu hilang dari mukanya".
Ternyata benar bahwa ia tidak meninggal dunia hingga kutil itu menghilang dari wajahnya.
Tingkatan hadits :
Hadits ini dengan sejumlah jalurnya adalah shahih, sebagaimana telah mengisyaratkan tentang
hal itu Haitsami seperti yang tercantum dalam Tahrijnya.
Kenyataan dari yang diramalkan "
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Benar kiranya ucapan Rasulullah saw, Abdullah bib Basyar hidup selama satu abad, ia meninggal
pada tahun 88 hijriah.
Ke-17
Ramalan Rasulullah saw tentang penaklukan Yaman, syam dan Irak.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam muslim dalam kitab shahihnya bahwa Rasulullah
saw bersabda :
"Akan ditaklukan Yaman, dimana sejumlah orang akan bermigrasi kesana, dan orang akan mem-
bawa keluarga mereka juga orang yang mau mengikuti mereka. Padahal kota Madinah lebih baik
bagi mereka jika mereka mengetahui.
Akan ditaklukan Syam, dimana sejumlah orang akan bermigrasi kesana, dan orang akan mem-
bawa keluarga mereka juga orang yang mau mengikuti mereka. Padahal kota Madinah lebih baik
bagi mereka jika mereka mengetahui.
"Akan ditaklukan Irak, dimana sejumlah orang akan bermigrasi kesana, dan orang akan mem-
bawa keluarga mereka juga orang yang mau mengikuti mereka. Padahal kota Madinah lebih baik
bagi mereka jika mereka mengetahui.
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana disepakati oleh Bukhari dan Muslim.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Demikianlah yang terjadi sebagaimana diramalkan oleh Rasulullah saw, Yaitu setelah negeri Ya-
man, Syam dan irak ditaklukan oleh kaum muslimin mereka ramai-ramai berimigrasi kesana.
Ke-18
Ramalan Rasulullah saw tentang Perluasan Wilayah Kekuasaan Umatnya.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya bahwa Rasulullah saw bersabda :
"Sesungguhnya Allah telah menarik ujung bumi bagi ku, sehingga aku dapat melihat bagian timur
dan baratnya. Dan kelak kekuasaan Umatku akan mencapai bagian bumi yang telah didekatkan
kepadaku".
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih diriwayatkan Imam Muslim.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Memang terbukti apa yang diramalkan oleh Rasulullah saw bahwa kini wilayah kekuasaan Umat-
nya mencapai timur dan barat, yang membentang dari samodera fasifik di timur hingga samodera
atlantik di barat. Yaitu dari kepulaan Filipina, sampai ketepian Maroko dan Spanyol.
Ke-19
Ramalan Rasulullah saw tentang berkobarnya api di wilayah Hijaz.
Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahihnya bahwa Rasulullah saw
bersabda :
"Tidak akan terjadi kiamat sebelum keluarnya api dari bumi Hijaz hingga sampai menerangi leher-
leher onta di Bashrah".
Tingkatan hadits :
Hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kenyataan dari yang diramalkan :
Terbukti apa yang diramalkan oleh Rasulullah saw pada tahun 654 H. Peristiwa itu sendiri terjadi
tatkala berkobarnya api (kebakaran) yang besar di wilayah timur dari kota Madinah, yang pan-
jang, lebar serta ketinggiannyamencapai lebih kurang empat mil. Sehingga cahayanya mencapai
wilayah Taima, dan kilatannya dapat disaksikan dari Makkah. Sebagaimana mereka yang berada
di Bashrah melihat leher-leher onta dibawah penerangan cahaya api itu.
Imam Nawawi bercerita :
"Bahwa pada jaman kami telah menyembur kilatan api (kebakaran) di dekat Madinah pada tahun
654 H. Itu merupakan nyala api atau kebakaran yang amat besar yang pernah terjadi di wilayah
sebelah timur kota Madinah, tepatnya di dekat Al Hurah. Pengetahuan tentang munculnya api
itu mutawatir dikalangan penduduk Syam, bahkan hampir seluruh negeri. Demikianlah seba-
gaimana menceritakan kepadaku tentang kejadian tersebutmereka yang sedang berada dikota
Madinah pada saat itu".
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RAMALAN ALKITAB YANG MELESET
"Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang
tidak difirmankan TUHAN? – Apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataan-
nya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN;
dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepada-nya." (Ul
18:21-22)
Jadi semua perkataan nabi itu harus tejadi. Kalau perkataannya tidak terjadi, maka itu bukan
firman Tuhan tapi hanya perkataan nabi nabi palsu.
Ke-1
kejadian
35:10 Kata Allah kepadanya, "Engkau tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel." Demikianlah
Allah menamakan dia Israel
32:28 "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul
melawan Allah dan manusia dan engkau menang".
Terang sekali bahwa Alkitab meramalkan bahwa Allah tidak akan menyebut Yakub lagi tapi Israel.
Tapi Ramalan alkitab tersebut ternyata meleset, Allah masih memanggil nama Yakub.
46:2 Dalam suatu penglihatan pada waktu malam, Allah berkata kepadanya, "Yakub, Yakub!" "Ya,
Tuhan," jawabnya
Ke-2
kejadian
2:17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buah-
nya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati."
Disini Alkitab meramalkan, bahwa pada hari Adam memakan buah terlarang, pasti akan mati.
Tapi ramalan alkitab ini meleset juga. Pada hari adam memakan buah terlarang itu tidak mati.
Bahkan Adam mencapai usia 930 tahun.
5:5 Jadi Adam mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu ia mati.
Ke-3
kejadian
4:12 Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil
sepenuhnya lagi kepadamu; engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi."
Tuhan telah mengutuk Kain setelah membunuh Abel bahwa ia akan menjadi "seorang pelarian
dan pengembara di bumi." Tetapi ternyata ramalan Alkitab tersebut meleset. Diayat selanjutnya
dalam kitab itu disebutkan setelah berbicara dengan Tuhan itu Kain "Hidup menetap" di tanah
Nod. Membangun kota, menikah dan punya anak.
4:16. Lalu Kain pergi dari hadapan TUHAN dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden.
4:17 Kain bersetubuh dengan isterinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan
Henokh; kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh, menurut nama
anaknya.
Mleset khan????
Ke-4
"Kepadamu (Ibrahim) dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kau diami seba-
gai orang asing, yakni seluruh negeri kanaan (Palestina), akan Kuberikan menjadi milikmu untuk
selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah Mereka". (Kejadian 17:8, dan Kejadian 13:15 dan
keluaran 32:13).
Israel ingin merebut Palestina karena menurut mereka tanah Palestina adalah tanah miliknya
sesuai janji Tuhan diatas. Tapi apakah janji Tuhan tersebut terpenuhi. Ternyata janji Tuhan itu
meleset, ternyata Ibrahim dan anak keturunannya tidak diberikan Tanah Kanaan untuk selama-
lamanya. Bahkan sepetak tanahpun Tuhan tidak memberikannya. Adakah Tuhan Berdusta?
"Dan Allah tidak memberikan milik pusaka kepada Ibrahim , bahkan sepetak tanahpun tidak,
tetapi Allah berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya...". (Kisah para rasul 7:5).
Ke-5
"Karena Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan suatu sorak dengan suara penghulu malaikat
dan dengan berbunyi sangkakala Allah, maka segala yang mati di dalam kristus akan bangkit
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dahulu". "Kemudian KITA YANG SEDANG HIDUP, yang telah tertinggal ini, akan diambil
kedalam awan bersama-sama dengan mereka itu menghadap Tuhan didalam awang-awangan,
demikianlah kelak kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan". ( I telasonika 4 : 16-17 ).
Paulus tidak dibawa Yesus keawang-awangan kemudian terus ke surga, melainkan paulus di-
bunuh oleh kaisar Nero pada tahun 64 masehi. Mlesetkan?
Ke-6
"Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah kekota yang lain, karena aku
berkata kepadamu ; "Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak
manusia (yesus) sudah datang". (Matius 10:23).
Yesus meramalkan kepada murid-muridnya bahwa sebelum murid-muridnya selesai mengunjungi
kota-kota Israel Yesus sudah datang. Murid-murid yesus melarikan diri dan mereka menghilang
dan telah binasa 2000 tahun dengan tidak ada tanda-tanda kembalinya Yesus.
Ke-7
Exodus 33:2
God promises to cast out many nations including the Canaanites and the Jebusites. But he was
unable to fulfill his promise.
Ke-8
Keluaran 34:1
Kemudian TUHAN berkata kepada Musa, "Pahatlah dua keping batu seperti yang dahulu. Pada
batu itu Aku akan menulis kata-kata yang sama dengan yang ada pada batu yang sudah kaupec-
ahkan itu.
Dalam ayat ini tuhan berkata bahwa dia akan menulis di batu.
Tapi ternyata bahwa justru Musa yang disuruh menulis.
Keluaran 34:27.
Kata TUHAN kepada Musa, "Tulislah kata-kata itu, karena berdasarkan perkataan itu Aku mem-
buat perjanjian dengan engkau dan dengan bangsa Israel."
Ke-9
2 Kings 22:20
karena itu hukuman atas Yerusalem tidak akan Kujatuhkan selama engkau masih hidup. Engkau
akan meninggal dengan damai.’" Maka kembalilah utusan-utusan itu kepada raja dan menyam-
paikan pesan itu.
Tuhan bejanji akan memberi Josiah kematian dengan damai, tapi dalam 2 Raja-raja 23:29-30 Yosia
tewas dalam pertempuran:
Raja Yosia tewas dalam pertempuran di Megido ketika ia pergi memerangi Nekho, raja Mesir, yang
sedang maju dengan pasukannya untuk membantu raja Asyur di tepi Sungai Efrat. Jenazah Raja
Yosia diambil oleh para pegawainya lalu dibawa pulang dengan kereta ke Yerusalem. Di sana
ia dikuburkan di pekuburan raja-raja. Lalu rakyat Yehuda memilih dan mengangkat Yoahas pu-
tranya menjadi raja menggantikan dia. Kisah lainnya mengenai Raja Yosia dicatat dalam buku
Sejarah Raja-raja Yehuda.
Ke-10
The tribe of Judah will reign "until Shiloh," but Israel’s first king (Saul) was from the tribe of Ben-
jamin (Acts 13:21), and most of the time after this prophecy there was no king at all. Gen49:10
Ke-11
Yesaya
19:5 Air Sungai Nil akan surut dan lambat laun mengering.
19:6 Terusan-terusan akan berbau busuk waktu airnya makin habis. Gelagah dan rumput akan
menjadi layu.
19:7 Seluruh persemaian di sepanjang tepi Sungai Nil akan menjadi kering lalu diterbangkan an-
gin.
Sungai Nil tetap eksis sampai sekarang , mleset lagi khan? (^ _^)
Ke-12
Yesaya
17:1. TUHAN berkata, "Damsyik tidak lagi merupakan kota, tetapi hanya tumpukan puing-puing.
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17:2 Kota-kota di Siria akan ditinggalkan untuk selama-lamanya dan menjadi tempat kawanan
ternak; tak seorang pun akan menghalaukan mereka.
Paulus pernah ke Damyik. Damsyik tetap bertahan sampai sekarang. Mleset lagi.
Ke-13
Yesaya
19:18. Pada waktu itu bahasa Ibrani akan dipakai dalam lima kota Mesir. Orang-orang di sana
mengangkat sumpah demi nama TUHAN Yang Mahakuasa. Salah satu kota itu akan dinamakan
"Kota Matahari".
Bahasa Ibrani tidak pernah dipakai untuk bicara di Mesir.
Ke-14
Yesaya
19:23 Pada waktu itu akan ada jalan raya antara Mesir dan Asyur. Penduduk dari kedua negeri
itu akan pulang pergi lewat jalan itu dan mereka akan beribadat bersama-sama.
19:24 Pada waktu itu Israel akan sama kedudukannya dengan Mesir dan Asyur, dan ketiga bangsa
itu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia.
Tidak pernah terjadi aliansi antara Israel Mesir dan Asysyiria. Bahkan Israael dan Mesir saling
bermusuhan.
Ke-15
Yesaya
28:7 Juga nabi-nabi dan imam-imam mabuk karena terlalu banyak minum anggur dan arak.
Mereka berjalan terhuyung-huyung dan tersandung-sandung karena pikiran mereka kacau. Nabi-
nabi tak dapat lagi memahami penglihatan-penglihatan yang diberikan Allah kepada mereka.
Imam-imam tak dapat lagi memutuskan perkara-perkara yang dihadapkan kepada mereka.
Tuhan telah salah memilih nabi atau utusannya. Bila utusan Tuhan dan Para Imam saja pada
teler gitu bagaimana pengikutnya.
Ke-16
Yesaya
60:12 Bangsa dan kerajaan yang tak mau mengabdi kepadamu (Israel), akan binasa dan hilang
lenyap.
Ramalan Alkitab tersebut ternyata meleset bukan ?
Ke-17
Yeremia
3:17 Pada waktu itu kota Yerusalem akan disebut ’Takhta TUHAN’, dan segala bangsa akan
berkumpul di kota itu untuk menyembah Aku. Mereka tidak akan lagi mengikuti kemauan hati
mereka yang bebal dan jahat itu.
Segala bangsa akan berkumpul di Yerusalem untuk menyembah Tuhan ? Ramalan yang satu ini
meleset juga khan?
Ke-18
Yeremia
5:30 Sesuatu yang dahsyat dan mengerikan telah terjadi di negeri ini:
5:31 nabi-nabi berdusta, imam-imam melayani menurut kemauannya sendiri dan kamu umat-Ku
suka akan hal itu. Tetapi apa yang akan kamu lakukan bila tiba hari terakhir?"
Tuhan salah memilih Utusannya? Masak nabi kok berdusta?
Ke-19
Yeremia
9:11 TUHAN berkata, "Yerusalem akan Kujadikan reruntuhan tempat bersembunyi anjing hutan.
Kota-kota Yehuda akan menjadi sunyi, tempat yang tidak lagi dihuni."
Yerusalem tetap Ramai hingga saat ini, bahkan tidak ada anjing hutannya.
Ke-20
Yeremia
10:22 Dengarlah! Ada berita bahwa sebuah bangsa di utara menimbulkan kegemparan. Ten-
taranya akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sepi dan tak berpenghuni. Anjing-anjing hutan
akan bersembunyi di sana."
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Tepatkah ramalan Alkitab tersebut?
Ke-21
Yeremia
14:14 Tapi TUHAN menjawab, "Nabi-nabi itu membawa berita dusta atas nama-Ku; Aku tidak
mengutus mereka, dan tidak juga memberi perintah atau berbicara kepada mereka. Penglihatan-
penglihatan yang mereka ceritakan bukan dari Aku; mereka meramalkan hal-hal tak berguna
yang mereka karang sendiri.
Nabi yang berbohong berarti nabi Palsu. Ini berarti yesaya, Daniel, Yeremia dan Yesus nabi
Palsu???
Ke-22
Yehizkiel
21:28. "Hai manusia fana, meramallah! Beritahukanlah kepada orang Amon yang telah menghina
Israel, bahwa Aku, TUHAN Yang Mahatinggi berkata, ’Sebuah pedang sudah siap untuk memban-
tai; pedang itu sudah diasah mengkilap seperti kilat, supaya siap untuk membunuh.
21:29 Penglihatan yang kamu lihat adalah palsu, dan ramalan yang kamu ucapkan juga bohong
dan dusta. Kamu jahat serta durhaka, dan saat untuk hukumanmu yang terakhir sudah dekat.
Pedang itu akan memenggal lehermu.
21:30 Hai orang Amon, sarungkanlah kembali pedangmu! Kamu akan Kuhakimi di tempat kamu
diciptakan dan dilahirkan.
21:31 Aku akan melampiaskan ke atasmu kemarahan-Ku yang menyala-nyala. Dan kamu akan
Kuserahkan kepada orang-orang yang kejam yang terlatih untuk membinasakan.
21:32 Kamu akan habis dimakan api. Darahmu akan tertumpah di negerimu sendiri, dan tak ada
seorang pun yang masih ingat kepadamu. Aku TUHAN telah berbicara.’"
Yehizkiel meramalkan pada abad keenam sebelum masehi bahwa orang Amon akan binasa dan
tidak diingat orang lagi. Tapi sampai sekarang orang masih mengingat Amon karena memang
tertulis dalam Alkitab. Mleset lagi!!!!
Ke-23
Yehizkiel
26:14 Yang Kutinggalkan hanya sebuah batu yang tandus saja, tempat para nelayan menjemur
jala mereka. Kota itu tidak akan dibangun lagi. Aku, TUHAN Yang Mahatinggi telah berbicara."
26:15. TUHAN Yang Mahatinggi berkata kepada kota Tirus, "Penduduk daerah pantai akan
gemetar ketakutan bila mendengar teriak kekalahanmu dan jeritan orang-orang yang sedang
dibantai.
26:16 Melihat nasibmu, raja-raja dari bangsa-bangsa di tepi laut akan bangkit dari takhta,
menanggalkan jubah kebesaran dan baju mereka yang bersulam, lalu duduk gemetaran di tanah.
Mereka akan sangat ketakutan sehingga tak dapat tenang.
26:17 Kemudian mereka akan menyanyikan lagu penguburan ini bagimu: Hancurlah sudah kota
yang terpuja! Segala kapalnya disapu dari samudra. Penduduknya semula berkuasa di laut mem-
buat orang-orang pantai takut.
26:18 Kini, pada hari engkau dikalahkan, penduduk pulau-pulau gemetaran. Terkejutlah mereka
semua melihat kehancuranmu yang tak terkira."
26:19 TUHAN Yang Mahatinggi berkata, "Kujadikan engkau sunyi senyap seperti kota yang tidak
berpenduduk. Aku akan menutupi engkau dengan air dari dasar samudra.
26:20 Lalu engkau Kukirim ke dunia orang mati untuk bergabung dengan orang-orang dari zaman
purbakala. Kubiarkan engkau menetap di dunia orang mati itu, di tengah-tengah puing-puing
abadi, bersama-sama dengan orang mati. Maka tanahmu tak akan didiami lagi, dan engkau tak
akan terbilang di antara orang hidup.
26:21 Engkau Kujadikan contoh yang mengerikan, dan itulah akhir riwayatmu. Orang-orang akan
mencari engkau, tetapi engkau tak akan ditemui. Aku TUHAN Yang Mahatinggi telah berbicara."
Yehizkiel meramalkan bahwa TYRUS akan dihancurkan dan tidak akan dibangun lagi. Tapi keny-
ataannya TYRUS tetap ada pada jaman Yesus dan Paulus.
(Mt.15:21, Mk.7:24, 31, Acts 21:3)
Ke-24
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Yehizkiel
29:10 maka Aku menjadi musuhmu, dan musuh Sungai Nilmu. Seluruh Mesir akan Kujadikan
tanah yang sunyi sepi mulai dari kota Migdol di utara sampai ke kota Aswan di selatan, hingga
perbatasan Sudan.
29:11 Tak ada manusia atau binatang yang akan melaluinya. Selama empat puluh tahun tak akan
ada orang yang mendiaminya.
29:12 Aku akan membuat Mesir sunyi sepi sehingga di antara negeri-negeri sepi lainnya, Mesirlah
yang paling sepi. Selama empat puluh tahun kota-kota di Mesir akan merupakan puing-puing
yang jauh lebih parah daripada puing-puing kota mana pun juga. Bangsa Mesir akan Kujadikan
pengungsi-pengungsi. Mereka akan tersebar ke segala negeri dan tinggal di tengah-tengah bangsa
lain."
29:13 TUHAN Yang Mahatinggi berkata, "Hai bangsa Mesir, sehabis empat puluh tahun itu, kamu
akan Kubawa kembali dari negeri-negeri di tempat kamu telah tersebar.
Ezekiel makes another false prophecy: that Egypt would be uninhabited by humans or animals for
forty years after being destroyed by Nebuchadrezzar. But there was never a time when Egypt was
uninhabited. Humans and animals have lived there continuously since Ezekiel’s prophecy.
Ke-25
Yehizkiel
29:14 Kamu akan Kupulihkan dan Kusuruh tinggal di Mesir bagian selatan, tanah asalmu. Di
sana kamu akan membentuk kerajaan yang lemah,
29:15 yang paling lemah di seluruh dunia. Aku akan membuat kamu sangat lemah sehingga kamu
tak akan dapat memerintah bangsa-bangsa lain ataupun menyombongkan diri terhadap mereka.
Egypt "shall be the basest of the kingdoms; neither shall it exalt itself any more above the nations:
for I will diminish them, that they shall no more rule over the nations." But Egypt remained an im-
portant and often powerful nation. During the Tulunid dynasty (868-905 CE), for example, Egypt
was the center of a small empire and conquered Syria.
Ke-26
Yehizkiel
34:28 Mereka tidak akan lagi dirampok oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Aku, atau
diterkam oleh binatang-binatang buas. Mereka akan hidup dengan sejahtera, dan tak ada seo-
rang pun akan membuat mereka takut lagi.
34:29 Aku akan menyuburkan ladang-ladang mereka sehingga tak ada masa kelaparan lagi di
negeri itu. Mereka tidak akan dihina lagi oleh bangsa-bangsa lain.
Once again, Ezekiel prophesies God will protect the Israelites from invasion and plunder as a shep-
herd protects his flock. Again, we know this has not happened.
Ke-27
Namun Yesus menjawab permintaan orang Yahudi itu dengan keras dan kasar. Ia berucap,
"Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak
akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan
tiga hari tiga malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari
tiga malam." (Matius 12:39-40).
Yesus meramalkan akan seperti Yunus tinggal dalam perut bumi tiga hari tiga malam. Tapi ra-
malan yesus ini ternyata meleset. Yunus HIDUP didalam perut ikan, sedang Yesus MATI dalam
perut bumi. Meleset kan? Yunus berada TIGA HARI TIGA MALAM dalam perut ikan, Yesus cuma
SATU HARI DAN DUA MALAM. Yesus dikubur jum’at petang, dan Minggu pagi-pagi sekali Yesus
sedah tidak ada di kubur.
Ke-28
Jonah
3:4 Yunus memasuki kota itu dan sesudah berjalan sepanjang hari, ia mulai berkhotbah, katanya,
"Empat puluh hari lagi, Niniwe akan hancur!"
Yunus meralkan bahwa dalam empat puluh hari, Niniwe akan hancur. tapi kenyataannya kahn
tidak.
3:10 Allah melihat perbuatan mereka; Ia melihat bahwa mereka telah meninggalkan kelakuan
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mereka yang jahat. Maka Ia mengubah keputusan-Nya, dan tidak jadi menghukum mereka.
Ke-29
Ramalan yesus meleset! (antara Lukas 22:33-34 dengan Markus 14:68)
Lebih fatal lagi, dalam Bibel diceritakan bahwa ucapan Yesus tentang apa yang akan datang itu
tidak terjadi (ramalannya meleset). Dia berkata bahwa AYAM TIDAK AKAN BERKOKOK SE-
BELUM PETRUS MENYANGKAL YESUS 3 KALI.
"Jawab Petrus: "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau!"
Tetapi Yesus berkata: "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam TIDAK AKAN berkokok, SE-
BELUM engkau TIGA KALI menyangkal, bahwa engkau mengenal aku." (Lukas 22:33–34).
Kenyataannya, Petrus baru menyangkal Yesus satu kali, ayam sudah berkokok.
"Tetapi ia menyangkalnya dan berkata: "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau mak-
sud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan BERKOKOLAH AYAM." (Markus 14:68).
RAMALAN ALKITAB YANG TELAH TERJADI.
"Jangan kamu menyangka bahwa aku (Yesus) datang untuk membawa damai diatas bumi. Aku
datang BUKAN UNTUK MEMBAWA DAMAI,melainkan PEDANG. Sebab aku datang untuk
memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mer-
tuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya". (MATIUS 10 : 34-36).
"Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa DAMAI DIATAS BUMI? BUKAN, kataKu
kepadamu, BUKAN DAMAI MELAINKAN PERTENTANGAN". (LUKAS 12 : 51).
"Aku datang untuk MELEMPARKAN APIKEBUMI dan betapakah aku harapkan, api itu TELAH
MENYALA". (LUKAS 12 : 49).
Ramalan Alkitab tersebut telah benar-benar terjadi. Dimana umat kristen telah menjadi umat
anti perdamaian, tukang bunuh muslimin di Poso, ambon, Kosovo, Moro dll.
Dalam penyebaran Agamanya umat kristen juga telah sesuai dengan ramalan Alkitab, yakni den-
gan cara pemaksaan, bujuk rayu supermi dll.
"Pergilah kesemua jalan dan lintasan dan PAKSALAH orang-orang yang ada di situ, masuk,
karena rumahku harus penuh" (Luk 14:23)
"Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak
dan Roh Kudus," (Mat 28:19)
"Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan di
baptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan DIHUKUM." (Mrk 16-15)
Agama itulah yang menyebabkan bencana dimuka bumi dan pertentangan abadi dengan agama-
agama lain. Sudah sepantasnyalah agama seperti itu dilarang di seluruh permukaan bumi, agar
terjadi perdamaian abadi.

Muhammad SAW BUKAN Nabi Palsu (2007-08-18 11:10)

Salah satu tuduhan umat Kristen terhadap Nabi Muhammad adalah sebagai nabi palsu. Mereka
mendasarkan tuduhannya pada Mat 24:11, 24 yang berbunyi :
"Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang."
Sayang sekali bahwa mereka tidak mengikuti perintah dalam kitab mereka sendiri untuk ’men-
guji segala sesuatunya’ karena hanya dengan mengujinyalah kita akan tahu apakah seseorang
yang mengaku-aku nabi itu palsu atau bukan. Bahkan umat Kristen telah menetapkan untuk
tidak mengakui Muhammad sebagai nabi sehingga dianggap sebagai nabi palsu tanpa mau mengu-
jinya. Beberapa di antaranya bahkan membuat cerita-cerita bohong untuk membuktikan tuduhan
mereka seperti Hugo Gratius, seorang ilmuwan dan negarawan Belanda yang membuat cerita bo-
hong tentang Rasulullah dengan mengatakan bahwa Muhammad telah melatih burung merpati
untuk memungut biji-bijian dari telinganya agar dapat menipu orang-orang di sekitarnya bahwa
Roh Kudus dalam bentuk merpati telah membisikkan wahyu kepadanya ! Ketika ditanya bukti
tentang hal tersebut Grotius dengan tanpa malu menyatakan tidak ada bukti mengenai hal terse-
but.
Untunglah bahwa di antara umat Kristen sendiri ada beberapa ilmuwan lain
yang tidak bisa menerima begitu saja cerita-cerita absurd semacam itu tanpa menyelidikinya lebih
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dahulu. Salah seorang ilmuwan tersebut adalah Thomas Carlyle, salah seorang pemikir besar Ing-
gris dalam bukunya ’Heroes and Hero-worship’. Dalam bukunya tersebut dengan tegas ia meny-
atakan :
"Kebohongan-kebohongan, yang dengan penuh semangat telah dituduhkan pada Muhammad,
adalah hanya menghinakan diri kita sendiri."
Mengapa ia berkata demikian ? Ternyata ia menemukan hal yang berbeda sama sekali dengan apa
yang telah dituduhkan oleh umat Kristen terhadap Muhammad. Ia bahkan berbalik mengagumi
Rasulullah dan membalas tuduhan-tuduhan mereka terhadap Rasulullah. Apa katanya tentang
tuduhan nabi palsu pada nabi Muhamad ?
"Nabi palsu mendirikan sebuah agama ? Mana bisa ? Seorang yang palsu bahkan tidak bisa
membangun sebuah rumah terbuat dari bata ! Jika ia tidak tahu dan tidak mengikuti ilmu dan
cara-cara membuat adonan semen, bata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Bukan-
nya rumah yang dapat ia bangun, melainkan tumpukan sampah. Ia tidak akan dapat bertahan
dua belas abad (sekarang 14 abad), memiliki pengikut sebanyak 180 juta orang (sekarang lebih
dari 1 milyar pengikut), ajarannya akan hancur berantakan.....imam palsu adalah palsu. "
"Ambisi ? Apa yang bisa dilakukan seluruh tanah Arab untuk orang ini ; dengan mahkota dari Her-
aclius Yunani, Kerajaan Persia, dan semua mahkota yang ada di dunia; - Apa yang bisa dilakukan
untuk Muhammad ? Tidak ! Tidak ada ambisi tersebut padanya. Itu adalah teori dan hipotesis
palsu, yang karena tidak bisa diterapkan, dan
bahkan tidak bisa ditolerir, sangat perlu kita hindari.
Mengapa Thomas Carlyle, seorang penganut Kristen yang taat, perlu membela Muhammad ? Men-
gapa ia memilih Muhammad, orang yang paling didustakan pada jamannnya Thomas Carlyle, se-
bagai nabi-pahlawannya ? Mengapa bukan Musa, Daud,
Sulaiman, atau Yesus tapi Muhammad ? Untuk menenangkan umat Anglican di mana
ia hidup, ia memberikan dalihnya :
"Karena tidak ada bahaya bagi kita semua untuk berubah menjadi penganut Muhammad, saya
berniat untuk menyatakan apa-apa yang baik tentang diri Muhammad sejujur-jujurnya."
Sungguh sulit untuk mencari seorang umat Kristen yang berani menyatakan apa-apa yang benar
tentang Muhammad dan Islam pada jaman di mana kebencian dan prasangka buruk terhadap Is-
lam dan Muhammad begitu besar. Ia mengakui dengan jujur akan ketulusan Nabi Muhammad
dalam menyebarkan ajarannya, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi palsu.
Selanjutnya ia berkata :
"Ketulusan Manusia Agung ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan sendiri. Tidak. Manu-
sia Agung ini tidak pernah menyombongkan dirinya dengan ketulusannya. Ia jauh dari itu Bahkan
ia mungkin tidak pernah bertanya pada dirinya apakah
ia tulus atau tidak : Saya berani mengatakan bahwa ketulusan nya tidak bergantung pada dirinya.
Ia tidak bisa tidak tulus."
"Seseorang yang benar dan jujur; benar dalam perbuatannya, benar dalam ucapan dan pikirannya.
Mereka tahu bahwa ia selalu mempunyai tujuan, seorang yang hemat dalam berbicara, diam kalau
tak ada yang perlu diucapkan, tapi tegas, bijak, dan tulus jika berbicara; selalu memberikan jalan
keluar dalam setiap masalah. Inilah yang disebut ’worth speaking speech’ !
Sampai sekarang saya tetap tidak mengerti mengapa Carlyle begitu berani berhadapan langsung
180 derajat dengan pendapat umum mengenai Nabi Muhammad. Puji-pujiannya yang tinggi ter-
hadap Nabi Muhammad sulit dipahami dalam konteks bahwa ia seorang penganut Kristen yang
taat. Ia seolah hendak mengaminkan pujian Allah sendiri terhadap NabiNya tersebut dalam QS
68:4 :
"Dan sungguh sebenarnya engkau memiliki kepribadian yang tinggi."
Berdasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam Alkitab pun Muhammad saw bukanlah seorang
nabi palsu.
KRITERIA KENABIAN MENURUT ALKITAB ADALAH SBB:
1. Iman kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama.
"Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?’. Jawab Yesus kepadanya:Kasihilah
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwmu dan dengan segenap akal
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budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan
itu, ialah:Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergan-
tung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi (22:36-40)
pada akhir ayat tersebut dijelaskan bahwasannya adalah
"Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi"
Menurut Yesus sendiri kriteria kenabian adalah bahwasannya jikalau di dalam kitab nabi tsb dia-
jarkan tentang Iman kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama, maka kata Yesus orang tsb
adalah nabi; lalu bagaimana dengan Nabi Suci itu sendiri?. Dalam Qur’an suci lebih dari 2/3 ayat
yang sangat menekankan hal itu, dan dalam Qur’an Suci kata iman selalu dikaitkan dengan ’amal
yang baik, satu contoh saja :
Tidak, barang siapa berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat baik (kepada orang
lain), ia memperoleh ganjaran dari Tuhannya, dan tak ada ketakutan akan menimpa mereka dan
mereka tak akan susah.(QS 2:112)
Jadi jelaslah menurut Yesus itu sendiri bahwasannya Muhammad adalah Nabi Yang Benar
2. Muhammad saw tidak mati terbunuh.
"Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak
kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah yang lain, nabi itu
harus mati" (ULANGAN 18 : 20).
Bila ada orang mengaku nabi padahal dia bukan nabi maka nabi itu akan mati terbunuh, atau
bisa juga akan mati ajarannya. Muhammad saw jelas mengaku nabi, orang kafir tidak kurang-
kurang cara untuk membunuh Muhammad saw. Toh beliau meninggal dengan wajar setelah genap
menyampaikan semua ajaran Allah. Bahkan ajarannya sampai saat ini tetap eksis dan tidak mati.
3. Banyak membuat mukjizat.
"Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik; seorang nabi akan
Kubangkitkan bagi mereka dari antara segala saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan
menaruh firmanKu dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan pada mereka segala yang Kuperin-
tahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanKu yang akan diucapkan nabi
itu demi namaKu, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang
terlalu berani untuk mengucapkan demi namaKu, perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk
dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." (Ul 18:17-20)
Lebih lanjut Musa menubuatkan sebagai berikut:
"Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang
tidak difirmankan TUHAN? - Apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataan-
nya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN;
dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepada-nya." (Ul
18:21-22)
Jadi semua perkataan nabi itu harus tejadi. Kalau perkataannya tidak terjadi maka nabi itu nabi
palsu. Semua perkataan Muhammad saw benar-benar terjadi. Silahkan klik disini untuk mem-
buktikannya. www.groups.yahoo.com/group/ayo-gabung/message/46>
sedikit contoh saja :
a. "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang
memenuhi seruanmu dengan jalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari sege-
nap penjuru yang jauh". (QS Al Hajj 27).
Sungguh hebat ramalan al quran tersebut. Disaat nabi saw mengahadapi situasi yang genting
akibat serangan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy dan dalam keadaan agama Islam yang
belum menentu itu Allah menyuruh nabi agar berseru supaya orang orang menunaikan ibadah
haji. Mungkin saat wahyu itu di sampaikan banyak yang menyangsikan kebenarannya. Kini se-
mua sudah meyakini, setiap tahun jutaan lautan manusia dari seluruh penjuru dunia memenuhi
tanah suci Mekkah dan Medinah. Sungguh tepatlah ramalan Al Quran.
b. "Dan Kami mungkinkan Bani Israil melintasi laut. Mereka pun diikutioleh Firaun dan ten-
taranya. Ketika Firaun hampir tenggelam berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada tuhan
selain Tuhan yang disembah Bani Israil dan saya termasuk orang yang berserah diri’. Apakah
kamu sekarang baru beriman padahal sesungguhnya kamu durhaka sejak dahulu dan kamu ter-
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masuk orang-orang yang berbuat kerusakan. HARI INI KAMI AKAN SELAMATKAN BADANMU,
supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang akan datang sesudahmu dan sesungguhnya
kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami". (QS yunus 90-92).
Yang perlu digarisbawahi adalah ungkapan kami akan selamatkan badanmu. Bagaimana Muham-
mad saw akan menyampaikan ayat ini pada kaumnya? Pasti cemoohan yang akan diterima.
Mana Muhammad badan firaun yang diselamatkan itu? Begitulah kira-kira ejekan kaum kafir.
Bagaimana nabi saw akan menjelaskan hal ini? Bukankah dia hanya disuruh untuk menyam-
paikan ayat yang diterimanya dari Allah SWT? Kalau sekiranya Al Quran itu karangan Muham-
mad saw, apa susahnya dia tidak usah mengeluarkan perkataan tersebut. Tapi bagaimana pahit
perasaan nabi ayat itu harus disampaikan kepada umatnya. Namun baru tahun 1896 pur-
bakalawan Loret, menemukan jazat tokoh tersebut dalam bentuk mumi di wadi al muluk. Kemu-
dian 8 juli 1907 Elliot Smit membuka bungkus mumi tersebut dan badan Firaun dalam keadaan
masih utuh. dan sekarang disimpan di Musim Mesir. Pada Juni 1975 ahli bedah perancis Maurice
Bucaile mendapat ijin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut dan mene-
mukan bahwa mumi tersebut adalah Firaun yang meninggal dilaut. Disekujur tubuhnya dipenuhi
unsur-unsur garam. Maha Benar Allah Dengan Segala FirmanNya.
Itulah contoh mengenai segala yang disampaikan Muhammad saw, dan segalanya itu telah terjadi
adanya. Jadi untuk mengecek apakah sesuatu itu firman Tuhan atau bukan maka perkataan itu
terjad atau tidak. Di Alkitab banyak perkataan yang tidak terjadi, contoh :
"Karena Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan suatu sorak dengan suara penghulu malaikat
dan dengan berbunyi sangkakala Allah, maka segala yang mati di dalam kristus akan bangkit
dahulu". "Kemudian KITA YANG SEDANG HIDUP, yang telah tertinggal ini, akan diambil
kedalam awan bersama-sama dengan mereka itu menghadap Tuhan didalam awang-awangan,
demikianlah kelak kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan". ( I telasonika 4 : 16-17 ). Paulus
tidak dibawa Yesus keawang-awangan kemudian terus ke surga, melainkan paulus dibunuh oleh
kaisar Nero pada tahun 64 masehi. Mlesetkan?
4. Menurut perjanjian lama kriteria kenabian adalah bahwasannya nabi tersebut tidak akan mati
terkutuk:
"Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap
TUHAN, ALLAHmu… (Ul 13:5)
"Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemu-
dian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman
pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang
digantung terkutuk oleh Allah; janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan TUHAN, Al-
lahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu." (Ul 21:22-23)
Nabi Suci saw meninggal secara wajar, bukan karena dibunuh terlebih lagi karena disalib.
Jadi baik menurut perjanjian baru maupun perjanjian lama Nabi Suci telah memenuhi kriteria
kenabian; Oh Iya menilik ayat diatas, menurut anda, salahkah umat Yahudi yang dari dulu hingga
sekarang tetap tidak beriman kepada Yesus, karena mereka yakin 100 % mereka telah menyalib
Yesus dus mereka beranggapan bahwasannya Yesus adalah Nabi palsu karena matinya ditiang
salib.
"Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita,
sebab ada tertulis:’Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!"(Gal 3:13)
5. Tidak dihormati didaerah asal.
"Seorang nabi dihormati dimana-mana kecuali di tempat asalnya, diantara kaum keluarganya dan
di rumahnya". (Mark 6:4)
Kita tahu bahwa Muhammad saw tidak di hormati di daerah asalnya, Mekkah. Dan memaksa be-
liau hijrah ke Medinah. Paman-paman beliau penentang utamanya. Tepat seperti Alkitab bilang.

160



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

Kecurangan, Kebohongan dan Pembodohan pengarang Injil Matius
(2007-08-18 11:13)

tulisan ini adalah tanggapan dari artikel dari duladi sebelumnya yaitu tentang
yaitu membuktikan manakah ajaran yang melakukan pembodohan dengan mencermati apa yang
tercatat di dalam "kitab" dengan perbandingan mulai sejak awal.
sebenarnya saya berharap bahwa diskusinya adalah saling menjelaskan tetapi kenyataanya sam-
pai saat ini duladi tidak punya nyali untuk berbuat seperti itu, maka saya tanggapi dengan tidak
menyampaikan satu thread tetapi saya sampaikan secara terpisah,dalam hal ini nantinya saya
akan memberikan penjelasan keyakinan saya di tema yang ia buat dan harapannya duladi cs
punya nyali untuk menjelaskan tentang persoalan yang saya sampaikan untuk membuktikan
ajaran mana yang mengajarkan pembodohan!!
maka dalam hal ini saya akan memulai dari Injil matius pasal 1
1:1 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.
1:2 Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan
Yehuda dan saudara-saudaranya,
1:3 Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron
memperanakkan Ram,
1:4 Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memper-
anakkan Salmon,
1:5 Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed mem-
peranakkan Isai,
1:6 Isai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria,
1:7 Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan
Asa,
1:8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia,
1:9 Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia,
1:10 Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan
Yosia,
1:11 Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Ba-
bel.
1:12 Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan
Zerubabel,
1:13 Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memper-
anakkan Azor,
1:14 Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud,
1:15 Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan
Yakub,
1:16 Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.
1:17 Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas ketu-
runan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan ke
Babel sampai Kristus.
1:18 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan
dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami is-
teri.
1:19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama isterinya
di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
1:20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam
mimpi dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai ister-
imu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
1:21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah
yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka."
1:22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 1:23 "Sesungguhnya,
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anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan mena-
makan Dia Imanuel" –yang berarti: Allah menyertai kita.
1:24 Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu
kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai isterinya,
1:25 tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf mena-
makan Dia Yesus.
kebohongan dan pembodohan yang nyata dalam pasal ini adalah:
1. menjelaskan bahwa pasal ini tentang silsilah Yesus keturunan Daud!!
tetapi fakta yang ada = penjelasan paling akhir berujung pada Yusuf, yang dijelaskan dengan gam-
blang selanjutnya adalah Yusuf belum menggauli Maria ,maka Yesus bukan anak Yusuf!
pembelaan persoalan ini yang sering disampaikan adalah berdasarkan dengan adat yahudi yang
sering menggunakan silsilah dari jalur "laki-laki".
tetapi benarkah pengarang injil matius didalam injilnya tidak pernah menyebut yesus anak Maria
tetapi konsisten menggunakan Yesus anak Yusuf??
Matius 13:55 “ bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya :yakobus,yusuf,simon
dan Yudas?”
dan ternyata di ayat tersebut Maria tidak di panggil sebagai : "bu YUSUF"???
kebohongan 2
adalah tentang 14..14..14..
MAT 1:17 Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan dari Abraham sampai Daud, empat belas
keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan empat belas keturunan dari pembuangan
ke Babel sampai Kristus.
dan saya akan coba menguraikan nama-nama yang disebut oleh Injil Karangan Matius:
14 urutan keturunan dari Abraham:
Abraham
Ishak
Yakub
Yehuda + Tamar
Perez
Hezron
Ram
Aminadab
Nahason
Salmon + Rahab
Boas + Rut
Obed
Isai
Daud + Istri Uria
14 Keturunan:
Salomo
Rehabeam
Abia
Asa
Yosafat
Yoram
Uzia
Yotam
Ahas
Hizkia
Manasye
Amon
Yosia
Yekhonya
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13 Keturunan:
Sealtiel
Zerubabel
Abihud
Elyakim
Azor
Zadok
Akhim
Eliud
Eleazar
Matan
Yakub
Yusuf
Yesus
jadi: apa yang dikatakan oleh Injil karangan Matius tidak sesuai isinya/kenyataannya, karena
yang terakhir tidak genap 14 tapi hanya 13 nama=kurang satu nama lagi
mungkin kekurangan satu nama tersebut,bisa saja diasumsikan kesalahan penyalin,seperti yang
anda sampaikan sebelumnya:
dalam persoalan ini ,kemungkinan itu kecil sekali atau mungkin sampai 0 %,kenapa saya bisa be-
gitu optimis seperti itu?
karena kita perhatikan juga di ayat lain(perjanjian lama/Tawarikh) ada empat nama yang di lom-
pati oleh Penulis Injil tersebut,nama-nama yang di lompati tersebut adalah :Seharusnya antara
Yoram dan Uzia ada tiga generasi raja lagi: Yoram - Ahazia - Yoas - Amazia - Uzia (Azarya). An-
tara Yosia dan Yekhonya (Yoyakhin) seharusnya ada satu raja lagi: Yosia - Yoyakim ? Yoyakhin.
coba kita bandingkan silsilah karangan Matius dengan Tawarikh 3:5,10-17
1tawarikh 3:5,
3:5 Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Natan dan Salomo, empat orang dari
Batsyua binti Amiel,
3:10 Keturunan Salomo ialah Rehabeam; anak orang ini ialah Abia; anak orang ini ialah Asa; anak
orang ini ialah Yosafat;
3:11 anak orang ini ialah Yoram; anak orang ini ialah Ahazia; anak orang ini ialah Yoas;
3:12 anak orang ini ialah Amazia; anak orang ini ialah Azarya; anak orang ini ialah Yotam;
3:13 anak orang ini ialah Ahas; anak orang ini ialah Hizkia; anak orang ini ialah Manasye;
3:14 anak orang ini ialah Amon; anak orang ini ialah Yosia.
3:15 Anak-anak Yosia: anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang
ketiga ialah Zedekia dan anak yang keempat ialah Salum.
3:16 Keturunan Yoyakim ialah Yekhonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia.
3:17 Anak-anak Yekhonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel, anaknya,
Matius 1:6-11
1:6 Isai memperanakkan raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari isteri Uria,
1:7 Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan
Asa,
1:8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia,
1:9 Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia,
1:10 Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan
Yosia,
1:11 Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Ba-
bel.
kebohongan 3
Dengan mengikuti ulasan mengenai dugaan silsilah yesus ,penulis matius secara langsung
menyuguhkan kisah kelahiran Yesus dari maria sang Perawan,ini dimulai dengan sebuah laporan
singkat mengenai kehamilan Maria,kemudian diikuti dengan penuturan singkat tentang mimpi
yang dialami yusuf,dimana ia diperintahkan tidak menceraikan maria atas tuduhan ketidak seti-
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aan,dan dimana yusuf diberi penjelasan mengenai hakekat kehamilan Maria, kemudian penulis
Injil Matius mengklaim bahwa segala hal diatas merupakan pemenuhan nubuat.
Matius 1:22-23
semua terjadi untuk memenuhi apa yang telah di ucapkan Tuhan melalui seorang Rasul ,”per-
hatikanlah ,PERAWAN itu akan hamil dan melahirkan seorang putra ,dan mereka akan memang-
gil IMANUEL,yaitu “Tuhan beserta kita”
untuk mengklaim pemenuhan Nubuat ,matius mengutip kitab Yesaya dari perjanjian lama,dan
melakukan hal ini ,penulis Injil Matius menggunakan terjemahan Septuaginta
dari teks asli yang berbahasa ibrani ,jelasnya ini BUKAN MURID YESUS YANG BERBAHASA
ARAMA DAN BERKEBANGSAAN PALESTINA. Namun tindakan dari seorang yang telah ter-
hellenisasi ,dan orang yang menggunakan Bahasa Yunani sebagai bahasa keagamaan ,bukannya
bahasa Ibrani.
Jika penyusun Injil Matius benar-benar memeriksa Yesaya yang Asli yang berbahasa Ibrani ,
MAKA IA AKAN MENGETAHUI BAHWA NUBUAT INI TIDAK SESUAI
Berikut adalah keterangan yang relevan dari Yesaya:
Yesaya 7;14
Oleh karenanya,Tuhan sendiri akan memberikan sebuah tanda
kepadamu.perhatikanlah,PEREMPUAN MUDA itu tengah hamil dan akan melahirkan seorang
putra ,DAN AKAN MEMBERI NAMA IMMANUEL
Terdapat sebuah perbedaan antara “ Perempuan Muda itu tengah hamil “dengan “sang perawan
akan hamil “ , yang secara langsung menyebutkan kelahiran dari seorang perawan,sementara yang
pertama sama sekali tidak menyebutkan kelahiran dari seorang perawan ,dalam bahasa Ibrani
,kata yang relevan adalah “almah” yang bias diterjemahkan sebagai perempuan muda Ketika
kitab-kitab suci berbahasa Ibrani diterjemahkan kedalam bahasa Yunani ,maka penerjemah sep-
tuaginta menerjemahkan “almah” menjadi kata “parthenos” yang berarti perempuan muda atau
perawan.
Penyusun Injil Matius dalam ketergesaannya menemukan sebuah nubuat berkenan dengan ke-
lahiran dari seorang perawan langsung mengasumsikan bahwa Parthenos berarti perawan ,jika ia
memeriksa Teks asli berbahsa Ibrani ,ia pasti akan langsung memahami bahwa interpretasi atas
yesaya semacam ini adalah: MUSTAHIL
Namun tidak adanya penyebutan seorang perawan dalam Yesaya asli 7:14 hanyalah salah satu
dari dua persoalan yang ditemukan dalam upaya menunjukkan bahwa kelahiran Yesus dari
peawan suci adalah pemenuhan nubuat.
Persoalan lainnya juga jelas,nama anak Maria sang perawan adalah YESUS(Yesus sebenarnya
merupakan bentuk Yunani dari kata Ibrani Yeshua atau Joshua,yang berarti “Tuhan akan menye-
lamatkan “ dan NAMA ANAK MARIA BUKAN IMMANUEL(tuhan beserta kami,dimana Tuhan
diterjemahkan El) ,yang pasti akan menjadi namanya jika kelahiran anak Maria dilihat pe-
menuhan nubuat Yesaya 7:14
Ironisnya ,setelah mengutip versi Yesaya 7:14 dari septuaginta matius 1:25 secara tegas nama
anak itu adalah:YESUS
Dan perlu dicatat nama IMMANUEL hanya muncul dua kali diseluruh alkitab (selain matius 1:23)
,yaitu: Yesaya 7:14 dan Yesaya 8:8
Upaya-upaya untuk membangkitkan kembali pemenuhan nubuat Yesaya 7:14 dengan mengklaim
bahwa Yesus berarti : “Tuhan beserta kami” ,terus menerus mendistorsi Yesaya , dimana Yesaya
dengan jelas menyatakan BAHWA NAMA ORANG ITU ADALAH IMANUEL BUKAN ORANG
ITU ADALAH IMANUEL,TETAPI NAMA ORANG ITU ADALAH IMANUEL
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1.3 October

sunat Ibrahim akal-akalan Yahudi dimanfaatkan kristen (2007-10-07 00:32)

oleh : Archa
Soal ritual sunat dalam setiap diskusi Islam – Kristen sering dimunculkan orang, umumnya kaum
Muslim mempertanyakan mengapa ajaran Kristen tidak lagi mementingkan sunat sebagaimana
yang diajarkan dalam Perjanjian Lama, sebagai suatu tanda perjanjian antara Tuhan dengan
nabi Ibrahim dan keturunannya sampai kepada Yesus Kristus, dan sebagai pengikut Yesus, umat
Kristen seharusnya juga menjalankannya. Sebaliknya sanggahan yang umum juga dijawab oleh
Kristen adalah sunat tersebut hanya diwajibkan bagi Ibrahim dan keturunannya (yang kemudian
dipersempit lagi menjadi kaum Yahudi sesuai alkitab Perjanjian Lama), sedangkan mereka seba-
gai orang non-Yahudi tidak terkena kewajiban tersebut, ini juga berdasarkan alkitab Perjanjian
Baru, sesuai dengan ajaran yang disampaikan Paulus.
Kisah tentang asal-muasal kewajiban sunat bersumber dari Kitab Kejadian pada Alkitab Perjan-
jian Lama (PL) yaitu ketika menceritakan kisah keluarga nabi Ibrahim. Dalam kronologis ceri-
tanya, dimulai kitab Kejadian 12 ketika Tuhan berfirman menyuruh Ibrahim (ketika itu masih
bernama Abram) untuk pergi dari negerinya kesuatu tempat yang akan ditunjuk Tuhan, disitu
Tuhan sudah mulai memberikan janji kepada Ibrahim :
12:2 Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta mem-
buat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat.
12:7 Ketika itu TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman: "Aku akan memberikan
negeri ini kepada keturunanmu."
Berdasarkan dari apa yang dijanjikan Tuhan tersebut, kita bisa melihat kata ‘bangsa’ dan ‘negeri’,
ini bisa diartikan ‘kekuasaan untuk memerintah’ atau bisa juga diartikan ‘dominasi untuk mendi-
ami suatu wilayah’, jadi Tuhan telah menjanjikan Ibrahim bahwa kelak dia dan anak keturunan-
nya akan berdiam dalam suatu wilayah, berkuasa, mempunyai kesempatan mencari nafkah den-
gan mengelola wilayah tersebut. Namun terlihat ini masih merupakan janji ‘sepihak’ dan belum
berbentuk perjanjian.
Dalam Kej 13 sekali lagi Tuhan menyatakan janji kepada Ibrahim :
13:14 Setelah Lot berpisah dari pada Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pandanglah
sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan,
13:15 sebab seluruh negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu
untuk selama-lamanya.
13:16 Dan Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga, jika se-
andainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmupun akan dapat dihitung juga.
13:17 Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan
Kuberikan negeri itu."
Disini janji Tuhan mulai lebih terperinci :
1. Wilayah tersebut terbentang ‘sejauh mata memandang’ dari posisi Ibrahim pada waktu itu
(tanah Kanaan –Kej 13:12)
2. Jumlah keturunan Ibrahim ‘seperti debu tanah banyaknya’.
3. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang dijalani (disinggahi) oleh Ibrahim.
Namun sampai disini kita masih bisa menyebutnya sebagai ‘janji sepihak’ dan belum berupa per-
janjian.
Perjanjian antara Tuhan dengan Ibrahim baru disebut secara jelas pada Kej 15, setelah Tuhan
memerintahkan Ibrahim untuk menyampaikan beberapa korban dan menjelaskan nasib yang
akan diterima anak keturunan Ibrahim kelak, lalu dibuatlah perjanjian :
15:18 Pada hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman: "Kepada
keturunanmulah Kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu,
sungai Efrat:
15:19 yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon,
15:20 orang Het, orang Feris, orang Refaim,
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15:21 orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu."
Jadi perjanjian antara Ibrahim dengan Tuhannya adalah dengan tanda perjanjian berupa pengor-
banan binatang lembu, kambing, domba dan burung (Kej 15:9)
Sampai disini kronologis ceritanya sangat runtut dan logis. ‘Kekacauan’ alur cerita terjadi pada
kisah selanjutnya. Setelah diselingi kisah keluarga Ibrahim, yaitu antara istrinya Sarai dan budak
perempuannya Hagar pada Kej 16, cerita soal perjanjian antara Tuhan dengan Ibrahim muncul
lagi pada Kej 17 :
17:2 Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan membuat engkau
sangat banyak."
Rupanya Tuhan merasa perlu untuk mengulang perjanjian yang sudah diadakan sebelumnya,
dalam perjanjian ‘jilid 2’ ini tercantum ‘hak dan kewajiban’ kedua-belah pihak :
17:4 "Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: Engkau akan menjadi bapa sejumlah
besar bangsa.
17:6 Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; engkau akan Kubuat menjadi
bangsa-bangsa, dan dari padamu akan berasal raja-raja.
17:7 Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun
menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu.
17:8 Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang
asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan
Aku akan menjadi Allah mereka."
Hak dan kewajiban Tuhan kelihatannya banyak mengulang kembali dari apa yang terdapat pada
perjanjian ‘jilid 1’, cuma disini terlihat ada yang ‘menyempal’ yaitu ayat 17:8, yang menyebut
khusus tanah Kanaan, berbeda dengan perjanjian sebelumnya yang menyebut wilayah yang lebih
luas. Mengapa terjadi perubahan..??, kita bisa melihat cerita ini :
17:18 Dan Abraham berkata kepada Allah: "Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di
hadapan-Mu!"
17:19 Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak
laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku
dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.
17:20 Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat be-
ranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan membuat-
nya menjadi bangsa yang besar.
17:21 Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu
tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga."
Ooo..ini rupanya menyangkut Ismail dan Ishak, terlihat jelas adanya ‘penggiringan’ cerita un-
tuk mengeluarkan Ismail dari perjanjian ‘jilid 1’ dengan membuat perjanjian ‘jilid 2’, dan ini
terkait dengan penguasaan tanah Kanaan tempat dimana mayoritas bangsa Yahudi berdiam. Ini
diperkuat lagi dengan adanya ayat lain pada Keluaran:
2:24 Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjian-Nya dengan Abra-
ham, Ishak dan Yakub.
Setelah menggiring hak perjanjian tersebut kepada Ishak dan menyingkirkan Ismail, maka
‘giringan’ selanjutnya adalah kepada Yakub anak Ishak dan menyingkirkan saudara kembar
tuanya Esau. Pihak Kristen disini memperikan alasan bahwa pembatalan perjanjian tersebut
karena Esau dikatakan ‘tidak menghargai’ perjanjian tersebut. Dalam Kej 25 dan 27 digambarkan
hak tersebut dicabut dari Esau justru karena dia ditipu 2 kali oleh Yakub. Dengan giringan terse-
but maka lengkaplah dasar ‘konstitusional’ dari anak keturunan Yakub untuk memonopoli tanah
Kanaan dan kebenaran ajaran Ibrahim.
Berbeda dengan perjanjian sebelumnya, perjanjian ‘jilid 2’ ini dikukuhkan dengan tanda yang lain,
yaitu ‘sunat’ :
17:9 Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku,
engkau dan keturunanmu turun-temurun.
17:10 Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta ketu-
runanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat;
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17:11 haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan
kamu.
Sunat dengan prosedur yang jelas, menyebutkan mana bagian yang harus dipotong, siapa saja
yang harus disunat, umur berapa harus disunat dan apa konsekuensinya kalau tidak disunat :
17:12 Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu,
turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang
asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.
17:13 Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka
dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal.
17:14 Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya,
maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari
perjanjian-Ku."
Isi perjanjian ‘jilid 2’ ini ternyata banyak menimbulkan pertanyaan :
1. Kewajiban sunat yang ditujukan pada ‘kamu dan keturunanmu, berada diantara kamu’ men-
jadi kontradiksi dengan pengecualian kepada Ismail, apakah Ismail termasuk atau tidak..?? disini
kelihatan tuhan tidak cermat dalam membuat perjanjian, dan ternyata Ismail ‘katut’ disunat juga
(Kej 17:23, dan Kej 17:25), para netters Kristen berdalih bahwa ketika sunat tersebut dilakukan
kebetulan Ismail berada dalam rumah, maka sesuai perjanjian harus ikut disunat sekalipun tidak
termasuk dalam perjanjian, artinya disini memakai satu ayat dan membuang/mengabaikan ayat
yang lain, padahal dua-duanya berasal dari Tuhan.
2. Memasukkan ‘dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu,
orang yang engkau beli dengan uang’ kedalam perjanjian. Apakah artinya mereka dan keturunan
mereka juga termasuk keluarga Ibrahim dan diberi hak atas tanah Kanaan..?? Menurut penaf-
siran salah seorang netters Kristen, para orang yang dibeli tersebut tidak punya hak, mereka
disunat karena kebetulan berada dalam rumah Ibrahim dan menjadi ‘property’nya. Penafsiran
ini juga terlihat berbenturan dengan janji Tuhan yang ada pada Kej 17:7 yang sama sekali tidak
menyentuh adanya orang diluar Ibrahim dan keturunannya. (harap diingat dalam perjanjian jilid
2 tersebut sudah jelas disebut adanya hak dan kewajiban kedua-belah pihak).
3. Penyebutan ketentuan waktu disunat umur 8 hari juga menimbulkan masalah, apakah sunat
bagi si bocah merupakan tanda perjanjian antara dia sendiri dengan Tuhan, atau antara orang-
tuanya dengan Tuhan, mengingat si bocah masih belum mengerti mengapa ‘burungnya’ dipotong.
Bagaimana kalau ternyata si bocah setelah besar dan mengerti tidak mau ikut perjanjian..??
(seperti kasus Esau). Ada pendapat menarik dari netters Kristen disini yang menyatakan itu
adalah tanda perjanjian antara orang-tuanya dengan Tuhan. Disini juga muncul pertanyaan :
bagaimana halnya dengan orang-tua yang tidak punya anak laki-laki..?? apakah perjanjian terse-
but bisa dilakukan tanpa tanda yang sudah disyaratkan..?? ada yang menjawab bahwa bagi kelu-
arga yang tidak punya anak laki-laki yaa tidak perlu adanya tanda sunat, maka syarat perjanjian
tersebut lagi-lagi tidak terpenuhi (ingat dengan adanya hak dan kewajiban kedua-belah pihak
yang tertulis secara jelas).
‘Komplikasi’ tersebut menunjukkan adanya keanehan tentang perjanjian tersebut yang diny-
atakan sebagai Firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan mengeluarkan hal yang membin-
gungkan dan saling’ tembak-menembak’ diantara kata-kata-Nya sendiri.
Cerita tentang perjanjian ini ternyata juga tidak ‘nyambung’ dengan cerita selanjutnya :
18:10 Dan firman-Nya: "Sesungguhnya Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau,
pada waktu itulah Sara, isterimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara menden-
garkan pada pintu kemah yang di belakang-Nya.
18:11 Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya dan Sara telah mati haid.
18:12 Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya: "Akan berahikah aku, setelah aku sudah layu,
sedangkan tuanku sudah tua?"
Ternyata Sarai tidak tahu tentang firman Tuhan sebelumnya yang menginformasikan dia akan
mempunyai anak yang dinamai Ishak (Kej 17:19), apakah Firman Tuhan tersebut ditujukan hanya
kepada Ibrahim dan beliau tidak memberitahukannya kepada istrinya..??
18:17 Berpikirlah TUHAN: "Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hen-
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dak Kulakukan ini?
18:18 Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan
oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat?
18:19 Sebab Aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada
keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, dengan melakukan
kebenaran dan keadilan, dan supaya TUHAN memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan-
Nya kepadanya."
Melalui kalimat yang ‘lucu’ karena digambarkan Tuhan terlihat bimbang dan berpikir, kita diinfor-
masikan bahwa ternyata Ibrahim-pun juga merasa heran ketika diberitahu bahwa istrinya Sarai
akan melahirkan anak dihari tuanya. Kesan yang muncul sekitar perjanjian jilid 2 ini adalah
cerita tersebut dikarang belakangan dan disisipkan. Seandainya Kej 17 kita hapus semuanya,
maka cerita antara Kej 15, 16 dan 18 terlihat ‘masih agak nyambung’.
Maka marilah kita mencoba meneliti sumber informasinya. Kitab Kejadian terdapat dalam Per-
janjian Lama khususnya dalam 5 Kitab Musa (pentateuch) atau yang biasa disebut Taurat yang
pada mulanya dipercayai ditulis nabi Musa AS. Namun perkembangan selanjutnya, bahkan pihak
ahli Alkitabpun tidak lagi mempercayai ini, sekalipun dalam 5 kitab tersebut dinyatakan memang
ada yang berasal dari ajaran nabi Musa. Saya tidak perlu menceritakan hal ini panjang lebar
karena ini sudah banyak disampaikan orang, saya hanya mengambil intinya saja bahwa : Kitab
Kejadian merupakan tulisan dari kaum Yahudi jauh setelah jaman Musa dan sekalipun banyak
juga bersumber dari ajaran nabi tersebut, namun banyak juga berasal dari karangan para Rabi
yang tentu saja dipangaruhi situasi sosial politik yang ada ketika karangan tersebut dibuat, ter-
masuk kelakuan-kelakuan para pemuka agamanya. Mengenai karakter umat Yahudi yang akan
ada sesudah kematiannya, nabi Musa sudah meramalkan :
31:26 "Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian TUHAN, Allahmu,
supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau.
31:27 Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup
bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap TUHAN, terlebih
lagi nanti sesudah aku mati.
31:29 Sebab aku tahu, bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan meny-
impang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka
akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata TUHAN, dan menimbulkan sakit
hati-Nya dengan perbuatan tanganmu."
Ramalan nabi Musa terhadap umatnya tersebut jelas terkait dengan kekhawatiran beliau ter-
hadap Taurat. Disini kita bisa bertanya : Siapakah yang sebenarnya akan mengambil keun-
tungan besar dengan adanya perjanjian ‘jilid 2’ ini..?? jawaban yang lugas tentulah YAHUDI..!!.
Cerita soal perjanjian jilid 2 tersebut kelihatannya sengaja dikarang untuk ‘melegalisir’ monop-
oli Yahudi terhadap kebenaran ajaran Ibrahim melalui perjanjiannya dengan Tuhan, namun dis-
ajikan dengan kurang cermat sehingga menimbulkan kesan tambal-sulam. Dan ini pada awalnya
justru menyulitkan para pengikut Yesus Non-Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul kita bisa melihat
serangan ‘Yahudi-sunat’ ini kepada pengikut Yesus tentang monopoli kebenaran berdasarkan Tau-
rat (Yesus menyatakan bahwa keberadaan beliau bukan untuk melenyapkan ataupun merubah
hukum Taurat, dan memastikan tidak satu iota-pun dari Taurat yang akan hilang) :
15:1 Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di
situ: "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak
dapat diselamatkan."
Ini menunjukan Yahudi ‘memperalat’ sunat untuk menunjukkan monopolinya terhadap ajaran
Taurat dan secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada keselamatan diluar Yahudi yang sudah
menggenggam hak monopoli perjanjian Tuhan dengan Ibrahim. Paulus sebagai orang yang sedang
giat-giatnya mempromosikan ajaran Kristen terhadap Non-Yahudi tentu saja merasa terhambat
dan terhalangi dengan adanya pernyataan ini. ‘Target market’ Paulus adalah orang Yunani dan
Romawi yang dari sononya memang ‘takut’ disunat, dan pernyataan Yahudi ini akan bisa mem-
buat ajaran yang disodorkannya tidak laku dan tidak dibeli orang, Paulus bakalan bangkrut..,
maka kemudian dia mengeluarkan penafsirannya tentang sunat, diantaranya ada pada Roma 5.
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Intinya dia menyatakan bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh sunat atau tidak sunat (ini
sebenarnya banyak kemiripan dengan ajaran Islam) namun penafsiran selanjutnya terlihat men-
garah menjadikan Yesus sebagai penyelamat, dengan dasar argumentasi yang rumit mengaitkan
antara ‘iman kepada Yesus dengan nilai suatu perbuatan’ (anda bisa menyimak postingan sdr.
Amor yang dengan sangat baik menyampaikan ‘pelintiran’ Paulus soal iman dan perbuatan terkait
dengan sunat Ibrahim ini http://forum.swaramuslim.net/threads.php?id=3734 _45 _25 _0
‘Titik ekstrim’ Yahudi yang menyatakan keselamatan terkait dengan pelaksanaan hukum Taurat
dibalas dengan ‘titik ekstrim’ lainnya dari Paulus yang menyatakan keselamatan tergantung iman
kepada Yesus. Saking berapi-apinya Paulus menyampaikan ancaman ini :
5:2 Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus
sama sekali tidak akan berguna bagimu.
5:3 Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib
melakukan seluruh hukum Taurat.
5:4 Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat; kamu
hidup di luar kasih karunia.
Ini terlihat sebagai suatu ajaran yang kebablasan dan menyulitkan penganut Kristen dijaman
modern ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan ternyata memberikan bukti sunat sangat
baik bagi kesehatan, maka ini menjadi buah simalakama bagi umat Kristen yang ingin bersunat
dengan alasan kesehatan karena takut ‘kualat’ seperti yang diancam oleh Paulus.
Pada waktu itu bantahan-bantahan Paulus memang banyak ditujukan kepada ajaran Yahudi
karena memang Islam belum muncul. Ketika ajaran Islam mulai diajarkan oleh nabi Muham-
mad SAW dan isinya banyak mengkoreksi, baik ajaran Yahudi maupun Kristen, maka ‘moncong
senjata’ dialihkan. Yahudi dan Kristen yang tadinya ‘gontok-gontokan’ seakan-akan mempunyai
musuh bersama yang membuat mereka terlihat kompak kembali. Dan yang lebih hebatnya urusan
sunat yang tadinya menjadi ‘senjata andalan’ Yahudi dalam menghadapi Kristen justru banyak di-
jadikan umat Kristen untuk menyerang Islam. Perjanjian ‘jilid 2’ yang menyingkirkan Ismail yang
dalam ajaran Islam merupakan nenek moyang kaum Quraisy, sukunya nabi Muhammad SAW, di-
pakai untuk menyatakan bahwa ajaran Islam ‘tidak punya tempat’ dalam sejarah perkembangan
ajaran Tuhan. Kristen disatu sisi menentang sunatnya dilain pihak mengakui perjanjiannya, dan
agar mereka bisa dalam posisi aman dalam kasus ini, maka ajaran Paulus soal sunat dipakai den-
gan penafsiran penuh ‘akrobat’.
Bahan : dari berbagai sumber..
sumber :http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=4246 _0 _21 _0 _M

Minggu tidak sabtu bukan (2007-10-07 00:37)

Oleh : Martin Jatinangor
Sudah menjadi kebiasaan sebagian orang Kristen sering pergi ke rumah ibadat atau gerja pada
hari minggu.Seperti halnya di Indonesia sebagian umat Kristen melakukan ritual keagamaannya
di gereja pada hari minggu, lain halnya yang terjadi di dataran Eropa dan Amerika , menurut
kabar dari New York (KDY) yang dikabarkan oleh putra bangsa asal kanjang sulawesi KH.Syamsi
Ali Imam mesjid yang terdapat dijantung kota paman sam , gereja-gereja saat ini telah banyak dit-
inggalkan oleh penganut yesus, sebagain ada yang beralih fungsi menjadi mesjid. Hal itu tidak lain
disebabkan karena mereka kaum Kristen sudah bisa melihat kenyataan bahwa banyak paradoks
antara bunyi ayat dalam bible dan pemahamannya dengan wujud praktek ibadah yang dilakukan-
nya.
Salah satu ketidak sesuaian antara firman dengan praktek ibadah adalah tentang hari
berhentinya dari pekerjaan atau yang disebut dengan hari sabat
Perintah yang terdapat dalam Kitab Taurat Musa yaitu pada kitab Ulangan 5:7-21 yang dalam ba-
hasa inggrisnya disebut ten commandments nampaknya tidak lagi dijalankan oleh para pengikut
orang-orang Kristen .
Satu dari Sepuluh perintah tuhan di antaranya adalah menetapkan dan mengkuduskan hari sabat
.Sebagai orang Kristen yang baik dan benar serta setia dan taat tentunya harus menjalankan dan
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mematuhi perintah tersebut . Sepuluh Firman Allah itu suci adanya, bahkan ditulis oleh jari
Allah sendiri pada dua loh batu kemudian diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada
segenap manusia. Oleh sebab itu, sebagai umat Kristen, mereka harus pelihara dan jalankan se-
mua hukum-hukum itu.
Seandainya ada sebagian hukum dalam Sepuluh Perintah Allah tersebut tidak dijalankan, tidak
dihormati lagi oleh sebagian besar umat Kristiani, baik Katolik maupun prostestant mereka itu
telah tersesat dari jalan-jalan Tuhan.
karena ke Sepuluh Firman Allah itu sudah final dan harus diimani dan dijalankan dengan sepenuh
hati dan ikhlas dalam rangka tunduk dan patuh atas segala firman Tuhan. Itu perintah yang san-
gat suci dan harus dipelihara dan dijalankan, sebab perintah itu ditulis langsung dengan jari-jari
tangan Tuhan sendiri dan Dia sendiri yang menyerahkan langsung kepada nabi Musa.
Namun alangkah disayangkan dengan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh penganut sebagian
besar orang Kristen , mereka tidak konsisten terhadap apa yang ditulis tuhannya dalam Salah
satu hukum dari Sepuluh Firman Allah adalah menghormati dan mengkuduskan hari SABAT se-
bagai hari perhentian pada hari ke tujuh…..itu tertulis jelas dalam alkitab yaitu sebagai hukum
yang ke empat.
Seorang pemuka agama Kristen dengan jujur mengatakan bahwa sebagian besar umat Kristen
mengkuduskan hari Minggu. Buktinya semua umat Kristen beribadah pada setiap hari Minggu,
kecuali dari golongan minoritas Advent.
Menurut Advent, hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu, tetapi kristen Protestan dan juga Katolik
dan Kristen lainnya, jatuh pada hari Minggu.
Perbedaan Sabtu dan Minggu
Kristen Advent merayakan sabat pada hari Sabtu, karena mereka menggunakan penanggalan
Yahudi. Sementara katolik dan prostestant yang merayakan hari Minggu, mereka menggunakan
penanggalan Gregorian.
penanggalan Gregorian, jika dihitung hari kerjanya, hari Minggu adalah hari ketujuh. Hari mulai
bekerja itu Senin. Jadi Minggu adalah hari ketujuh. Kalau di hitung : 1. senin 2 Selasa. 3. Rabu
4. Kamis 5 Jumat 6 Sabtu 7 Minggu.
Hal ini bertentangan dengan alkitab ,jelas sekali disebutkan bahwa yang disebut hari pertama
itu “Hari Minggu” bukan hari Senin.Penanggalan Gregorian baru diperkenalkan pada tahun 1582.
kemudian orang Scotlandia menyetujui penanggalan Gregorian baru pada tahun 1600-an. Jerman,
Denmark dan Swedia baru menerimanya pada tahun 1700-an. Apalagi Inggris menerimanya baru
pada tahun 1752. ini berarti bahwa penanggalan Gregorian baru dikenal sekitar 300-400 tahun
yang lalu. Sementara informasi Alkitab, bahwa hari pertama “hari Minggu” sudah ribuan tahun.
Banyak orang kristen tidak mengikuti apa yang tertulis dalam alkitab,mereka tidak yakin lagi
dengan informasi dari kitab suci sendiri, lalu beralih lebih percaya memilih penulis penanggalan
Gregorian.
Dalam alkitab yang disebut “hari bekerja Tuhan”, tidak sama seperti “hari bekerja manusia”.
Yang dimaksud dengan “hari bekerjanya Tuhan” yaitu hari-hari ketika Tuhan menciptakan
alam semesta, sementara “hari bekerjanya manusia” yaitu hari kerjanya manusia dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidup, agar dia bisa melangsungkan kehidupan di bumi ini.
Menurut alkitab hari pertama itu hari minggu, sementara menurut pemuka gereja hari senin.
Orang kristen memilih hari Minggu bukan Sabtu seperti yang Tuhan firmankan , dengan
demikian kebanyakan kaum kristen bukan mengikuti firman Tuhan tapi mengikuti kata pemuka
gereja.(konsili gereja )
Enam bukti menurut Alkitab bahwa “hari pertama” itu adalah hari Minggu!!!! Bukan Senin, se-
hingga jatuhnya hari sabat yaitu hari Sabtu, bukan Minggu.
• Matius 28:1.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah
Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur itu.
• Markus 16:9.
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri-
Nya kepada Maria Magdalena. Dari padanya Yesus pernah mengusir tujuh setan.
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• Lukas 24:1
tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-
rempah yang telah disediakan mereka.
• Yoh 20:1
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena
ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
• Yohanes 20:19
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di su-
atu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai se-
jahtera bagi kamu!"
ke enam ayat tersebut merupakan bukti bahwa “hari Minggu adalah hari pertama?” sehingga
tepat pada hari ketujuh merupakan hari sabtu.
tidak ada dalil yang tertulis bahwa hari kudus itu hari Minggu. Kaum Kristen tidak melihat
makna yang tersurat tetapi mereka melihat makna yang tersirat , bahwa hari Minggu adalah hari
yang dikuduskan, yaitu sebagai hari “kebangkitan Yesus”.
Semua umat kristiani yakin dan percaya bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Untuk mengab-
dikan “hari kebangkitan Yesus”, maka gereja menetapkan hari Minggu sebagai hari yang harus
diperingati sebagai hari suci.
Menurut alkitab yesus bangkit pada hari minggu, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan menyuruh
mengkuduskan hari tersebut. Jika tuhan menyuruh menghormati dan mengkuduskan hari itu,
mana dalilnya dalam alkitab dimana tuhan mengatakan “kuduskanlah hari Minggu”, tidak ada
bukan? Yang ada “kuduskanlah hari Sabat”.
Sabat dalam kronologis kematian yesus
Umat Kristen harusnya mengakui bahwa hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Karena mereka
percaya bahwa Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu.Coba kita baca kro-
nologi ketika Yesus mati, dikubur dan bangkit dari kuburnya.
• Lukas 23:52-54
23:52 Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
23:53 Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membar-
ingkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan
mayat.
23:54 Hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai.
• Lukas 23:55-56
23:55 Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut
serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat-Nya dibaringkan.
23:56 Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. (23-56b) Dan
pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat
• Matius 28:1
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah
Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur itu.
Ayat ayat tersebut sangat jelas mengatakan bahwa Sabat itu hari Sabtu, bukan Minggu. Umat
Kristen percaya bahwa Yesus mati hari Jumat dan bangkit hari Minggu. Ini berarti umat kristen
harus percaya bahwa antara hari Jumat dan hari Minggu ada satu hari lain, yakni Sabtu. Nah
hari Sabtu inilah jatuhnya hari Sabat. Menurut definisi, Sabtu itulah hari sesudah Jumat dan
sebelum Minggu.
Umat Kristen membenarkan tentang kenyataan sabat dalam kronologis wafatnya yesus, tetapi
mereka mengatakan “hari itu tidak penting”, yang penting adalah dalam seminggu harus ada hari
perhentian yang dikuduskan.mereka mengatakan Kalau sabat hari Sabtu, hal itu hanya menurut
penanggalan yahudi. Ketika waktu Allah berfirman menurunkan ayatnya pada waktu itu belum
ada penanggalan.
Ungakapan yang mereka lontarkan sangat tidak rasional , disatu sisi mereka percaya /mengimani
yesus mati pada hari jum’at dan bangkit pada hari minggu di pihak lain mereka mengatakan
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bahwa hari sabat merupakan penanggalan yahudi ,padahal kronolgis wafatnya yesus tsb meru-
pakan penanggalan yahudi pula.
Tuhan berfirman bahwa yang harus dikuduskan yaitu hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu. Per-
hatikan firman Allah dalam kitab umat Kristen , mari kita baca Keluaran 20:8-11.
• 20:8 Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat:
• 20:9 enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,
• 20:10 tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu
pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau
hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
• 20:11 Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan men-
guduskannya.
Firman Allah itu sangat jelas bahwa Dia menyuruh beristirahat pada hari ketujuh dan
mengkuduskan hari Sabat, karena itu adalah hari yang Dia berkati. Seharusnya Orang Kris-
ten patuh pada perintahNya daripada perintah gereja, bukan? Lagi pula tidak ada satu dalilpun
dalam alkitab menyatakan bahwa Tuhan mengkuduskan hari Minggu.
Tapi orang –orang Kristen masih berpendapat dan mengatakan bahwa , hari Minggu juga hari
kudus, sebab hari itu sangat menentukan keselamatan umat manusia. Sebab Tuhan memilih
Yesus bangkit pada hari Minggu, berarti juga adalah hari pilihan Tuhan.
Meraka sangat bersikukuh dan ngotot membela kesalahan dengan mencari-cari dalil pembenaran
atau ketidak rasionalan pendapatnya. Padahal dalam alkitab setebal itu, tidak ada satu ayatpun
yang menyuruh mengkuduskan hari Minggu. Bahkan nama hari “minggu” pun tidak disebutkan
dalam alkitab, kecuali disebut “hari minggu pertama”. Seandainya mereka mau berpikir yang se-
hat, dan merenungkan ancaman Tuhan bagi orang yang melanggar perintah Nya pada Keluaran
31:12-18.
• 31:12. Berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
• 31:13 "Katakanlah kepada orang Israel, demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu
pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu menge-
tahui, bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu.
• 31:14 Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu; siapa yang melanggar
kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan peker-
jaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya.
• 31:15 Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah
ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi TUHAN: setiap orang yang melakukan peker-
jaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati.
• 31:16 Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dengan merayakan sabat, turun-
temurun, menjadi perjanjian kekal.
• 31:17 Antara Aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab
enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti
bekerja untuk beristirahat."
• 31:18 Dan TUHAN memberikan kepada Musa, setelah Ia selesai berbicara dengan dia di gunung
Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu, yang ditulisi oleh jari Allah.
Melihat ancaman sedemikian seriusnya walaupun bukan orang Kristen, dirasa sangat merinding
membaca ancaman Allah terhadap orang yang melanggar perintah Allah, itu jelas sekali menyu-
ruh memelihara hari Sabat turun temurun. Berarti perintah itu berlaku kekal. Bahkan yang
melanggarnya mendapat ancaman hukuman mati. Tapi orang Katolik serta sekte Kristen lainnya
tenang-tenang saja, bahkan sama sekali tidak menggubrisnya.
Meraka umat Kristen mengagap enteng suatu ketetapan yang begitu penting bahkan saking pent-
ingnya perintah itu, Allah sendiri yang menuliskan dengan jari-jari tanganNya sendiri, kemudian
Dia sendiri juga yang menyerahkan kepada nabi Musa.
Perhatikan firman Tuhan ini dalam Keluaran 24:12
• 24:12. TUHAN berfirman kepada Musa: "Naiklah menghadap Aku, ke atas gunung, dan tinggal-
lah di sana, maka Aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang
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telah Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka."
• Setelah nabi Musa menerimanya, turun lah Musa dari gunung dengan membawa kedua loh batu
tersebut. Perhatikan firman Tuhan pada Kel 32:15-16 ini,
• 32:15. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah
dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya; bertulis sebelah-menyebelah.
• 32:16 Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-
loh itu.
Nah apakah ayat-ayat tersebut belum cukup meyakinkan bahwa sesungguhnya hari Sabat yang
semestinya dipelihara, dan dikuduskan serta dipertahankan selama-lamanya adalah hari Sabtu,
bukan hari Minggu!!! Dan apakah karya Tuhan yang maha penting dan maha agung bahkan dit-
ulis dengan jari tanganNya sendiri tidak ada harganya???
Pelukis yang menoreh tintanya diatas kanvas atau kertas atau kulit, apalagi dari pelukis kena-
maan yang dilukis ratusan tahun lalu, begitu dihargai dan bahkan harganya sangat mahal sampai
milyaran rupiah. Kok lukisan langsung dari jari tangan Tuhan sendiri tidak anda jaga, tidak anda
hargai dan tidak anda pelihara dan kuduskan???
Bukankah harga lukisan termahal dari tangan manusia hanya sebatas kenikmatan dunia dan
tidak menyelamatkan nyawa anda?? Sementara lukisan dan tulisan dengan jari tangan Tuhan
menyelamatkan jiwa anda dunia dan akhirat?
Jika umat Kristen mengikuti perintah pendeta atau pemimpin gereja berarti sama saja lebih
menghormati dan lebih menghargai lukisan karya tangan manusia daripada lukisan tangan
Tuhan, bukan? Cobalah renungkan dan pikirkan dengan hati yang tulus.
Dalam Islam hari beribadah dalam setiap minggu jatuhnya pada hari Jumat, bukan Sabtu dan
bukan Minggu. Ada perintah untuk beribadah pada hari Jumat, maka umat Islam setiap minggu
juga punya satu hari khusus untuk beribadah secara berjamaah kepadaNya.
beribadah pada hari Jumat terdapat dalam Qur’an surat 62 Al Jumuah (Hari Jumat), ayat 9 bun-
yinya :
“hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk shalat pada hari Jumat, maka hendaklah
kamu bersegera untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikianlah yang lebih baik
bagi kamu, jika kamu mengetahui.”
Umat Islam tetap konsisten menjalankan ibadah dan pada hari jum’at sesuai dengan apa yang
diperintahkan Allah SWT di dalam Al-Qur’an , walaupun kami berada didalam wilayah negara
yang memberikan waktu istirahat pada hari minggu
Sabat Dalam Al-Qur’an
Ada ayat-ayat Al Qur’an yang menceritakan tentang hari Sabat, tetapi ayat itu bukan ditujukan
kepada umat Islam, melainkan kepada orang-orang Yahudi yang melanggar hukum Sabat. Mereka
tidak mensucikan hari Sabat, bahkan mereka terus saja bekerja pada hari tersebut, sehingga Al-
lah memberikan peringatan bahkan kutukan kepada mereka.
ada sekitar lima kali kata Sabat atau Sabtu disebutkan dalam Al Qur’an, yaitu :
Qs Al Baqarah 65 -66
Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu,
lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina". Maka Kami jadikan yang
demikian itu peringatan bagi orang-orang dimasa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian,
serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
An Nisa 47, 154
47. Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami
turunkan (Al Qur’an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah
muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah
mengutuki orang-orang (yang berbuat ma’siat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti
berlaku.
154. Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian
(yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka : "Masuklah pintu
gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka : "Janganlah kamu
melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian
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yang kokoh.
Al A’raf 163
Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka
melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di
sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan
itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku
fasik.
An Nahl 124
Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih
padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di
hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
Bunyi ayat Al Qur’an tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada masa itu pernah Allah buktikan,
memberikan kutukan bagi yang melanggar dan tidak mensucikan hari Sabat, yaitu dengan mer-
obah muka mereka jadi kera yang hina. Maksud Allah yaitu memberikan pelajaran bagi orang-
orang yang bertakwa agar tetap memelihara hukum-hukumNya, karena bagi yang melanggar
pasti ada sangsinya. Sangsi itu jika tidak dibuktikan di dunia, pasti akan dibuktikan di akhi-
rat.
Mestinya umat Katolik, Protestan dan sekte lainnya, jika merasa pengikut Yesus yang setia
dan menjalankan perintah-perintah Tuhan, harus beribadah pada hari Sabtu sebagai hari Sabat
yang dikuduskan Tuhan, bukan hari Minggu. Kenapa? Sebab perintah Tuhan itu kekal dan
abadi, berlaku terus sampai kiamat dan seumur hidup Yesus tidak sekalipun beribadah pada hari
Minggu.
Menurut kamus berbagai bahasa, Sabat itu artinya Sabtu, bukan Minggu. Bahasa Jawa (Sabbat).
Makassar (Saba’na). Bugis (Saba’e). Arab (sabt). Greek/Yunani (Sabbaton). Italia (Sabato). Inggris
(Sabbath). Polandia (Sobota). Spanyol (Sabado). Dan bahasa Indonesia (sabtu).
Perlu diketahui, penetapan hari Minggu sebagai hari peristirahatan dan hari ibadah yaitu pada
tahun 364 M pada Konsili Laodikea. Pada saat itulah dewan gereja menetapkan, Minggu sebagai
hari istirahat dan ibadah bagi umat Kristiani.
Oleh sebab itu beribadah pada hari Minggu, bukan ketentuan dan ketetapan dari Tuhan, tetapi
hanya hasil musyawarah para dewan gereja. Makanya tidak terdapat walau satu ayatpun dalam
alkitab, dimana Tuhan maupun Yesus yang mengkuduskan dan memberkati hari Minggu. Yang
dikuduskan dan diberkati adalah hari Sabat yaitu hari Sabtu!
Dari seluruh alkitab di dunia ini, dalam bahasa apapun, semuanya menunjukkan bahwa hari
beribadah yang diperintahkan dan dikuduskan Tuhan, adalah hari Sabtu, bukan Minggu. Dan Al
Qur’an juga mengatakan demikian.
Oleh sebab itu semakin jelaslah bahwa beribadah pada hari Minggu, sama sekali tidak ada
dasarnya dan dalilnya, baik dalam Alkitab maupun dalam Al Qur’an. Kenapa seperti itu? Sebab
beribadah pada hari Minggu hanyalah rekayasa oleh Dewan Gereja pada konsili Laodikea sejak
tahun 364 M, tiga abad lebih setelah Yesus meninggal.
Kesimpulan :
Umat Kristen didalam menjalankan ritual keagamaannya, tidak berdasarkan pada nash-nash
yang tertulis didalam kitabnya, meraka cenderung melaksanakan apa yang menjadi ketetapan
pihak gereja (konsili gereja ) , dari uraian dan sumber bukti yang diberikan berasal dari bible ,
merupakan sebagian bukti otentik bahwa umat Kristen telah salah kaprah didalam melakukan
tatacara beribadah , hal itu merupakan bukti bagi nash-nash al-qur’an , dalam surat Al-Baqarah
ayat 101 mengatakan .” Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang
membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab
(Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang (punggung)nya, seolah-olah mereka tidak menge-
tahui (bahwa itu adalah kitab Allah).
Tidak hanya merubah redaksional kitab yang dilakukan oleh kaum nasrani namun mereka juga
melakukan distorsi dalam aplikasi ibadah yang tidak sesuai dengan kitabnya ,sungguh merupakan
kabar yang nyata apa yang dikatakan didalam Al-Qur’an .
Selanjutnya QS 2 : 79 menjelaskan . ]Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang
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menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan mak-
sud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka Kecelakaan yang
besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang
besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.
Al-Qur’an meceritakan sekaligus membenarkan bahwa pada masa-masa yang lalu Allah SWT per-
nah memberikan petunjuk pada umat manusia , namun petunjuk itu telah dirubah atu diganti
sebagian dari padanya oleh para rahib yahudi dan Nasrani
Umat islam seharusnya lebih mempertebal imannya setelah apa yang Al-Qur’an jelaskan tentang
bukti yang benar-benar nyata, bahwa perubahan yang dilakukan oleh orang-orang nasrani atau
yahudi , dari dulu hingga sekarang dari redaksional sampai aplikasi beribadah sesungguhnya be-
nar –benar nyata.
Sumber :
Al-Qur’an
Bible
Swaramuslim.net
Moko ginta
Penulis : Martin Jatinangor
email : martin _market@yahoo.co.id
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Chapter 2

2008

2.1 November

YAHWEH ATAU ALLAH..? (2008-11-09 20:35)

Oleh Archa ,swaramuslim
Dalam dunia Kristen saat ini terlihat ada gelombang pemikiran baru menyangkut tentang nama
diri dari Tuhan. Sumber permasalahannya ternyata bukan datang dari ajaran diluar Kristen, na-
mun merupakan reaksi dari kebingungan penganut Kristen sendiri tentang catatan nama Tuhan
yang ada dalam Alkitab, baik berupa bahasa aslinya, maupun terjemahannya dalam Bahasa In-
donesia. Salah satunya tulisan yang saya baca pada website ini :
http://gkmin.net/?p=49
Intinya, tulisan tersebut berusaha untuk mengembalikan nama diri Tuhan yang dianggap telah
keliru arti kembali menjadi Yahweh (YHWH). Saya sendiri tidak berminat ‘ikut campur’ mem-
perdebatkan kata ataupun istilah ‘Allah, Tuhan, Yahweh’ sesuai fokus dalam tulisan pada website
tersebut. Saya mencoba lebih memfokuskan diri kepada pertanyaan besar :
1. KAPAN NAMA ‘YHWH/YAHWEH’ SEBAGAI NAMA DIRI TUHAN PERTAMA KALI DIPERKE-
NALKAN..??
Dalam Perjanjian Lama tercantum keterangan :

Kel 6:2 (6-1) Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa: "Akulah TUHAN.
Kel 6:3 (6-2) Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai
Allah Yang Mahakuasa, tetapi dengan nama-Ku TUHAN Aku belum menyatakan diri.

Kata ‘TUHAN’ berasal dari Bahasa aslinya ‘Yahweh’ atau ‘YHWH’ yang tertulis dalam sumber
Perjanjian Lama berbahasa Ibrani. Untuk penjelasan lebih lengkap, anda bisa membacanya pada
website ini :
http://injil.ws/yesus/tuhan-allah.html
Maka ayat tersebut bisa dijelaskan bahwa Tuhan telah berbicara/berfirman kepada Musa, seba-
gai pihak yang dipercaya umat Kristen menulis 5 Kitab pertama dalam Perjanjian Lama, mem-
beritahukan bahwa nama-Nya adalah ‘YHWH/Yahweh’ sebagai nama diri, sekaligus dinyatakan
orang-orang sebelum itu belum mengenal nama diri tersebut. Namun si penulis yang sama men-
gaku hal yang berbeda :

Kej 4:26 Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos.
Waktu itulah orang mulai memanggil nama TUHAN.
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Set adalah anak dari Adam dan Hawa, dan nama diri Tuhan, yaitu ‘YHWH/Yahweh’ mulai dike-
nal orang pada jaman anak dari Set, bernama Enos lahir. Bunyi ayat tersebut jelas menerangkan
kapan nama ‘YHWH/Yahweh’ pertama kali diperkenalkan (yang digaris-bawahi). Disini muncul
pertanyaan : Mana dari kedua penjelasan tersebut yang benar..?? mengingat keduanya bicara
soal WAKTU pertama kali nama ’YHWH/Yahweh’ diperkenalkan. Apakah keduanya bisa disinkro-
nkan dan diartikan bahwa yang tidak mengenal nama YHWH/Yahweh sesuai Kel 6:3 itu hanyalah
Abraham, Ishak dan Yakub saja..?? sedangkan orang lain sudah kenal dengan nama Tuhan terse-
but, bahkan jauh sebelum ketiga orang tersebut hidup. Katakanlah kita membenarkan saja hal
tersebut, sekalipun kedengarannya aneh mengingat Abraham, Ishak dan Yakub merupakan orang-
orang pilihan yang ajaran dan perkataannya banyak dikutip dalam Alkitab dan tercatat sering
‘berdialog’ dengan Tuhan. Keterangan tersebut kembali ‘dimentahkan’ oleh tulisan dari orang
yang sama, yaitu Musa (menurut anggapan Kristen) dalam ayat ini :

Kej 4:1 Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengan-
dunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; maka kata perempuan itu: "Aku telah
mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN."

Terdapat apologi dari pemeluk Kristen menyatakan bahwa wajar saja dalam Kitab Kejadian yang
menceritakan peristiwa sebelum jaman Musa sudah tertulis nama ‘YHWH/Yahweh’ karena kitab
tersebut memang ditulis oleh Musa yang sudah mengenal nama diri Tuhan tersebut. Pendapat ini
terlihat logis, misalnya untuk menjelaskan ayat ini :

Kej 2:4 Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika
TUHAN Allah menjadikan bumi dan langit,

–
Kata ‘TUHAN’ merupakan terjemahan dari ‘YHWH/Yahweh’ dan kata ‘Allah’ diterjemahkan dari
asal kata ‘Elohim’. Disitu bisa kita jelaskan bahwa Musa menceritakan tentang Tuhan yang su-
dah diketahui namanya menciptakan alam semesta, kejadian penciptaan memang dimasa silam,
namun keterangannya dibuat pada jaman Musa. Ini adalah penjelasan yang masuk akal. Namun
bagaimana menjelaskan Kej 4:1 yang menceritakan tentang UCAPAN dari Hawa yang adalah
nenek dari Enos, kata yang keluar dari mulutnya menyebut ‘YHWH/Yahweh’. Alasan bahwa
tulisan tersebut dibuat pada jaman Musa tidak bisa menolong, karena sekalipun ditulis kapan-
pun setelahnya, ucapan atau perkataan orang yang dikutip tentu harus sesuai dengan apa yang
diucapkan orang tersebut pada waktu itu. Beda halnya kalau si pengarangnya sendiri memberikan
informasi atau penjelasan tentang sesuatu dimana lampau.
Maka untuk kasus ‘perkataan Hawa’ ini terdapat 2 kemungkinan :
a. Faktanya Hawa sama sekali tidak menyebut ‘YHWH/Yahweh’ ketika menyambut kelahiran
Kain, itu hanyalah merupakan kata TAMBAHAN dari si pengarang kitab tersebut.
b. Atau Hawa memang menyebut nama diri Tuhan, namun yang pasti bukan ‘YHWH/Yahweh’,
ada nama diri dari Tuhan lain yang sudah dikenal oleh Hawa pada waktu itu.
2. APAKAH ADA NAMA DIRI TUHAN SEBELUM DIPERKENALKAN PADA MUSA..??
Kita mencoba menelusuri jawaban pertanyaan tersebut, dari ‘rimba-raya’ 5 Kitab Musa, terutama
yang mencantumkan kisah-kisah manusia sebelum nama ‘YHWH/Yahweh’ diperkenalkan kepada
Musa. Saya sendiri tidak akan mempermasalahkan ayat yang berbentuk ucapan/tulisan si penulis-
nya, namun fokus kepada perkataan/ucapan orang yang dikutip dalam kitab tersebut :

Kej. 15:2 Abram menjawab: "Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan
kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan
mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu."
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.
Kej. 15:8 Kata Abram: "Ya Tuhan ALLAH, dari manakah aku tahu, bahwa aku akan
memilikinya?"
.

Abraham memanggil Tuhannya dengan panggilan ‘Tuhan ALLAH’, berasal dari kata ‘Elohim Yah-
weh’. Dalam kitab Kel 6:3 jelas dan terang dikatakan bahwa Ibrahim belum diperkenalkan dengan
nama diri Tuhan “YHWH/Yahweh’, maka muncul pertanyaan : apa nama Tuhan yang sebenarnya
keluar dari mulut Abraham tersebut..?? Apakah Abraham hanya menyebut kata ‘Tuhan’ atau
‘Elohim’ saja sebagai nama jabatan/sebutan/gelar, atau memang menyebut dua-duanya, yang satu
merupakan nama jabatan, yang lainnya adalah nama diri Tuhan yang memang sudah dikenal
Abraham, namun nama tersebut yang pasti bukan ‘YHWH/Yahweh’…
Dalam banyak ayat, kita juga menemukan istilah ‘El/Elohim/Eloah’ yang diakui oleh pihak Kris-
ten sendiri merupakan nama yang paling ‘dini’ ditemukan dalam Alkitab. Nama ‘El/Elohim/Eloah’
juga diakui punya dua makna, yaitu sebagai ‘nama diri’ dan sebagai ‘nama jabatan’ (lihat
http://injil.ws/yesus/tuhan-allah.html ). Lalu darimana kita tahu ketika manusia sebelum Musa
menyebut ‘El/Elohim/Eloah’ itu harus diartikan dengan nama jabatan dan bukan nama diri. Itu
hanyalah merupakan ‘pengarahan’ dari 5 kitab Musa yang sudah menyatakan nama diri Tuhan
adalah ‘YHWH/Yahweh’, karena adanya pernyataan tersebut maka nama ‘El/Elohim/Eloah’ dipo-
sisikan sebagai nama jabatan dan bukan nama diri.
Dari tulisan diatas, bisa disimpulkan :
a. Satu-satunya sumber penjelasan tentang nama diri Tuhan ‘YHWH/Yahweh’ hanyalah 5 kitab
Musa, yang ditulis/kesaksian oleh Musa seorang diri (sesuai pemahaman Kristen).
b. Penjelasan tentang kapan pertama kali nama diri Tuhan ‘YHWH/Yahweh’ diperkenalkan terny-
ata simpang siur.
c. Penjelasan tentang nama diri Tuhan ‘YHWH/Yahweh’ dalam kitab tersebut ternyata mempun-
yai kesalahan dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.
d. Ada indikasi dalam kitab tersebut bahwa orang-orang sebelum jaman Musa telah menyebut
nama diri Tuhan yang lain.
e. Ada indikasi bahwa nama diri Tuhan tesebut adalah ‘El/Elohim/Eloah’ yang mirip dengan nama
diri Tuhan dalam ajaran Islam yaitu ‘Allah’
3. BAGAIMANA CERITANYA MENURUT AL-QUR’AN…??
Sekarang kita coba mengemukakan berdasarkan sumber yang lain, sebagaimana 5 kitab Musa,
sumber tersebut juga berdasarkan ‘kesaksian seorang diri’ dari nabi Muhammad SAW. Saya
sendiri tidak menemukan kata ‘Allah’ keluar dari mulut nabi Adam dan Hawa termasuk juga
ketika Al-Qur’an bercerita tentang penciptaan manusia dan kehidupan kedua nenek moyang umat
manusia tersebut ketika berada di ‘jannah’. Satu-satunya sebutan Tuhan yang ada, hanyalah kata
‘rabb’, yaitu bahasa Arab dari nama jabatan Tuhan :
[

7:23] Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri,
dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya
pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

Saya juga tidak menemukan nama diri ‘Allah’ tersebut keluar dari mulut Iblis maupun malaikat
pada peristiwa tersebut. Para malaikat dicatat menyebut kata ganti orang pertama ‘Engkau’ dan
Iblispun juga demikian, selain menyebut ‘Engkau’ juga menyebut kata ‘Tuhan’ sebagai nama ja-
batan. Apa rahasia dibalik ini..?? Apakah waktu disurga dan ketika Adam dan Hawa diturunkan
ke bumi, Allah belum memperkenalkan nama-Nya..?? Manusia yang pertama yang menyebut
nama Allah adalah Habil, anak nabi Adam dan Hawa :

[5:27] Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-
orang yang bertakwa".
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Darimana Habil mengetahui nama diri Tuhan tersebut..?? Apakah dari kedua orang tuanya..??
Disini kita bisa menganalisa bahwa ‘kemungkinan besar’ nama diri Tuhan sudah diperkenalkan
sejak Adam pertama kali diciptakan dan berdiam di ‘jannah’ bersama istri beliau. Logikanya,
kalau Tuhan memberikan pengetahuan tentang nama-nama sesuatu, maka pertama kali yang
akan diberitahukan-Nya pastilah nama-Nya sendiri. Apalagi Adam dan Hawa pertama kali tinggal
disurga, ‘rumah’ Tuhan dan berkumpul bersama Tuhan. Tidak masuk akal kalau anda misalnya
tinggal di istana Presiden RI, namun selama anda berdiam disitu bertahun-tahun sama sekali
tidak diperkenalkan siapa nama Presidennya. Jadi ketika Al-Qur’an menerangkan :
[

2:31] Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian menge-
mukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama
benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!"

Apakah masuk akal kalau Allah memberi pengetahuan kepada Adam tentang nama benda ; bumi,
langit, burung, pohon, binatang..tapi tidak memperkenalkan nama diri-Nya sendiri..?? Sekalipun
Al-Qur’an tidak menginformasikannya, namun berdasarkan ayat-ayat lain yang bisa kita ’rangkai’
dengan akal sehat, kesimpulan akan mengarah kepada : Tuhan memang telah memperkenalkan
nama diri-Nya sejak pertama-kali manusia diciptakan. Selanjutnya secara konsisten, Al-Qur’an
menyampaikan manusia setelah itu mengenal nama diri Allah sebagai nama Tuhan yang harus
disembah :

[7:59] Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata:
"Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selain-Nya."
[21:66] Ibrahim berkata: Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu
yang tidak dapat memberi manfa’at sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat
kepada kamu?"
[12:66]maka Ya’qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".

Bahkan Al-Qur’an juga menjelaskan nabi dan Rasul Allah sesudah itu juga memanggil Allah seba-
gai nama diri Tuhan yang harus disembah :
[

7:140] Musa menjawab: "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain dari
pada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat.
[5:72] Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah
ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil,
sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu".

Khususnya buat nabi Isa Almasih, ternyata berdasarkan catatan alkitab Perjanjian Baru, beliau
juga menyebut kata ‘El/Elohim/Eloah’, atau yang mirip dengan bunyi kata tersebut. Kitab Perjan-
jian Baru aslinya ditulis dalam Bahasa Yunani, namun khusus untuk ucapan Yesus ini, kalimatnya
tidak diterjemahkan :
Menarik sekali bahwa ketika Yesus sendiri berseru di kayu salib ia menterjemahkan kata ’El’
dalam bahasa Ibrani itu menjadi ’Eloi’ dalam bahasa Aram yang dalam terjemahan LAI disebut
sebagai bahasa Ibrani. Bahasa aslinya sebenarnya adalah ’hebraic dialekto’ (dialek Ibrani) atau
’hebraisti’ (lidah orang Ibrani).
http://injil.ws/yesus/tuhan-allah.html
Ternyata Yesus tidak berseru ‘YHWH/Yahweh’, padahal beliau waktu itu bukan dalam kondisi dan
situasi ‘sembarangan’ sesuai larangan dalam Perjanjian Lama :
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Kel 20:7 Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab
TUHAN akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sem-
barangan.

Tidak seorangpun punya pikiran kalau ketika itu Yesus memanggil nama diri Tuhan
’YHWH/Yahweh’ artinya Yesus sudah memanggil nama Tuhan dengan sembarangan, justru se-
harusnya dalam kondisi kritis tersebutlah Yesus paling pantas memanggil nama diri Tuhan yang
dikeramatkan kaum Yahudi tersebut. lalu mengapa Yesus sampai lupa dan malah memanggil
nama Tuhan yang lain..??
4. PERKEMBANGAN BAHASA
Dalam beberapa penjelasan, termasuk dalam tafsir Al-Qur’an, dijelaskan bahwa kata ‘Allah’ seba-
gai nama diri bisa berasal dari Bahasa Arabnya ‘al-ilaah’ :
Tetapi banyak ulama berpendapat, bahwa kata ‘Allah’ asalnya adalah ‘Ilaah’, yang dibubuhi huruf
‘Alif ’ dan ‘Laam’ dan dengan demikian, ‘Allah’ merupakan nama khusus, karena itu tidak dikenal
bentuk jamaknya. Sedangkan ‘Ilaah’ adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk
jamak (plural), yaitu ‘Alihah’. Dalam Bahasa Inggeris, baik yang bersifat umum maupun khusus,
keduanya diterjemahkan dengan ‘god’, demikian juga dalam Bahasa Indonesia keduanya dapat
diterjemahkan dengan ‘tuhan’, tapi cara penulisannya dibedakan. Yang bersifat umum ditulis den-
gan huruf kecil ‘god/tuhan’, dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf besar ‘God/Tuhan’.
http://forum.swaramuslim.com/more.php?id=3870 _0 _14 _0 _M
Sekarang bagaimana kalau logikanya kita balik..?? kata ‘al-ilaah’ tersebut justru berasal dari
nama diri Allah..??, dalam pekembangan suatu bahasa, umum kita temukan nama diri seseorang
berkembang menjadi suatu istilah/sebutan gelar. Misalnya nama diri Adam, kemudian berkem-
bang menjadi suatu istilah buat laki-laki, misalnya disebut : kaum adam untuk menunjukkan
sekelompok laki-laki. Contoh tersebut bukan tidak mungkin terjadi kepada nama diri ‘Allah’.
Dalam perkembangannya kemudian Bahasa Arab mengadopsi nama yang sudah dikenal umat
manusia sejak pertama itu menjadi istilah untuk sesuatu ‘Yang Disembah

JAMINAN SORGA MENURUT ALKITAB DAN AL-QUR’AN (2008-11-11 09:28)

oleh :Archa ,swaramuslim
Tulisan ini merupakan diskusi dalam thread ini :
http://forum.swaramuslim.net/threads.php?id=4186 _0 _28 _0 _C
dan ayat alkitab dibawah ini merupakan tanggapan netters Kristen untuk membuktikan bahwa
dalam alkitab terdapat jaminan keselamatan (diartikan masuk sorga) bagi yang percaya kepada
Yesus Kristus :
barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempun-
yai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam
hidup.
mereka yang mendengarnya, akan hidup.
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati,
setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya.
setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.
setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum;
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau
tidak melalui Aku.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
Barangsiapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Ayat-ayat tersebut punya pola pengandaian, banyak memakai kata ’barangsiapa’ dan ’akan’
artinya : KALAU anda percaya kepada Yesus, maka NANTI anda AKAN masuk sorga. Padanan
dari ayat tersebut dalam Al-Qur’an sebenarnya banyak :
Al Baqarah 82 : Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga;
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mereka kekal di dalamnya.
An Nisaa 57 : Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak
akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai;
An Nisaa 122 : Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami ma-
sukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar
perkataannya dari pada Allah ?
Al A’raaf 42 : dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak
memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah
penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.
Yunus 9 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka
diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-
sungai di dalam syurga yang penuh keni‘matan.
Huud 23 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan meren-
dahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga; mereka kekal
di dalamnya.
Ar Ra’d 29 : Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat
kembali yang baik.
Ibrahim 23 : Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan
mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam syurga itu ialah "salaam"
Al Kahfi 107 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah
surga Firdaus menjadi tempat tinggal,
Maryam 60 : kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan
masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun,
Thaahaa 75 : Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-
sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat
yang tinggi (mulia),
Al Hajj 14 : Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah
berbuat apa yang Dia kehendaki.
Al Hajj 23 : Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Al Hajj 56 : Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka
orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam syurga yang penuh keni‘matan.
Al Ankabuut 7 : Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami ha-
puskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih
baik dari apa yang mereka kerjakan.
Al Ankabuut 58 : Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesung-
guhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga, yang
mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan
bagi orang-orang yang beramal,
Ar Ruum 15 : Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di
dalam taman (surga) bergembira.
Luqman 8 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi
mereka syurga-syurga yang penuh keni‘matan,
As Sajdah 19 : Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka
jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan.
Asy Syura 22 : Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh (berada) di dalam
taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang
demikian itu adalah karunia yang besar.
Al Jatsiyah 30 : Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka Tuhan
mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata.
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At Taghaabun 9 : (Ingatlah) hari (dimana) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan,
itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan
beramal saleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke
dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah ke-
beruntungan yang besar.
Atg Thalaaq 11 : Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh
niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezki yang
baik kepadanya.
Al Buruuj 11 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh
bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.
Berbeda dengan ajaran Kristen yang mengaitkan soal masuk sorga HANYA dengan percaya
(sekalipun dalam beberapa diskusi netters Kristen disini mengatakan bahwa kalau sudah per-
caya maka perbuatannya sudah pasti merupakan amal saleh, ini perlu didiskusikan lebih lanjut,
fakta yang ada, amal saleh/perbuatan baik bisa dilakukan semua orang, tidak peduli apapun aga-
manya, bahkan atheis sekalipun) maka Al-Qur’an mengaitkan sorga dengan iman dan amal saleh,
artinya beriman saja tidak akan membuat anda masuk sorga kalau tidak pernah beramal saleh,
sebaliknya semua amal saleh anda akan sia-sia kalau tidak didasari iman kepada Allah. Namun
semua ayat Al-Qur’an tersebut tidak diartikan bahwa anda yang merasa telah beriman dan bera-
mal saleh PASTI masuk sorga, karena selama anda menjalani hidup maka dipastikan iman dan
amal saleh anda selalu berobah, kadang naik dan kadang turun, itu adalah hal yang manusiawi
dan terjadi pada semua orang. Kondisi keimanan dan amal saleh yang tidak stabil tersebut bisa
disebabkan oleh ujian yang diberikan Allah kepada manusia yang punya kodrat memiliki kecen-
derungan kearah baik dan buruk. Al-Qur’an sendiri menyampaikan :
Ali Imran 142 : Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi
Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.
Al Ankabuut 2 : Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan : "Kami
telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?
Ali Imran 186 : Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.
Al Hujuurat 3 : Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itu-
lah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan
dan pahala yang besar.
Al An’aam 145 : Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia mening-
gikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang
apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Al An’aam 53 : Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan se-
bahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata: "Orang-orang
semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?" (Allah berfirman):
"Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepadaNya) ?"
Al Anbiyaa 35 : Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah
kamu dikembalikan.
Muhammad 31 : Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami menge-
tahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik
buruknya) hal ihwalmu.
Al Mulk 2 : Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu
yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,
Al Insaan 2 : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercam-
pur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia
mendengar dan melihat.
Jadi menurut Al-Qur’an, hidup di dunia tidak lain hanyalah periode untuk menguji keimanan dan
perbuatan kita, mengapa harus diuji..?? karena hanya dengan ujianlah bisa dibuktikan apakah
seorang manusia memang menjalankan hidupnya sesuai perintah Allah atau tidak. Dalam men-
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jalani hidup sering kita tergelincir melakukan dosa, itu juga manusiawi karena mana ada manusia
yang tidak punya dosa..?, untuk itu Allah memberikan mekanisme lain :
Ali Imran 135-136 : Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menga-
niaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan
siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan
perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari
Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di
dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
An Nisaa 64 : Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk dita‘ati dengan seizin
Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon
ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka menda-
pati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
An Nisaa 106 : dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.
An Nisaa 110 : Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemu-
dian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.
Al maaidah 39 : Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan
kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguh-
nya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Al Maaidah 73-74 : Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah
salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa.
Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di-
antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada
Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Al A’raaf 153 : Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan
beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
An Anfaal 39 : Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafi-
rannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu;
(ini sebagian dari ayat Al-Qur’an tentang pengampunan Allah, masih banyak ayat yang lain lagi,
terus terang saya capek mengutipnya karena sangat banyak ayatnya, silahkan anda cari sendiri
dalam Al-Qur’an)
Jadi ayat alkitab memang tidak pernah menyatakan adanya jaminan anda masuk sorga karena
percaya kepada Yesus, karena semua ayat yang dikutip diatas hanyalah kalimat pengandaian,
dan itu sama saja dengan ayat yang ada dalam Al-Qur’an. Lalu mengapa umat Kristen sampai
bisa punya pikiran SUDAH dijamin dan PASTI masuk sorga, hanya dengan syarat percaya..??
itu datangnya dari doktrin gereja yang dicekoki terus-menerus, menjadi ’candu spriritual’, bikin
mabok dan melayang-layang, lupa bahwa kita harus terus menjalani kehidupan dengan segala
kemungkinan, bisa istiqomah (konsisten) dengan keimanan dan amal saleh kita, bisa juga terjeru-
mus, Al-Qur’an mengatakan :
Al Baqarah 111 : Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga
kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya) angan-angan
mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah
orang yang benar".
Tahu artinya ’angan-angan kosong’..? sesuatu yang belum ada ditangan, tapi pikiran sudah merasa
itu sudah ada ditangan, itu namanya angan-angan kosong dan Al-Qur’an telah memperingatkan
anda dengan bahasa yang lugas dan jelas..
Nah para pembaca, dihadapan anda ada 2 pilihan soal keselamatan dan jaminan masuk sorga,
mana yang akan anda pilih..? anda mau ’melayang-layang’ menikmati angan-angan kosong
anda atau anda kembali kedunia nyata, menjalani sisa kehidupan anda, selalu berhati-hati agar
tidak tergelincir, selalu memohon kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang bisa memberi
anda petunjuk atau malah akan menyesatkan anda kalau anda menghadap-Nya dengan sombong,
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prasangka buruk dan kedurhakaan. Semuanya terserah anda...
sumber :http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=4196 _0 _15 _0 _M

MISTERI INJIL DAN TAURAT DALAM AL-QUR’AN (2008-11-11 10:24)

oleh : Archa ,swaramuslim
Sebenarnya sangat menarik kalau kita menganalisa tentang Injil dan Taurat, mengacu kepada
isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Qur’an.
Al-Qur’an menyebut Injil dan Taurat dengan panggilan ’al kitaab’ suatu gambaran Allah bahwa
Injil dan Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Isa AS dan Nabi Musa AS dalam bentuk buku.
Ayat Al-Qur’an yang mengindikasikannya antara lain :
157. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati
tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, (Al A’raaf)
30. Berkata ’Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia
menjadikan aku seorang nabi, (Maryam)
87. Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah
menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti
kebenaran (mu’jizat) kepada ’Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul-Qudus.
(Al Baqarah)
113. Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegan-
gan", dan orang-orang Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegan-
gan," padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab. (Al Baqarah)
Bahkan untuk Taurat, Al-Qur’an malah menyatakannya secara lebih terang-terangan, bahwa Tau-
rat tersebut diturunkan Allah benar-benar berbentuk lembaran-lembaran kepingan dari batu atau
kayu disebut dengan ’luh’
145. Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran
dan penjelasan bagi segala sesuatu;
Al-Qur’an mewajibkan pemeluk Islam mengimani Taurat, Injil dan Al-Qur’an sendiri, dalam be-
berapa ayat, Allah mensejajarkan ketiganya secara setara. Al-Qur’an ternyata membenarkan apa
yang ada dalam Injil dan Taurat, bahkan janji-janji Allah tercantum dalam ketiganya.
3. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang
telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, 4. sebelum (Al Qur’an), menjadi
petunjuk bagi manusia, (Ali Imran)
111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri dan harta mereka dengan
memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh
atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an.
(At Taubah)
Dalam Al-Qur’an jelas disebut bahwa Taurat dan Injil adalah ajaran yang diturunkan berbentuk
buku kepada Nabi Musa dan Isa, jadi bukan sebuah buku yang berisikan ’kesaksian-kesaksian’
manusia. Taurat (Perjanjian Lama) dan Injil (Perjanjian Baru) tersebut adalah buku yang lain,
yang diberi nama oleh orang-orang sebagai Taurat dan Injil. Tidak jelas siapa orang yang mena-
makan kesaksian-kesaksian tersebut dengan Taurat dan Injil, kapan hal itu dilakukan dan dalam
peristiwa apa? Sebaiknya anda umat Kristen meneliti ini dengan kritis. Kalaulah pada waktu itu
novelis besar Ernest Hemingway hidup dan menulis novel, tidak seorangpun yang bisa melarang
kalau dia kemudian memberi julukan ’Injil’ buat novel yang dia tulis. Namun tentu bukan Injil itu
yang dimaksud dalam Al-Qur’an.
Rekan-rekan Non Muslim mengatakan bahwa pada waktu turunnya Al-Qur’an, sudah ada Alkitab
(Perjanjian Lama = Taurat dan Perjanjian Baru = Injil), bahkan sejak tahun 200 M, jauh sebelum
kenabian Muhammad SAW, dan tidak ada satu kalimatpun tertulis dalam Al-Qur’an yang meny-
atakan bahwa Injil Alkitab tersebut bukan Taurat dan Injil yang disebut dalam Al-Qur’an. Untuk
mengklarifikasi hal ini, sudah saya postingkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berisi ajaran berbeda den-
gan ajaran Alkitab.
79. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan
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kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku
bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rab-
bani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (Ali
Imran)
157. (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati
tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka,
157. dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, ’Isa putera
Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi
(yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan ’Isa bagi mereka.
171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, ’Isa putera Maryam itu,
adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada
Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-
Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih
baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak,
segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
116. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai ’Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan
kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?" ’Isa menjawab: "Maha
Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika
aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui
apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguh-
nya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".
117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan
kepadaku (mengatakan)nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku
menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau
wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyak-
sikan atas segala sesuatu. 118. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka
adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya En-
gkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
30. Berkata ’Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia
menjadikan aku seorang nabi, 31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja
aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat se-
lama aku hidup; 32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang
sombong lagi celaka. 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku di-
lahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali". 34. Itulah
’Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan
tentang kebenarannya. 35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia
telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia. 36.
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian.
Ini adalah jalan yang lurus.
59.’Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya ni’mat (kenabian) dan
Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil 63. Dan tatkala ’Isa
datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan mem-
bawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih ten-
tangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan ta’atlah (kepada)ku". 64. Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus
.
Sengaja saya postingkan lebih lengkap, untuk memudahkan anda ada beberapa kalimat yang saya
tulis garis tebal. Kalau Al-Qur’an mewajibkan setiap Muslim mengimani kitab-kitab sebelum-
nya, maka isi dari kitab sebelumnya haruslah seperti yang tercantum dalam ayat-ayat tersebut,
apakah mungkin Allah mewajibkan kaum Muslim untuk mengimani ajaran yang saling berbeda
dan bertentangan?. Kemudian apakah mungkin Allah memerintahkan untuk mengimani kitab
yang lain, yang berisi ’kesaksian-kesaksian manusia’ dan mensejajarkannya dengan wahyu/firman-
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Nya? Maka bisa dipastikan bahwa Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Al-Qur’an bukanlah
Taurat dan Injil (Alkitab) yang anda sodorkan..
Dimanakah Taurat dan Injil, buku ajaran yang diturunkan Allah tersebut?, pertanyaan anda juga
merupakan pertanyaan kami umat Islam. Rekan Adorote menyatakan bahwa bagi umat Kristen
tidak ada suatu pikiranpun yang menyatakan Injil merupakan sebuah buku, apalagi tidak ada
indikasi sejarahnya yang mengisyaratkan dulunya memang ada yang namanya ’buku Injil’. Ada
fakta menarik yang tercantum dalam Alkitab, bahwa dikhabarkan Yesus pergi kesuatu tempat dan
mengajarkan Injil, artinya bahwa Injil memang sudah ada pada waktu itu, walaupun tidak jelas
apakah berbentuk buku atau ajaran. Yang pasti tidak mungkin semasa hidupnya, Yesus memerin-
tahkan Mathius, Markus, Lukas, dll untuk menuliskan kesaksiannya tentang Yesus dalam sebuah
buku, lalu buku itulah yang dibawa-bawa Yesus dan diajarkan kepada umatnya. Pikiran ini lebih
cocok untuk cerita lucu dalam kontes API (Audisi Pelawak) di TPI.
Ayat-ayat Al-Qur’an berikut layak kita cermati, menerangkan tentang Ahli Kitab dan kelakuan-
kelakuannya pada waktu Al-Qur’an diturunkan.
70. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebe-
narannya). 71. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil,
dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui ? (Ali Imran)
15. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu
banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesung-
guhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. (Al Maaidah)
79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan
mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keun-
tungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari
apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari
apa yang mereka kerjakan. (Al Baqarah)
146. Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal
Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di
antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. (Al Baqarah)
Ayat-ayat tersebut mengindikasikan adanya ’kebenaran yang disembunyikan’, atau juga ’isi Alk-
itab yang disembunyikan’, dan adanya perbuatan yang telah merobah (menulis Alkitab) dengan
’tangan mereka sendiri’. Menurut penafsiran saya, itulah sebabnya TIDAK DITEMUKAN SATU
AYATPUN DALAM AL-QUR’AN YANG MENYATAKAN BAHWA TAURAT DAN INJIL PADA
WAKTU ITU ADALAH PALSU. Karena Taurat dan Injil (buku yang diturunkan Allah kepada
Nabi Musa dan Isa) memang masih ada dan disembunyikan oleh ’oknum’ Ahli Kitab, dan kemu-
dian dimunculkan tulisan-tulisan yang lain ’yang ditulis oleh tangan mereka sendiri’ sebagai Tau-
rat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil ’versi baru’ ini, mempunyai ajaran, ada yang sejalan dengan
Al-Qur’an dan ada yang telah dirusak, makanya ada ayat "telah datang kepadamu Rasul kami,
menjelaskan banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkan".
Jadi pertanyaan tentang kitab Injil yang asli bisa kita robah, dimanakah Kitab itu sekarang?,
siapa yang telah menyembunyikannya?. Ada baiknya pertanyaan itu kita perjelas lagi dengan,
SIAPAKAH YANG DIUNTUNGKAN DENGAN DISEMBUNYIKANNYA TAURAT DAN INJIL
YANG ASLI? DAN PIHAK MANAKAH YANG PALING DIRUGIKAN KALAU KITAB TERSEBUT
TERUNGKAP? Anda semua tentu mengetahui saat-saat paling kritis dalam sejarah penyebaran
ajaran Kristen mulai sejak kematian Yesus, sejarah pada waktu umat Kristus awal dikejar-kejar
dan dibunuh, sejarah munculnya gereja, sejarah konsili, dll. Saya anjurkan agar anda menelitinya
dengan kritis.
Perlu juga kita cermati hadist Rasulullah dibawah ini tentang ’turunnya Nabi Isa AS kembali ke-
bumi’
Dari Buku Hadist Muslim : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah bersabda
: "Demi Allah yang jiwaku ditangannya, sesungguhnya telah dekat masanya ’Isa anak Maryam
akan turun ditengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya
salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak
seorangpun yang bersedia menerima pemberian".
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Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah bersabda : "Nabi ’Isa akan turun ketengah-tengah umat,
lalu pemimpin-pemimpin mereka berkata : "Sudilah anda shalat dan menjadi pemimpin kami",
jawab nabi ’Isa AS : "Tidak..!, masing-masing kamu boleh menjadi pemimpin bagi yang lain, se-
laku suatu kehormatan yang dilimpahkan Allah kepada umat ini".
Bagaimana kalau kita tafsirkan bahwa ’turunnya nabi Isa AS kembali kebumi’ dengan ’akan
terungkapnya atau ditemukannya kembali kitab Injil yang diturunkan Allah kepada nabi Isa’ yang
selama ini disembunyikan, yang berisi ajaran : menghancurkan salib = mengkoreksi ajaran Yesus
menebus dosa, ajaran membunuh babi = mengharamkan babi, masing-masing kamu boleh menjadi
pemimpin = dihapuskannya otoritas gereja dalam hubungan dengan Tuhan, dst..
Lalu bagaimanakah pertolongan Allah untuk umat Kristen pada saat ini, yang mungkin tidak
menyadari bahwa dirinya telah tersesat atau disesatkan? Apakah ada petunjuk Allah yang bisa
menolong? Apakah umat Kristen harus menunggu sampai ’Nabi Isa AS turun kebumi’?. Eloknya,
dalam Al-Qur’an kita diinformasikan bahwa AL-QUR’AN MENGANJURKAN AGAR UMAT KRIS-
TEN KEMBALI MELURUSKAN AJARANNYA, DAN BUKAN MEMINTA AGAR ANDA BERPIN-
DAH DARI AGAMA MEREKA MENJADI ISLAM.
64. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang
tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak
kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian
yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka:
"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Ali Imran)
171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. (An Nisaa)
15. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu
banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesung-
guhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. (Al Maaidah)
68. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu mene-
gakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al Qur’an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". (Al
Maaidah)
77. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan
cara tidak benar dalam agamamu[b]. Dan [b]janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang
yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan ke-
banyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." (Al Maaidah)
Apakah anda, saudara-saudaraku Non Muslim disuruh pindah agama oleh Al-Qur’an? Sama sekali
tidak. Anda-anda disuruh untuk ’meluruskan’ ajaran yang selama ini anda yakini. Kalau anda
sudah meluruskan aqidah anda, menyatakan bahwa Allah itu Tuhan yang Satu, tidak punya part-
nership baik dalam angan apalagi secara fisik, tidak ada penebusan dosa, dosa anda hanya bisa
dihapus kalau anda meminta dan bertobat kepada Allah, hanya Allah-lah yang bisa menghapus
dosa, maka tidak peduli apakah anda itu Kristen, anda akan disebut sebagai seorang Ahli Kitab
yang beriman. Anda mungkin bertanya, apakah ada Ahli Kitab yang seperti itu, dan bagaimana
’imbalannya’ menurut Al-Qur’an?
113. Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka
membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sem-
bahyang). (Ali Imran)
199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada
apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka beren-
dah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.
Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.
(Ali Imran)
65. Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-
kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh keni’matan.
(Al Maaidah)
82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-
orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu
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dapati yang paling dekat persabahatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang
yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di
antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena
sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. 83. Dan apabila mereka mendengarkan apa
yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata
disebabkan kebenaran (Al Qur’an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri);
seraya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang
yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Qur’an dan kenabian Muhammad s.a.w.) (Al Maaidah)
sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3700 _0 _15 _0 _M

ISLAM DAN PERBUDAKAN (2008-11-12 02:57)

oleh archa (swaramuslim)
http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3823 _0 _15 _0 _M
Kalau diamati ayat-ayat Al-Qur’an, tidak ada suatu ajaran yang menyatakan dengan tegas : "ha-
puskan perbudakan..!!" atau "diharamkan memperbudak manusia..!!" atau "laknat Allah bagi
orang yang telah memperbudak orang lain..!!", bahkan dalam riwayat, jelas dikhabarkan Rasul-
ullah juga mempunyai budak, laki-laki dan perempuan..
Apabila Al-Qur’an berbicara tentang budak, maka itu bukan menyangkut soal SISTEM, tapi lebih
bernuansa MENTALITAS. Apabila dalam diri manusia ada suatu persepsi ’bisa memperlakukan
orang lain semau kita dengan membayar sejumlah uang atau harta’ maka itu namanya PERBU-
DAKAN, terlepas apapun sistem yang diterapkan. Jaman dulu aturannya lebih nyata, jelas-jelas
ada transaksi yang memperjual-belikan manusia, sekarang sistem sudah berubah bentuk, misal-
nya : perjanjian kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan, majikan dengan pembantu,
itu juga bisa berdimensi perbudakan.
Bahkan di dunia wanita sekarang ada perkembangan yang merupakan paradoks, kebebasan yang
melahirkan perbudakan. Kita tahu bahwa sekarang ini kaum wanita telah banyak mengalami ke-
bebasan dan kemerdekaan. Bisa memutuskan apa yang diinginkannya, tanpa hambatan. Namun
kebebasan itu malah menjerumuskan, baik secara sadar maupun tidak, wanita kedalam praktek
perbudakan. Bulan yang lalu seorang teman mengajak saya ke JHCC untuk melihat pameran Oto-
motif. Saya yang sudah memperoleh informasi sebelumnya serta-merta menolak dengan alasan
nggak punya waktu. Saya tahu bahwa dalam pameran itu bertebaran gadis-gadis remaja cantik
dan sexy, memakai pakaian ’seadanya’, sanggup menggoyahkan sahwat laki-laki sekuat apapun,
jumlahnya malah lebih banyak dibandingkan mobil yang dipamerkan. Sebagai seorang laki-laki,
saya merasa tidak sanggup mendatangi tempat tersebut tanpa pulang dengan pikiran bersih? Saya
bertanya kepada teman tersebut : "Apa sih..hubungannya mobil dan wanita-wanita itu?", sambil
nyengir teman saya menjawab : "Lha.. khan sama-sama enak buat dikendarai.."
Disadari atau tidak, kebebasan yang sudah dimiliki oleh kaum wanita, malah menjerumuskan
mereka ke dalam perbudakan...
Abraham Lincoln 1 Januari 1863, mengumumkan secara resmi pembebasan perbudakan. Novem-
ber tahun yang sama, dalam pidatonya menyinggung politik "Milik Rakyat, diatur rakyat, dan
dinikmati rakyat". Yang dihapus oleh Abe Lincoln adalah SISTEM perbudakan, bukan MENTAL-
ITAS Perbudakan. Apakah saat ini Amerika Serikat sudah bebas dari tindakan perbudakan..??,
mentalitas perbudakan masih hidup dalam masyarakat Amerika, berubah wujud dalam dunia
politik, bisnis, sosial, dll
1600 tahun yang lalu, seorang laki-laki buta huruf yang hidup digurun pasir Arab menyampaikan
ajaran bagaimana memperlakukan budak :
221. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguh-
nya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu?min) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia
menarik hatimu. (Al Baqarah)
3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bil-
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amana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya. (An Nisaa)
25. Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk
mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-
budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebaha-
gian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin
mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan
pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila
mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji
(zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga
diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. (An Nisaa)
71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi
orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-
budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka
mengingkari ni’mat Allah ? (An Nahl)
33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga
Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang
menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu menge-
tahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah
yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari
keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu) (An Nuur)
58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki,
dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam
satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di
tengah hari dan sesudah sembahyang Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu
dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian
kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat
bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(An Nuur)
Disamping itu terdapat puluhan ayat Al-Qur’an yang memerintahkan untuk ’memerdekakan bu-
dak’ sebagai simbol dari kemerdekaan mentalitas, dan itu dihitung sebagai pahala yang besar
disisi Allah.
Ibarat ada sebuah mesin yang mengalami kebocoran dalam suatu pabrik, dan olinya tumpah men-
gotori lantai. Abe Lincoln adalah seorang yang rajin, setiap hari membersihkan lantai yang kotor
tersebut, namun ajaran Islam menyatakan : "Tutup dan perbaiki mesin yang bocor..", itu suatu
solusi yang sangat cerdas, datang dari ’manusia gurun yang buta huruf ’, entah dari mana Nabi
Muhammad SAW mendapat inspirasi....

ISLAM OVERDOSIS (2008-11-12 03:00)

oleh Archa
sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3825 _0 _15 _0 _M
Si Fulan adalah lulusan perguruan tinggi negeri yang sempat menjadi karyawan sebuah kantor pe-
merintah. Beberapa bulan lalu, dia dipecat kantornya karena terlampau sering bertengkar (bukan
berdiskusi) soal-soal agama dengan teman sesama kantor, bahkan beberapa kali adu jotos. Pe-
megang kebijakan di kantor melihat kelakuan Fulan sudah tidak dapat ditolerir, dan menganggap-
nya sudah tidak pantas dipertahankan lagi sebagai karyawan.
Usut punya usut, persoalan bermula ketika belakangan si Fulan aktif terlibat dalam kegiatan
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agama yang terlampau banyak menjejalkan klaim-klaim kepada jemaahnya. Fulan terlampau
sering mendengar indoktrinasi klaim-klaim kebenaran agama yang tidak memberi peluang buat
orang lain mendebatnya. Agama yang dikenal Fulan adalah agama yang penuh klaim, bukan
agama yang menyapa akal sehatnya.
Sebatas itu tidak jadi soal. Hanya saja, Fulan tidak mencukupkan versi kebenaran yang ia terima
untuk dirinya sendiri, tapi berkali-kali menyalahkan pihak lain yang tidak sepaham dengannya se-
cara sengit. Dalam fantasinya, hanya dia yang konsisten mengikut jejak para leluhur Islam yang
saleh (salafush sholeh) dan dengan begitu cukup dia saja yang punya tiket ke surga, sementara
yang lain tidak. Itulah yang berulang-ulang dipersoalkan Fulan.
Tidak hanya teman kantor yang merasa kejanggalan mental dan kejiwaan Fulan. Isterinya pun
heran karena Fulan tak pernah menyesal kehilangan mata pencarian. Dia tetap kokoh, dan menaf-
sirkan semua petaka itu sebagai konsekuensi jihad yang tak akan luput dari cobaan duniawi.
Baginya itu bukan soal, sampai pun isteri dan anaknya harus ikut menanggung akibat. Isterinya
mengeluh, karena perlakuan Fulan terhadap dirinya kini semakin otoriter, bahkan Fulan semakin
ringan tangan. Tapi Fulan tak perduli; dia tetap berkelana membawa paham agamanya; makin
jarang tinggal di rumah, apalagi memberi nafkah.
Sulit mencari istilah yang tepat untuk menjelaskan apa yang terjadi pada si Fulan. Penjelasan
psikologi agama mungkin membantu. Agama bagi para psikolog, ada kalanya menjadi sumber
penyakit mental, dogmatisme, prasangka rasial, dan tindakan kekerasan. Bahkan, agama yang
dogmatis, ortodoks, dan taat (atau yang mungkin kita sebut sebagai kesalehan) berkorelasi san-
gat signifikan dengan gangguan emosional. Sebaliknya, orang yang sehat secara emosional, se-
bagaimana ditulis Jalaluddin Rakhmat dalam Psikologi Agama, selalu bersifat lunak, terbuka,
toleran, dan bersedia berubah. Sedangkan orang yang sangat religius cenderung kaku, tertutup,
tidak toleran, dan tidak mau berubah.
(Dikutip dari Website Jaringan Islam Liberal www.islamlib.com, "Overdosis" Agama OLEH
NOVRIANTONI 07/03/2005)
Bertengkar soal agama dikantor bahkan sampai adu jotos, otoriter dalam rumah tangga sampai
bertindak ringan tangan dengan istri, tidak bertanggung-jawab menafkahi keluarga seperti ke-
lakuan si Fulan, ini benar-benar ’Islam overdosis’ namanya. Karena sesuai contoh dari Rasulullah,
perilaku Islam yang benar berbeda dengan si Fulan. Bersikap sopan santun merendahkan suara,
suka menolong orang lain yang kesusahan, banyak mewakafkan harta, menjaga perasaan istri dan
anak-anak, giat mencari nafkah karena menafkahi keluarga memang tuntutan dalam Islam buat
setiap laki-laki, menghormati tetangga, semua itu merupakan perilaku Islam seperti yang dicon-
tohkan oleh Rasulullah, salah satunya adalah cerita Nabi yang tidur di emperan pintu rumahnya
karena pulang telat, tidak tega membangunkan istrinya untuk membuka pintu, demikianlah peri-
laku Islam..
Namun gejala ’Islam overdosis’ tidak hanya seperti kelakuan si Fulan, ada juga si ’Fulan jilid dua’
yang terkena gejala overdosis. Sudah jelas dikasih tahu adanya ’jalan yang lurus, luas dan lebar’
namun si ’Fulan jilid dua’ ini masih berjalan terhuyung-huyung, berbelok-belok ke kiri dan ke
kanan layaknya orang mabuk. Memang dia tidak meributkan orang lain, tidak bertengkar atau
marah-marah, tapi berjalannya sudah tidak terarah dan ngawur.
Si ’Fulan jilid dua’ ini menganggap perkawinan beda agama diperbolehkan, sekalipun ada ayat
: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguh-
nya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia
menarik hatimu.
Dia juga beranggapan bahwa tidak dibolehkan poligami padahal tertulis ayat : maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Yang membolehkan poligami den-
gan beberapa syarat.
Si ’Fulan jilid dua’ ini juga mabuk dengan hukum waris yang jelas-jelas mencantumkan bagian-
bagian untuk istri, suami anak laki-laki dan perempuan, pembagian satu banding dua dalam Al
Qur’an dirobah menjadi satu banding satu, saking mabuknya si ’Fulan jilid dua’ ini tidak menghi-
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raukan ayat yang menyertai hukum waris ini : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-
ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan-
nya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya;
dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang
ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
’Fulan jilid dua’ juga mengatakan bahwa jilbab bukan ajaran Islam tetapi hanyalah budaya Arab,
seakan-akan lupa bahwa ada ayat yang berbunyi : Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu,
anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-
nya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,
karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.
Soal kebenaran agama, dia menganggap semua agama adalah benar dan semua kitab suci juga
benar, jelas-jelas Al Qur’an mengecam orang-orang yang mempersekutukan Allah dan menyuruh
setiap muslim untuk menjadikan Al Qur’an sebagai ’batu ujian’ kitab-kitab suci yang lain.
Maka si ’Fulan jilid dua’ ini juga tidak ada bedanya dengan si Fulan yang lainnya, sama-sama
kena gejala overdosis. Kalau yang satu gejalanya marah, ngamuk dan bertengkar, yang satu lagi
jalan sepoyongan, nabrak kiri kanan dan ngocek tidak karuan..

NIKAH BEDA AGAMA (2008-11-12 03:02)

Pernahkan anda melihat pasangan tetangga anda, yang menganut agama yang berbeda (dalam
konteks ini, salah satunya adalah Muslim), menjalani hidup mereka sehari-hari dengan penuh ke-
tenteraman, saling menghargai, saling mengasihi selama bertahun-tahun, tidak terdengar adanya
konflik yang berarti, jarang bertengkar, demikian juga dengan anak-anak mereka, dari kecil di-
didik untuk tenggang rasa, penuh toleransi dan setelah dewasa diberi kebebasan penuh untuk
memilih keyakinannya sendiri. Anak-anak tersebut tumbuh menjadi seorang penganut agama
yang toleran dan punya kemampuan menghargai kepercayaan lain yang berbeda. Sedangkan anda
sendiri, sekalipun pasangan anda sama-sama penganut Islam, termasuk kategori taat beribadah,
tapi sering terlibat pertengkaran (ukuran sering atau tidaknya tentu tergantung anda sendiri)
sehingga rumah serasa neraka, punya anak-anak bandel yang shalat wajibnya bolong-bolong. Me-
mang lumrahnya sebuah rumah tangga, pertengkaran dan kasih sayang, cinta dan marah, baha-
gia dan susah, selalu datang silih berganti, tapi ketika anda menengok tetangga anda, si pasangan
beda agama yang rukun, mungkin muncul pertanyaan, apakah Islam bisa menjamin terciptanya
rumah tangga yang berbahagia? Mengapa justru pernikahan beda agama terlihat punya potensi
untuk menumbuhkan sikap toleran dan saling menghargai perbedaan..??
Aturan Allah terkait pernikahan antara Muslim/Muslimat dengan calon pasangan yang mempun-
yai agama lain, terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 221 :
221. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguh-
nya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu’min) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manu-
sia supaya mereka mengambil pelajaran.
Asbabun Nuzul (sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur’an) dari surat Al Baqarah 221 tersebut diri-
wayatkan dalam hadist, yaitu ketika seorang sahabat Abdilah bin Rawahah, datang kepada Rasu-
lullah menceritakan perbuatannya yang telah memukul hamba perempuannya yang hitam kelam
dan jelek karena marah, dia merasa menyesal dan meminta petunjuk Rasulullah. Rasulullah
bertanya : "Bagaimana keadaan hamba sahaya tersebut..?", Abdilah menjawab bahwa budaknya
itu seorang muslimah yang ta’at,. Rasulullah kembali berkata :"Wahai Abdilah, dia itu adalah
seorang yang beriman". Maka Abdilah menimpali :"Demi Zat yang mengutusmu dengan hak, aku
akan memerdekakannya dan menikahinya..". Peristiwa tersebut memancing penghinaan dan rasa
sinis dari masyarakat, karena menganggap Abdilah menikahi budaknya yang hina dan jelek. Se-
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hubungan dengan hal tersebut turunlah wahyu Allah. Seiring dengan itu Nabi Muhammad SAW
bersabda :"Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, sebab kecantikan itu akan
sirna. Janganlah kamu menikahi wanita karena hartanya, karena suatu sa’at harta tersebut bisa
menyesatkan. Nikahilah wanita karena agamanya. Seorang hamba sahaya yang hitam kelam dan
jeles parasnya lebih utama sepanjang dia beriman kepada Allah". Bukhari Muslim meriwayatkan
hadist :"Wanita dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya
dan karena agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama, tentu kamu berbahagia".
Dari Asbabun Nuzul dan hadist Nabi diatas, terlihat bahwa larangan Allah dan anjuran Rasulul-
lah untuk tidak menikahi wanita musyrik, bukanlah merupakan larangan yang ditujukan secara
khusus, tapi lebih sebagai pembanding, bahwa dalam ajaran Islam seorang budak wanita yang
beriman dan ta’at, dinilai lebih baik dari pasangan anda yang musyrik. Sebaliknya bagi wanita
muslimah, pernyataan Allah tersebut lebih ditujukan kepada walinya, bukan kepada orangnya, ini
menunjukkan bahwa dalam menjalankan ajaran ini, pihak wali-lah yang dituntut untuk berperan
dalam menerapkannya. Allah terlihat ’mengerti betul’ bahwa dalam kasus-kasus pernikahan beda
agama, masalahnya sangat kompleks karena banyak menyangkut soal perasaan, cinta dan kasih
sayang, suatu hal yang pada dasarnya sering diluar kontrol manusia, makanya secara keseluruhan
redaksi ayat itu terkesan bersifat ’mengingatkan’, dan diakhiri dengan : Dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran, Al-
lah seolah-olah mau mengatakan : "Inilah perintah-Ku, pikirkanlah baik-baik..".
Aturan ini sebenarnya sangat jelas, yaitu memakai kata ’janganlah’, artinya jangan itu : dila-
rang, tidak boleh, tidak diizinkan. Namun ketika sampai kepada penafsiran ’orang-orang musyrik’
laki-laki dan wanita, maka muncul perbedaan penafsiran. Umumnya para ulama menyatakan
orang musyrik itu adalah yang beragama selain Islam, sedangkan dipihak ’sono’ dimotori oleh
pemikir-pemikir Islam penganut liberalisme dan pluralisme, ’mempertajam’ istilah orang musyrik
ini adalah ’kaum musyrik yang bersikap memusuhi Islam’ ibaratnya musyrik Makkah pada waktu
ayat tersebut diturunkan, seperti pernyataan dibawah ini :
Kalaupun ada larangan PBA (Pernikahan Beda Agama), persoalannya bukan an sich masalah
agama. Ada kategori dan variable-variabel sosial yang terkait dalam penafsiran yang bersifat
teologis. Memang, ada ayat yang mengatakan, "Janganlah menikahi orang-orang musyrik" (lihat,
QS. 2: 221, Red). Dalam bahasa Arab, kosakata al-musyrikat itu menunjuk pada barang atau ko-
munitas tertentu (al-ma’rifah). Ini bukan nakirah, tapi menunjuk pada komunitas tertentu yang
ditentang. Al-musyrikat itu kategori sosial, bukan hanya persoalan teologi yang berarti orang yang
tidak bertuhan. _ _Nah, saya kira, orang musyrik yang disinggung dalam ayat itu merupakan gam-
baran orang-orang Quraisy Mekkah yang sangat agitatif terhadap komunitas umat Islam yang
saat itu baru terbentuk. Kita bisa bayangkan, kalau begitu sengit permusuhannya terhadap Is-
lam, bagaimana mungkin kita akan menjadikannya sebagai pasangan hidup? Isu yang paling
mendasar dari larangan PBA adalah masalah sosial-politik. Hanya saja, ketika yang berkembang
kemudian adalah logika agama, maka konteks sosial-politik munculnya larangan PBA itu menjadi
tenggelam oleh hegemoni cara berpikir teologis (Drs. Nuryamin Aini, MA: Fakta Empiris Nikah
Beda Agama 22/06/2003 www.islamlib.com)
Marilah kita coba memikirkan ajaran Islam secara sederhana saja bahwa Allah menyampaikan
petunjuk-Nya dalam Al-Qur’an bertujuan untuk pedoman kita dalam menjalani kehidupan, ter-
masuk mengatur hubungan antar manusia. Bisa saja secara redaksional aturan tersebut ’direkam’
melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi diseputar Rasulullah, namun ’bunyi’ aturan tersebut teta-
plah terdengar sama sampai sekarang. Menafsirkan ayat dengan memilah-milahnya berdasarkan
dimensi dan konteks tertentu (seperti kategori sosial dan teologis) bisa menjadi cara ’yang ter-
lalu pintar’ dan membuahkan hasil berupa pengertian yang jauh dari bunyi teksnya. Rasanya
’lebih aman’ kalau dalam menafsirkan perintah dan larangan Allah, kita selalu terfokus kepada
’apa yang sebenarnya diinginkan Allah’ bukan kepada ’apakah ada peluang atau kemungkinan
lain dari larangan Allah tersebut’ sehingga kita bisa mengarahkan nurani dan pikiran kita untuk
menangkapnya secara utuh, dan menutup sebisa mungkin ’lobang-lobang’ penafsiran yang mer-
agukan. Cara-cara pemilahan aspek terhadap ajaran Allah mungkin terkesan merupakan sikap
yang ’mengakali’ ajaran-Nya.
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Dalam surat Al Baqarah ayat 221 tersebut dimulai dengan kata : Dan janganlah kamu nikahi
wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Marilah kita tanya Al-Qur’an, apa maksudnya
dengan kata ’musyrik’ dan apa artinya dengan kata ’beriman’.
135. Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, nis-
caya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah: "Tidak, bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim
yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik". (Al Baqarah)
67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seo-
rang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan
orang-orang musyrik." 68. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-
orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang yang beriman (kepada
Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman. (Ali Imran)
83. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah
berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan
hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan. 84. Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan
kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq,
Ya’qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, ’Isa dan para nabi dari Tuhan
mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah
kami menyerahkan diri." 85. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali
tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang
rugi. (Ali Imran)
Secara arti kata, ’musyrik’ atau ’syirik’ adalah : mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu, jadi
seseorang yang percaya adanya Tuhan selain, atau bersama Allah, dinamakan dengan musyrik,
maka seorang penganut Kristen yang percaya Trinitas, digolongkan sebagai musyrik. Ternyata
para ulama Islam berbeda pendapat dengan istilah ini, karena adanya sebutan Allah untuk kelom-
pok orang-orang yang telah diturunkan kitab, yaitu Taurat, Zabur dan Injil, dengan panggilan
’Ahli Kitab’ dan dalam surat Al Maaidah ayat 5 dinyatakan :
5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi
Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengaw-
ini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila
kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud
berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman
(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk
orang-orang merugi.
Dalam prakteknya ditemukan bahwa banyak juga dari sahabat Rasulullah yang melakukan
pernikahan beda agama ini, diantaranya Usman bin Affan yang menikahi wanita Kristen,
sekalipun pada akhirnya istrinya tersebut masuk Islam. Thalhah bin Zubair juga tercatat
menikahi wanita Yahudi.
Namun soal ’Ahli Kitab’ ini ada baiknya kita simak ayat-ayat dibawah :
105. Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkan-
nya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-
Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar. (Al
Baqarah)
1. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak
akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (Al Bayyinah)
Yang menarik adalah antara kedua ayat tersebut orang musyrik digolongkan kepada ’orang kafir’,
namun Ahli Kitab mempunyai dua pengertian, yaitu : ’orang-orang kafir yakni Ahli Kitab’, menun-
jukkan bahwa Ahli Kitab adalah orang kafir, dan dalam Al Baqarah 105, ’orang-orang kafir dari
Ahli Kitab’ menunjukkan bahwa tidak semua Ahli Kitab digolongkan sebagai ’al kaafiruun’. Ini
diterangkan oleh ayat Al-Qur’an yang lainnya :
110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang
ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beri-
man, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
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mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali Imran)
113. Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka
membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sem-
bahyang). (Ali Imran)
199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada
apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka beren-
dah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.
Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.
(Ali Imran)
Jadi apabila Al-Qur’an menyatakan adanya ’Ahli Kitab yang bukan kafir’ diindikasikan dengan
sikap mereka sesuai apa yang ada dalam ayat diatas, yaitu ; beriman kepada Allah, berlaku lu-
rus, membaca ayat-ayat Allah, sembahyang, tidak menukar ayat-ayat Allah, dll. Diluar itu maka
Ahli kitab tersebut termasuk golongan ’orang kafir’, segolongan dengan orang musyrik. Ustadz
Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah mengibaratkan penyebutan dengan istilah korupsi dan
mencuri, Walau substansinya sama, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya, namun dalam
penggunaannya, korupsi biasanya dilakukan oleh pegawai kepentingan publik, sedangkan men-
curi disematkan kepada yang ’non pegawai’.
Maka kalau dalam Al-Qur’an, Allah menyampaikan ajaran-Nya dan melarang, artinya jangan
adalah jangan, tidak boleh, tidak diizinkan, namun soal larangan nikah beda agama ini Allah
menyampaikannya dengan cara yang ’unik’, karena menyangkut soal perasaan dan cinta. Namun
marilah kita telaah sedikit soal cinta dan kasih sayang terhadap pasangan lawan jenis. Islam
mengajarkan bahwa cinta sejati hanya ditujukan kepada Allah, rasa cinta kepada pasangan anda
haruslah dalam rangka karena anda mencintai Allah, anda dilarang untuk mabuk cinta, karena
mabuk cinta akan ’menomor-duakan’ cinta anda kepada Allah.
Ketika anda, atau anak perempuan anda, atau anak laki-laki anda memutuskan untuk menikah
dengan pasangannya yang berbeda agama, dan untuk itu dia sanggup menetang orang tuanya,
bahkan kalau perlu menantang seluruh dunia agar keinginannya tercapai, apa sebenarnya yang
melandasi semangatnya itu..?? apa yang menyebabkan dia mempunyai ’energi yang berlebihan’
tersebut..?? apakah alasannya :"Oh.. karena saya ini pengikut Islam Liberal yang menghargai
pluralisme.." atau "karena saya ini pengikut setia Nurcholis Madjid atau Ulil Abshar Abdalla..,
maka saya mau membuktikannya dengan nikah beda agama", saya pastikan bukan itu alasan-
nya.., karena Nurcholis Madjid, Ulil atau Pluralisme, jauh untuk bisa dijadikan landasan sebuah
pernikahan beda agama. Satu-sarunya yang menjadi dasar nikah beda agama adalah adanya rasa
cinta terhadap pasangan anda.
Disinilah andil orang tua sangat menentukan, anak anda harus dididik dari kecil untuk memiliki
sikap yang tepat terhadap rasa cinta, karena perasaan tersebut ’datang tanpa Assalamualaikum
dan pergi tanpa permisi’, katakanlah kepada anak-anak anda bahwa cinta itu ibaratnya kentut,
kalau sudah datang, susah untuk ditahan, kalaupun anda nekad untuk menahannya, bisa bikin
badan meriang dan keringat dingin, perut kembung dan anda bisa sakit. Namun kentut jangan
’dilepas’ disembarangan tempat, anda jangan melepasnya ditengah pesta karena bisa ’mengganggu
kepentingan umum’, anda bisa segera menyingkir ketempat sepi, ke kebun atau toilet, itulah
tempat yang tepat untuk melepas kentut. Demikian pula dengan cinta, apabila ’dilepas’ kepada
sasaran yang tidak tepat, bisa ’mengganggu kepentingan umum’ karena prinsipnya suatu perkaw-
inan bukan hanya menyangkut urusan anda berdua saja, tapi semua keluarga anda dan keluarga
pasangan anda terkait di dalamnya. sekalipun mungkin membuat anda menjadi lega, tapi per-
cayalah.., itu cuma sesaat, karena bisa jadi beberapa waktu kemudian hasrat cinta itu menghi-
lang dan muncul lagi, dengan sasarang yang lain..Katakanlah kepada anak anda :"Nak..kalau
kamu memang mencintai Allah dengan segenap jiwa ragamu, apakah mungkin dalam saat yang
sama kamu juga mencintai orang lain yang kemungkinan besar dimurkai Allah karena telah
mempersekutukan-Nya..??"
Tentang perasaan cinta yang seolah-olah ’tidak terkendali’, percayalah, Allah mengerti betul apa
yang anda rasakan :
14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu:
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wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat
kembali yang baik (surga). (Ali Imran)
Kalau kemudian anda ’kepincut’ dan kagum dengan tetangga anda, ’si pasangan beda agama’ yang
hidup rukun dan berbahagia, ingatlah bahwa :
20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu
yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; ke-
mudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.
Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan
kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. (Al Hadiid)
Hidup di dunia ini bukan segala-galanya, Rasulullah mengajarkan bahwa kita ibarat pengembara
yang melakukan perjalanan dengan kapal, disuatu pulau kita singgah sebentar untuk mengam-
bil bekal melanjutkan perjalanan. Jangan terpesona dengan kemakmuran dan keindahan pulau
tersebut, ambillah bekal yang cukup dan bermanfaat buat melanjutkan perjalanan. Kemudian
kita harus melanjutkan perjalanan kita ke tujuan yang telah ditentukan Allah, suka atau tidak
suka...

PANDANGAN AL-QUR’AN TENTANG KEABSAHAN FIRMAN TUHAN
(2008-11-12 03:25)

sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3855 _0 _15 _0 _M
Ketika kita harus menjawab pertanyaan tersebut, kita haruslah memulai dengan satu hal yang
sangat mendasarinya, yaitu : untuk tujuan apakah manusia diciptakan..? karena adanya kitab
suci, dan harus asli, terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia. Apakah Tuhan mencip-
takan manusia hanya untuk lahir..? dewasa..? beraktifitas..? menikah..? mempunyai keturunan..?
tua..? mati..? lalu kemudian musnah tidak berbekas..? apakah cuma untuk itu..?, apakah semua
kegiatan kita sama sekali tidak ada harganya..? atau cuma dihargai di dunia ini saja..? yang kerja
keras bakalan kaya, yang rajin olahraga bakalan sehat, lalu mengapa ada yang kerja keras tetap
miskin..? ada yang rajin olahraga tapi sakit-sakitan..?, yang rajin beribadah tapi tetap menderita..?
Al-Qur’an menyampaikan :
56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
redaksi ayat ini adalah negasi, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kemudian dilanjutkan
’melainkan’, artinya tidak ada kemungkinan lain dari tujuan penciptaan manusia, semata-mata
hanya untuk menyembah Allah, lain kalau redaksi kalimatnya ’Aku ciptakan jin dan manusia un-
tuk menyembah-Ku’, yang artinya ada kemungkinan tujuan lain selain menyembah. Maka semua
aktifitas, kelahiran, kematian, bekerja, menikah, olahraga, mendengar musik, buang air besar
dan kecil, belajar, main internet, makan, bahkan dalam hal menerima bencana, sakit, miskin, se-
muanya dalam rangka penyembahan kita kepada Tuhan. Rasulullah berkata : "Manusia yang
beriman itu unik, kalau dia menerima karunia Allah, dia akan bersyukur, dan syukur itu men-
datangkan kebaikan bagi dirinya, apabila dia mendapat musibah dia akan sabar, dan sabar itu
juga akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya".
Konsekuensi logis dari tujuan penciptaan manusia tersebut adalah, tentunya harus ada petun-
juk Tuhan bagaimana cara menyembah Dia, dan juga harus ada informasi tentang eksistensi-
Nya, sifat-sifat-Nya, perintah-Nya, larangan-Nya, ucapan atau perkataan dalam menyembah-Nya,
apa pandangan-Nya tentang karunia dan musibah, semua manusia punya hak yang sama dalam
menerima petunjuk tersebut, bahwa manusia punya hak untuk menerima langsung petunjuk terse-
but dari Tuhannya. Tidak boleh ada ’individu terpilih’ yang menjadi ’calo penyembahan’ terhadap
Tuhan, yang menentukan si A boleh berhubungan dengan Tuhan, si B dilarang, atau orang yang
memproduksi ajarannya sendiri untuk menyembah Tuhan untuk kemudian harus diikuti oleh
orang lain. Misalnya Paulus menulis surat ke jemaah Galatia lalu dikatakan : "Ini firman Tuhan..",
Yacobus bikin surat : "Ini datangnya dari Tuhan..", Mathius mencatat ucapan dan tingkah laku
Yesus lalu menyatakan : "Ini firman Tuhan..". Semua pernyataan manusia yang merasa mendapat
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wangsit, ilham, Ruh Kudus, kemudian menulis surat ataupun catatannya sendiri harusnya terto-
lak karena bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia tadi yaitu : semua manusia tanpa
kecuali diciptakan semata-mata hanya untuk menyembah Allah. Maka syarat pertama keaslian
suatu firman Tuhan adalah : langsung datangnya dari Tuhan itu sendiri yaitu baik isi maupun
redaksinya merupakan ’produk’ dari Allah.
Dalam proses penyampaian wahyu kepada seluruh manusia, Tuhan memutuskan memilih Nabi
dan Rasul antara lain bertugas sebagai mediator yang mentrasmisikan wahyu, menerima apa yang
diberikan Tuhan dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa ditambah-tambah dan dikurang-
kurangi ataupun dirobah redaksinya sekalipun pengertiannya sama.
15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak
mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata: "Datangkanlah Al Qur’an yang lain dari ini
atau gantilah dia". Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri.
Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika men-
durhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)". (Yunus)
105. Dan Kami turunkan (Al Qur’an) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Qur’an itu telah turun
dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa
berita gembira dan pemberi peringatan.
30. Berkata ’Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia
menjadikan aku seorang nabi, (Maryam)
48. Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan
serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Al Anbiyaa)
Ayat-ayat tersebut (terdapat puluhan ayat yang menyatakan Allah ’memberikan’ atau ’menu-
runkan’ kitab) mengandung pernyataan bahwa Nabi ataupun Rasul sama sekali tidak diberi wewe-
nang untuk merubah satu hurufpun dari wahyu yang diberikan atau diturunkan Allah. Banyak
redaksi ayat Al-Qur’an yang diawali dengan kata ’Qul = katakanlah’, secara logika seharusnya
ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain, tidak perlu
lagi pakai kata ’qul’, tapi ini tidak terjadi, karena Nabi tidak diberi mandat untuk merubah
SATU HURUFPUN. Jadi kalau anda menemukan orang yang mengaku Nabi dan Rasul yang men-
garang sendiri tulisan sekalipun isinya penuh ajaran kebaikan, kalau dinyatakan tulisan tersebut
datangnya dari Tuhan, sebaiknya ditolak saja, karena fungsi Nabi dan Rasul hanyalah menyam-
paikan firman tanpa ditambah atau dikurangi.
Maka syarat yang kedua untuk menentukan apakah Firman Tuhan itu asli adalah : adanya Nabi
atau Rasul yang berfungsi HANYA menyampaikan wahyu, dan tidak memproduksi sendiri wahyu
tersebut.
Logika yang lain tentang firman Tuhan adalah, karena manusia diberi hak dan diwajibkan men-
dapat dan mengikuti petunjuk Tuhan, maka dalam desainnya, manusia pasti ’diberi kemampuan’
untuk mendapatkan firman Tuhan tersebut. Semua manusia punya kemampuan yang sama,
kalaupun ada yang ditakdirkan tidak mampu menerima firman karena Kuasa Tuhan, maka se-
bagai kompensasinya orang tersebut tidak akan berdosa sekalipun dia tidak mematuhi perintah
dan larangan dari Tuhan. Dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa Allah ’menempatkan’ suatu benda
dalam diri manusia yaitu ’qalbu’, diartikan dengan ’hati’, namun bukan dalam pengertian yang
kongkrit yaitu ’lever’, mungkin lebih tepatnya disebut ’hati nurani = jiwa/soul’.
97. Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya
(Al Qur’an) ke dalam hatimu (alaaqalbika) dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab)
yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. (Al
Baqarah)
192. Dan sesungguhnya Al Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, 193. dia
dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril), 194. ke dalam hatimu (alaaqalbika)(Muhammad) agar
kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, 195. dengan bahasa
Arab yang jelas. (Asy Syu’araa)
2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Al-
lah gemetarlah hati mereka (quluubuhum), dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya
bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (Al Anfaal)
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22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu
ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kece-
lakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya (lilqaasiyati quluubuhum) untuk
mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (Az Zumar)
Rasulullah mengajarkan : "Dalam diri manusia ada satu bagian, apabila bagian tersebut baik,
maka akan baiklah manusia itu, apabila bagian tersebut buruk, maka akan buruklah manusianya,
bagian itu dinamakan qalbu". Dilain tempat diajarkan juga bahwa qalbu itu ibarat cermin yang
bersih, sedangkan dosa merupakan kotoran yang mengotori cermin. Makin banyak berbuat dosa
dan tidak mau bertobat dan meminta ampun, maka makin kotor cermin tersebut hingga akhirnya
menghitam dan mengeras seperti batu. Qalbu yang menghitam dan mengeras, tidak akan bisa
menerima kebenaran firman Allah.
155. Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar
perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka
membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: "Hati kami tertutup.(qulubuna
gulfun)" Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena
itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka. (An Nisaa)
13. (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati
mereka keras membatu (quluubahum qasiyatan). Mereka suka merobah perkataan (Allah)
dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah
diperingatkan dengannya, (Al Maaidah)
25. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan (bacaan) mu, padahal Kami telah mele-
takkan tutupan di atas hati mereka (alaaqulubihim akinnatan) (sehingga mereka tidak) mema-
haminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala
tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang
kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: "Al Qur’an ini tidak lain hanyalah
dongengan orang-orang dahulu". (Al An’aam)
43. Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri
ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras (qasat qulu-
ubuhum) dan syaitanpun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka ker-
jakan. (Al An’aam)
179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manu-
sia, mereka mempunyai hati (quluubun), tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-
ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.
Mereka itulah orang-orang yang lalai. (Al A’raaf)
46. dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka (alaaquluubihim akinnatan) dan sumbatan di
telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu
saja dalam Al Qur’an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. (Al Israa)
57. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat
dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh
kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (alaaqulu-
ubihim akinnatan), (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan
di telinga mereka; dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak
akan mendapat petunjuk selama-lamanya, (Al Kahfi)
46. maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati (quluubun)
yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat
mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang
di dalam dada. (Al Hajj)
58. Dan sesungguhnya telah Kami buat dalam Al Qur’an ini segala macam perumpamaan untuk
manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-
orang yang kafir itu akan berkata: "Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepal-
suan belaka". 59. Demikianlah Allah mengunci mati hati (yatba’u Allaahu alaaquluubi) orang-
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orang yang tidak (mau) memahami. (Ar Ruum)
16. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka
keluar dari sisimu mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (sahabat-
sahabat Nabi): "Apakah yang dikatakannya tadi?" Mereka itulah orang-orang yang dikunci
mati hati mereka oleh Allah (taba’a Allaahu alaquluubihim) dan mengikuti hawa nafsu mereka.
(Muhammad)
12. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melam-
paui batas lagi berdosa, 13. yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu
adalah dongengan orang-orang yang dahulu". 14. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa
yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. (raana alaaquluubihim) (Al Muthaffifiin)
Tidak perlu ada konsep Ruh Kudus yang dinyatakan sebagai salah satu pribadi dari 3 pribadi
Tuhan yang mengilhami. Dalam diri kita ada potensi untuk memahami firman Tuhan. Konsep
Ruh Kudus sampai sekarang merupakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, se-
tiap umat Kristen yang saya tanya tentang hal ini selalu memberikan jawaban yang tidak pasti,
kapan dan bagaimana membedakan seseorang mengalami atau tidak mengalami Ruh Kudus, tidak
ada jawaban yang jelas. Kebanyakan menyarankan saya untuk ’percaya’ kepada Bapa, Anak dan
Ruh Kudus, baru kemudian Ruh Kudus akan ’bekerja’, bagaimana mungkin seseorang begitu saja
mengganti keimanan kepada Ruh Kudus sebelum Ruh kudus tersebut bekerja..? Bahkan dari
sikap dan kelakuan beberapa rekan Non Muslim di forum ini, memang agak sudah membedakan-
nya, kelihatan sama saja orang yang diilhami Ruh Kudus dengan orang yang sedang kerasukan
setan, ada yang berusaha menerangkan dan menafsirkan ayat Alkitab, ada juga yang cuma men-
caci maki, semuanya mengaku dibimbing Ruh Kudus..
Potensi manusia yang bisa menerima firman Allah tersebut, digambarkan Allah dalam Al-Qur’an
:
7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan
manusia dari tanah. 8. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air
mani). 9. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)
-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit
sekali bersyukur. (As Sajdah)
Allah tidak menyatakan dengan kata ’menempatkan’ atau ’meletakkan’ ruh-Nya ke dalam diri
manusia, tapi dengan kata ’meniupkan’,suatu ungkapan adanya kedekatan yang sangat antara
yang meniup dengan yang ditiup, itu berarti dalam diri manusia ada potensi untuk berkomunikasi
dengan Allah, ’mendengar’ apa yang difirmankan-Nya.
Al-Qur’an bukanlah buku yang berisi tulisan arab, dicetak oleh penerbit, diperbanyak dan dis-
impan dalam rak buku di rumah atau di mesjid, itu namanya mushaf Al-Qur’an, cuma buatan
manusia biasa, tulisan arab merupakan ciptaan manusia, bahkan tanda baca garis atas, bawah
dan waw, itu ciptaan Abu Aswad Ad-Dually pada tahu 900M. Al-Qur’an berarti ’bacaan’, yaitu
apabila kita membaca kitab = mushaf Al-Qur’an, baik dengan bunyi maupun dalam hati, ’makna’
dari yang kita baca tersebut ditangkap oleh qalbu kita, berproses, bisa menjadi baik atau buruk
tergantung ’hitam atau putih’ qalbu kita tersebut, itulah yang dinamakan firman Allah.

BAGI ALLAH HANYA ADA SATU AGAMA, YAITU ISLAM (2008-11-12 06:52)

sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3861 _0 _15 _0 _M
Dalam ajaran ketiga agama samawi (yang besumber dari pewahyuan dari Tuhan) terdapat suatu
kesamaan bahwa kehidupan manusia dimulai oleh Adam dan Hawa, sepasang manusia yang du-
lunya hidup di sorga, namun karena bujuk rayu Iblis, telah melanggar larangan Allah, akhirnya
dihukum, dilemparkan ke dunia, menjalani kehidupan penuh keringat, susah payah, perjuangan,
beranak pinak, saling bermusuhan dan membunuh, sampai sekarang.
Juga terdapat suatu kesamaan, bahwa kemudian Allah selalu mengiringi sejarah kehidupan manu-
sia dengan petunjuk-petunjuk-Nya agar manusia punya panduan, mana cara menjalani hidup
yang benar menurut Allah, mana cara yang salah. Disini kemudian terjadi ’persimpangan jalan’.
Fakta yang ada sekarang, ketiga agama samawi itu punya konsep yang berbeda tentang tata-
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cara menjalani hidup, bahkan juga konsep yang berbeda tentang eksistensi Allah. Padahal secara
logika, kalau ketiganya sama-sama punya nenek moyang yang satu, maka ajaran yang diturunkan
dari nenek moyang tersebut seharusnya sama, terutama ajaran tentang bagaimana gambaran
Tuhan. Disini hanya ada 2 kemungkinan, hanya ada SATU ajaran yang benar, yang sama se-
jak manusia pertama ada, atau ketiga-tiganya salah semua, artinya baik Islam, Kristen maupun
Yahudi nyasar semua, tidak sama lagi dengan apa yang dituntun Allah sejak dulu.
Tulisan ini akan mencoba mengungkapkan apa nama ajaran Allah yang dimulai sejak manusia
pertama tersebut, dan kemudian dilanjutkan kepada kaum-kaum berikutnya, sampai dalam ben-
tuk yang ada sekarang, tentunya dalam perspektif Al-Qur’an.
Adalah tidak mungkin ketika Allah memberikan sekumpulan petunjuk-Nya kepada manusia, mu-
lai dari manusia pertama dan memberikan ’judul’ terhadap petunjuk itu dengan sebuah nama, lalu
disaat selanjutnya, Allah juga memberikan ajaran lain yang berbeda, lalu juga memberi ’judul’
yang lain terhadap ajaran tersebut. Al-Qur’an mengistilahkan kata agama dengan ’diin’ sesuatu
yang menggambarkan hubungan antara dua pihak, dimana yang satu mempunyai posisi lebih
tinggi dari yang lain. Ada juga istilah lain untuk kata agama ini, yaitu ’millat’ yang berarti memba-
cakan kepada orang lain. Ar-Raghib al-Asfahani mendefinisikan kata diin adalah menggambarkan
keseluruhan suatu agama termasuk rinciannya, sedangkan millat menggambarkan keseluruhan
suatu agama tidak dalam rinciannya, Diin bisa diartikan suatu sistem kepercayaan yang sudah
terstruktur, milllat artinya suatu ajaran. Menurut Al-Qur’an, dari dulu hanya ada satu nama
agama yang benar-benar berasal dari Allah, yaitu Islam.
19. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. (Ali Imran)
innadiina = sesungguhnya agama, indallaahi = disisi Allah, al-Islaam = Islam
Dalam ayat ini kata Islam dikemukakan dengan ’al-Islaam’ berupa kata benda yang mengartikan
sebuah nama.
84. Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami
dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, dan anak-anaknya, dan apa yang
diberikan kepada Musa, ’Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan
seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri."
85. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima
daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Ali Imran)
waman = dan barang siapa, yabtagi = mencari, gaira = selain, al-islaami = Islam, diinan = agama.
Dari kedua ayat tersebut disimpulkan bahwa petunjuk-petunjuk Allah mulai dari manusia per-
tama, dijuluki oleh Allah dengan ’al-Islam’. Yang merupakan ’diin = agama’, dan adanya ketegasan
bahwa dari dulunya apa yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul adalah sama, dalam
konteks gambaran eksistensi Allah dan penyembahan kepada-Nya. Pemeluk agama Islam terse-
but dinamakan ’Muslim’
78.(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang
muslim dari dahulu..(Al Hajj)
millata = agama, abiikum = bapakmu, Ibraahiima = Ibrahim, huwa = Dia, sammaakumu = menam-
pakkan kamu, al-muslimiina = orang-orang muslim.
Kata ’al-muslimiina’ juga merupakan kata benda, yang berarti : orang yang memeluk agama Is-
lam, dan ini sudah dinamai Allah bagai pemeluk Islam sejak dahulunya. Dari uraian ayat-ayat
Al-Qur’an diatas, sebenarnya kita mendapat gambaran yang jelas, bahwa dilihat dari sisi ’pena-
maan’, yaitu diin atau millah, al-Islam, dan al-Muslimiin, serta pernyataan Allah bahwa yang
diakuinya sebagai agama yang Dia turunkan dari dulunya, adalah Islam.
Nabi Ibrahim adalah ’al-Muslimiin’, anak keturunannya juga, Ismail, Ishak, Ya’kub, Musa, ’Isa,
adalah ’al-Muslimuun’ pemeluk Islam. Semua nabi dan Rasul itu termasuk dalam keluarga para
Rasul, yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran-Nya, tentang eksistensinya, yang
sama dari dulunya, dan ajaran Islam tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang
lain :
136. Katakanlah (hai orang-orang mu’min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan
kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya,
dan apa yang diberikan kepada Musa dan ’Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari

200



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk
patuh kepada-Nya". (Al Baqarah)
Jadi ketika Nabi Ibrahim, dan Nabi Ya’kub berwasiat kepada anak keturunannya :
132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub :
"Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu
mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (Al Baqarah)
Kalimat ’Allah telah memilih agama ini’, menarik sekali karena wasiat Nabi Ibrahim memakai
kata ’diin’ untuk menyatakan ’agama’, bukan millat, sedangkan dalam surat al-Hajj 78, Al-Qur’an
memakai kata ’millat’ dalam kalimat ’agama orangtuamu Ibrahim’. Bisa ditafsirkan bahwa ketika
mewasiatkan anak keturunannya, nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwa adanya suatu ’sistem
kepercayaan’ yang diridhoi Allah, dan millatnya punya intisari yang sama dengan sistem keper-
cayaan tersebut. Untuk menghubungkan millat (ajaran) Ibrahim dengan Islam sebagai suatu sis-
tem kepercayaan, maka diakhir ayat tersebut dikatakan : "kecuali dalam memeluk agama Islam".
Al-Qur’an memakai kata ’muslimuuna’ untuk kata yang diartikan ’agama Islam’, kata muslimuuna
adalah kata sifat diartikan = orang yang tunduk/berserah diri.
Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, ’Isa, dikatakan
memeluk agama Islam, padahal mereka sudah ada sebelum nabi Muhammad SAW dan ajaran
Islam diturunkan. Para nabi dan Rasul tersebut juga tidak melaksanakan shalat 5 waktu, puasa
Ramadhan, haji, dll seperti ritual yang dilakukan oleh umat Muhammad SAW, bahkan tidak men-
gucapkan shahadat ’Ashadu Allailaaha illa Alllah, wa’ashadu anna Muhammad Rasulullah’, yang
merupakan ’proklamasi’ seseorang memeluk agama Islam.
Yang pasti semua nabi dan Rasul tersebut mengucapkan ’Tidak ada Tuhan selain Allah’, anda
bisa menemukan banyak ayatnya dalam Al-Qur’an, suatu pernyataan bahwa dari dahulunya ek-
sistensi Allah tidaklah berganti, dan penyembahan terhadap-Nya juga tidak berubah. Namun
untuk setiap umat, Allah menetapkan SYARI’AT yang berbeda-beda, syari’at disini bisa diartikan
: tata-cara penyembahan, aturan-aturan menjalani kehidupan, mana yang boleh mana yang tidak,
dll :
67. Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari’at tertentu yang mereka lakukan, maka jangan-
lah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari’at) ini dan serulah kepada (agama)
Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. (Al Hajj)
Itulah makanya untuk kaum Yahudi dan Nasrani, disyari’atkan mengkuduskan hari Sabbath, un-
tuk umat Islam tidak, atau sebaliknya untuk umat Islam disyari’atkan shalat 5 waktu, puasa
Ramadhan, dll, untuk umat sebelumnya tidak. Ada juga syari’at umat Muhammad yang terkait
dengan syari’at nabi terdahulu :
13. Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada
Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada
Ibrahim, Musa dan ’Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah ten-
tangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah
menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-
Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Asy Syuura)
Maka kata-kata ’Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah’, artinya sipengucap sumpah ini meny-
atakan dirinya adalah penganut agama Islam dan menjalankan syari’at yang dibawa oleh nabi
Muhammad SAW, sedangkan nabi dan rasul sebelumnya, beserta pengikut-pengikutnya adalah
penganut Islam yang menjalankan syari’at sesuai ajaran masing-masing. Namun semuanya diny-
atakan sebagai penganut agama Islam, satu-satunya agama yang diakui Allah, dan disebut seba-
gai Muslim.
Yang jadi pertanyaan sampai sekarang, apakah ketika nabi Musa menyampaikan Taurat, dan
nabi ’Isa Almasih menyampaikan Injil, menerangkan apa nama agama yang mereka bawa..??,
apakah ada pernyataan nabi Musa misalnya yang menyatakan : "Inilah ajaranku, yaitu AGAMA
YAHUDI..", atau nabi ’Isa Almasih menyatakan :"Inilah ajaran AGAMA KRISTEN.." Al-Qur’an
sering menyinggung kata : Yahudi dan Nasrani, namun itu merujuk kepada nama suatu kelompok
atau kaum, bukan nama agama, lalu apa nama agama yang dibawa oleh nabi Musa dan nabi ’Isa
Almasih tersebut..???
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BAGAIMANA AL-QUR’AN SAMPAI KE TANGAN SAYA..?? (2008-11-12 06:53)

sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3864 _0 _15 _0 _M
Saya punya beberapa kitab (mushaf) Al-Qur’an dirumah, selain saya dan istri, Al-Qur’an tersebut
dibaca oleh anak-anak saya, baik karena inisiatif mereka sendiri, saya suruh atau karena ada
tugas dari sekolah. Sekarang anak-anak sudah lancar membaca Al-Qur’an, sekalipun mungkin
seperti saya juga, tidak tahu banyak apa artinya, bahkan untuk beberapa ayat sekalipun hapal
artinya, belum tentu mengerti apa maknanya. Saya teringat dahulu ketika anak-anak mulai be-
lajar mengaji, prosesnya persis seperti saya belajar mengaji, mula-mula kami diperkenalkan den-
gan huruf hijaiyah, alif, baa, taa, dan seterusnya, lalu, kalau huruf alif ada garis diatas dibaca
’aa’, kalau garisnya dibawah dibaca ’ii’, kalau ada ’lengkungan kecil’ diatas dibaca ’uu’, demikian
seterusnya : baa.., bii.., buu.., lalu pelajaran berlanjut, dengan kata-kata sederhana, apabila satu
huruf disambung huruf yang lain, apa bunyinya, dan seterusnya, lalui sampai kepada kalimat-
kalimat Al-Qur’an. Semua kegiatan tersebut selalu melalui acara tatap muka ’face to face’ dengan
pak ustadz, dilakukan bisa sendiri-sendiri, atau bersama-sama, satu ustadz bertatap muka dide-
pan banyak murid. Selalu mempergunakan mushaf (kitab) Al-Qur’an, suatu kitab yang sudah
baku kalimat dan hurufnya, sama diseluruh dunia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, India, Arab,
Eropah, Amerika, Afrika, Australia, kalau anda mencari Al-Qur’an, anda akan menemukan Al-
Qur’an yang sama.
Sekarang marilah kita coba berandai-andai, seandainya saat ini juga semua mushaf Al-Qur’an
yang ada di muka bumi, baik yang berupa kitab lengkap, maupun dalam lembaran terpisah, kita
bakar dan dimusnahkan habis, katakanlah adanya ’Khalifah Usman jilid dua’, kemudian untuk
selanjutnya semua manusia dilarang membuat dan menulis Al-Qur’an sekalipun satu ayat, lalu
apa yang akan terjadi dengan umat Islam 20 atau 30 tahun lagi..?? apakah umat Islam 30 tahun
kedepan tidak lagi punya Al-Qur’an..??
Saya pastikan kepada anda, kalau itu yang terjadi, maka pada detik Al-Qur’an mulai dimus-
nahkan, detik itu pula akan terjadi ’gelombang raksasa’ kegiatan menghapal Al-Qur’an, orang
Islam yang tadinya ’cuek’ akan mulai menghapal satu-dua surat pendek, yang lain yang sudah ha-
pal sebagian akan menambah jumlah hapalannya, bagi yang sudah hapal seluruh Al-Qur’an akan
makin sering mengulang-ulangnya, dan makin giat untuk mengajarkan hapalannya kepada orang
lain. Kalau anda bertanya, apakah mungkin terjadi kesalahan hapalan..??, itu tentu saja bisa
terjadi, namun hapalan yang salah akan dikoreksi oleh hapalan orang lain yang benar, karena Al-
Qur’an bukanlah merupakan bacaan yang disimpan ’untuk kepentingan pribadi’, tapi dibacakan
dalam shalat, lima kali sehari, imam yang membaca ayat-ayat Al-Qur’an dengan suara keras (un-
tuk shalat Maghrib, ’Isya dan Shubuh setiap hari) akan didengar oleh makmum (pengikut shalat)
kalau ada bacaan yang salah, makmum pada baris terdepan dibelakang imam, akan bersuara
mengkoreksinya.
Jadi mushaf Al-Qur’an sebagai buku yang tertulis, bukan merupakan hal yang pokok dalam sistem
ajaran Islam, Al-Qur’an bisa ’hidup’ dan eksis dengan ada atau tanpa mushaf. Mushaf seperti yang
anda pegang sekarang adalah buatan manusia, bentuk hurufnya sudah baku sejak abad 6H/9M,
ketika Abu Aswad ad-Dualli menciptakan baris atas, bawah dan waw untuk mengindikasikan hu-
ruf hidup, sebelumnya tidak ada baris, namun sebagai kitab yang telah tersusun ayat dan surat-
nya, sudah dibakukan sejak jaman Khalifah Usman bin Affan tahun, sekitar 10 tahun setelah
wafatnya Rasulullah. Susunan surat dan ayatnya juga tidak mengikuti kronologis turunnya ayat,
Nabi Muhammad SAW sendirilah yang memerintahkannya, bahwa surat ini diletakkan setelah
surat itu, ayat ini ditarok diantara ayat itu.
Banyak memang orang-orang yang menggugat tentang keabsahan jumlah dan susunan Al-Qur’an
ini, terutama dari pihak non Muslim yang mendalami sejarah kodifikasi Al-Qur’an. Sejak awal
abad 20 sudah ada kajian intensif tentang ini, sudah banyak pendapat yang dikemukakan, su-
dah diusahakan temuan-temuan manuskrip yang mencoba membuktikan bahwa terdapat kitab
yang jumlah dan susunannya berbeda dengan mushaf yang ada sekarang. Ada yang mengatakan
Mushaf Ubbay bin Ka’ab, Mushaf Ali bin Abi Thalib, Mushaf Umar, dll. Terakhir di Indonesia diter-
bitkan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an, karangan Taufik Adnan Amal, seorang ’Orientalis
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Melayu’, karena isi bukunya banyak mengulang kembali apa yang telah ditulis para Orientalis be-
berapa tahun sebelumnya. Namun lebih seratus tahun berselang, sampai sekarang tidak muncul
juga bukti adanya Al-Qur’an ’yang lain’, umat Islam tetap saja memakai apa yang mereka pegang
selama ini.
Hebatnya semua ayat yang menantang orang-orang yang meragukan keaslian Al-Qur’an sebagai
Firman Allah, sama sekali tidak menyinggung soal sejarah kodifikasinya, tidak ada ayat dalam Al-
Qur’an yang menyuruh orang membuktikan bahwa Al-Qur’an yang ada sekarang adalah Al-Qur’an
yang palsu, yang telah di ’permak’ oleh tangan manusia, berbeda dengan apa yang telah diterima
oleh Rasulullah. Yang ditantang oleh Allah adalah :
23. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami,
buatlah satu surat yang semisal Al Qur’an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika
kamu orang-orang yang benar. (Al Baqarah)
38. Atau mereka mengatakan: "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah: "maka cobalah
datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil se-
lain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." (Yunus)
13. Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Qur’an itu", Katakan-
lah: "Maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan pang-
gillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar".
(Huud)
88. Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al
Qur’an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun seba-
gian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". (Al Israa)
33. Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka
tidak beriman. 34. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur’an itu
jika mereka orang-orang yang benar. (Ath Thuur)
Ini membuktikan bahwa dalam perspektif Al-Qur’an sendiri, yang dikatakan sebagai Al-Qur’an
bukanlah merujuk kepada manuskrip (rasm), tulisan, buku, tapi Al-Qur’an berarti ’bacaan’, sesu-
atu yang bisa ada dalam buku, dan bisa juga dalam kepala kita berupa hapalan. Ini juga berarti
proses penyebarannya bukan hanya berdasarkan menyalin atau mencetak mushaf, tapi ditrans-
misikan melalui bacaan, dari sang ustadz yang sudah mengetahui lebih dahulu kepada murid,
seperti ketika saya bernostalgia tentang bagaimana saya mulai mengenal Al-Qur’an. Bacaan yang
sama yang hidup di kepala jutaan orang, pastilah bacaan yang sama juga mulai dari sumbernya.
Suatu ketika nanti, mungkin dirumah saya tidak ditemukan satupun mushaf al-Qur’an, tapi
saya yakin, Al-qur’an itu tetap ada, hidup dalam pikiran saya, istri dan anak-anak, mungkin
saya tidak banyak hapal ayat-ayatnya, namun anak-anak akan membacakannya buat saya, atau
mungkin dirumah tidak ada satupun yang bisa menguasai Al-Qur’an secara utuh, maka Insya
Allah, saudara-saudara Muslim kami yang lain, akan datang membacakannya untuk kami..

AL-QUR’AN; SUATU TINJAUAN GAYA BAHASA (2008-11-12 06:56)

sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3887 _0 _15 _0 _M
Katakanlah anda ingin mengarang sebuah buku, apa sebenarnya harapan anda ketika suatu saat
kelak buku tersebut selesai anda tulis..?? menurut saya hampir semua penulis punya mimpi yang
sama, yaitu karyanya tersebut DIBACA oleh orang-orang, sesuai segmentasi yang diharapkan
oleh si penulis tersebut. Penulis novel ABG jelas akan mengharapkan hasil karyanya dibaca oleh
kalangan ABG pula, maka dia haruslah memakai bahasa dan gaya bahasa yang ’hidup’ dalam ko-
munitas ABG. ABG tahun 70’an punya gaya bahasa yang berbeda dengan ABG jaman milenium,
maka novel yang dibuat dan ditujukan untuk ABG tahun 70’an dipastikan ’nggak nyambung’ se-
andainya dibaca ABG milenium. Jangan pula anda berharap novel percintaan karya anda yang
penuh romantisme dan jalinan hubungan perasaan yang mengharu-biru akan menarik minat ko-
munitas Fisikawan atau Ekonom untuk membacanya, karena buat mereka hal yang romantis jus-
tru muncul ketika berhadapan dengan rumus-rumus Fisika atau kaedah-kaedah ekonomi yang
rumit. Anda ahli sejarah..? maka buku yang berisi rentetan peristiwa terkait dengan angka-angka
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tahun tertentu akan membuat bulu kuduk anda berdiri, jangan anda harapkan hal yang sama
terjadi pada dokter tetangga anda, justru bulu kuduk anda yang berdiri-lah yang lebih menarik
minat dia ketimbang buku sejarah yang sedang anda baca. Jangan sodorkan buku ’Das Kapital’
karangan Karl Marx kepada pembantu anda yang tidak tamat SD, dia mungkin akan menjawab:
"Iki opo to Den?, ta’ pake buat ganjel pintu wae..". Dari buku yang sama, disatu pihak bisa bikin
orang Indonesia tertawa terpingkal-pingkal, tapi dilain tempat di Amerika Serikat nyengirpun
kaga’. Bahkan dari buku yang sama dibaca oleh orang yang sama akan berbeda pengaruhnya
ketika dibaca pertama kali dibandingkan yang kedua kalinya, umumnya sebuah buku akan kehi-
langan ’greget’ ketika dibaca untuk kedua kalinya.
Ketika anda ingin menulis sebuah buku dan anda mengharapkan buku anda tersebut ’sampai’
kepada SEMUA MANUSIA DALAM SEGALA JAMAN, mulai dari boss sampai jongos, dari wong
Londo sampai wong Solo, mulai dari hartawan sampai tanpahartawan, buku tersebut tetap ’meng-
hasilkan nuansa yang baru’ setiap dibaca berulang-ulang, bisa membuat orang-orang menangis
ketika dibaca keras dengan lantunan nada, buku seperti apa yang hendak anda tulis???
Al-Qur’an dibuat oleh Penciptanya juga bertujuan agar bisa dibaca, dimengerti, dipahami, di-
jadikan pedoman hidup bagi manusia. Isinya berkisar tentang bagaimana eksistensi Yang Men-
ciptakan, bagaimana cara berhubungan dengan Yang Menciptakan, apa yang harus diucapkan
dan dilakukan dalam berhubungan dengan Yang Menciptakan, berisi peraturan mana yang boleh
mana yang tidak boleh dikerjakan sesuai keinginan Yang Menciptakan, apa saja janji dan anca-
man kalau melanggarnya, cerita tentang contoh-contoh orang-orang yang melakukan keta’atan
dan pelanggaran untuk dijadikan pelajaran. ’Sang Penulis’ Al-Qur’an tentunya menginginkan si
pembacanya lalu memang membaca, mengerti dan mengikuti apa-apa yang tercantum di dalam
Al-Qur’an tersebut. Terdapat beragam tingkatan dan variasi dari orang-orang dituju oleh Sang
Pencipta Al-Qur’an ini, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki dan perempuan, dari
bermacam status sosial, mulai dari pembantu rumah-tangga sampai boss konglomerat, mulai dari
IQ rendah sampai jenius, dari bermacam-macam latar belakang ilmu, astronomi, teknik, ekonomi,
hukum, politik. Lalu bagaimanakah seharusnya sebuah kitab harus ’menampilkan dirinya’ agar
bisa memenuhi keinginan Yang Membuatnya serta sesuai hasrat semua orang-orang itu..?? Kalau
Al-Qur’an disusun secara kronologis seperti buku sejarah, mungkin hal tersebut sama sekali tidak
memuaskan si ahli Fisika, kalau kalimatnya ’tingkat tinggi’ malah bisa membingungkan sang
pembantu yang tidak tamat SD, kalau bahasanya terlalu teknis, pastilah dianggap ’cetek’ oleh
sang pujangga atau penyair.
Sebuah buku ataupun tulisan bisa menimbulkan pengaruh kepada pembacanya bila disaat mem-
baca buku tersebut, si pembaca seolah-olah ’masuk’ ke dalam ide yang terdapat dibalik tulisan itu.
Lalu bagaimanakah mungkin sebuah bentuk tulisan yang sama bisa membuat pembacanya yang
datang dari bermacam-macam latar belakang tadi bisa ’masuk’ dan terpengaruh oleh bacaan yang
sama itu..?? Ada cerita menarik dari Komaruddin Hidayat, mengisahkan tentang temannya, seo-
rang Profesor di universitas McGill, Montreal, Canada yang telah masuk Islam. Profesor tersebut
mengemukakan pendapatnya tentang Al-Qur’an : "Jika saya membaca buku-buku teori akademis,
cukuplah seminggu persiapannya dan saya akan bisa menjelaskannya di depan mahasiswa saya
80 % dari kandungan buku tersebut. Kalau saya membaca buku novel, maka cukuplah sekali
saja, sudah malas untuk membaca kedua kalinya. Buku-buku ilmiah itu logikanya linier, runtut,
mudah diikuti uraiannya, dengan metode ’speed reading’ sebuah buku tebal bisa tamat dibaca
hanya dalam waktu sehari. Namun ketika saya membaca Al-Qur’an, saya menemukan gaya penu-
turan yang sangat kompleks, adakalanya linier, lalu memutar balik, dan kalau dicermati saling
berhubungan membentuk jaringan makna. Sekalipun saya membaca ayat yang sama seperti yang
saya baca kemaren, saya menemukan adanya perbedaan kesan dan rasa.
Dalam Al-Qur’an pendapat Sang Profesor ini terlihat jelas dalam pemakaian kata ganti subjek
dan objek yang berubah-ubah, pergantian tersebut serasa ’mengombang-ambingkan’ kita terlarut
dalam kalimat yang sedang kita baca. Sulaiman ath-Tharawanah, dalam bukunya ’Rahasia Pili-
han Kata dalam Al-Qur’an’ mengemukakan pendapat ahli sastra Roman Jakson yang mengatakan
:"Menjadikan struktur teks secara khusus sebagai objek kajian merupakan pendekatan yang pal-
ing sesuai untuk menilai dimensi estetika suatu bahasa", dan ath-Tharawanah menyatakan bahwa
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:"Dimensi estetika atau keindahan struktur teks-teks Al-Qur’an merupakan salah satu sisi pent-
ing kemukjizatan Al-Qur’an", sehingga menimbulkan apa yang telah dirasakan dan diungkapkan
Sang Profesor teman dari Mas Komar tadi. Selanjutnya dicontohkan kisah dalam Al-Qur’an : Surat
al-Kahfi, mengisahkan pelarian beberapa orang pemuda dari kaumnya yang zalim, bersembunyi
dalam sebuah goa dan ditidurkan Allah selama 300 tahun :
Pada awalnya, deskripsi kisah tersebut menggunakan kata ganti orang kedua yang ditujukan
kepada pembaca (harap selalu diingat bahwa Al-Qur’an bukanlah berbentuk percakapan Allah den-
gan nabi Muhammad SAW, atau Allah ’bicara’ nabi Muhammad mendengar, tapi Al-Qur’an meru-
pakan firman Allah yang ’diambil’ malaikat Jibril dari lauh mahfuzh, lalu disampaikan kepada
nabi Muhammad SAW, untuk kemudian disampaikan lagi kepada kita, jadi fungsi Rasulullah
disini hanyalah sebagai ’pipa saluran wahyu’ tidak lebih dan tidak kurang)
9. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim
itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan?
Kata ganti orang kedua pada ayat diatas menunjukkan proses dialog satu arah, antara pengisah
yaitu Allah, dan pembaca atau pendengarnya. Lalu pada bagian berikut deskripsi kisah berubah
menggunakan kata ganti orang pertama yang tidak tampak dan netral :
10. (Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka
berdo’a: "Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah
bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)".
Kalaulah Al-Qur’an diwahyukan dengan cara ’dialog’ antara Allah denga nabi Muhammad SAW,
maka ayat tersebut tidak akan berbunyi demikian tapi ’lalu mereka berdo’a kepada Kami mem-
inta rahmat Kami dari sisi Kami dan meminta kesempurnaan petunjuk bagi mereka dalam uru-
san mereka’, hasilnya apa yang mereka do’akan tersebut tidak akan bermanfat apa-apa bagi kita,
namun dengan ’penyajian’ gaya bahasa seperti itu, do’a yang dipanjatkan oleh para pemuda terse-
but bisa dipakai juga sebagai do’a kita kepada Allah kapanpun dan untuk urusan apapun. Pada
bagian berikut, deskripsi kisah berubah menggunakan kata ganti orang pertama :
11. Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, 12. kemudian Kami ban-
gunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat
dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua itu).
Tujuan disampaikannya kisah-kisah orang terdahulu dalam Al-Qur’an adalah :
111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mem-
punyai akal. Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-
kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi
kaum yang beriman. (Yusuf)
Dari rentetan ketiga ayat surat al Kahfi tersebut saja kita sudah bisa mengambil pelajaran,
bagaimana cara berdo’a dan gambaran yang disampaikan bahwa Allah akan langsung mem’follow-
up’ do’a yang kita panjatkan.
Berdasarkan fakta tekstual dalam deskripsi ayat diatas, difahami bahwa yang menutup telinga
mereka adalah pengisah itu sendiri, dengan demikian posisi pengisah yaitu Allah, adalah juga ter-
masuk sebagai salah satu tokoh kisah yang memiliki peran cukup dominan. Saat kisah ini mulai
diangkat dan ditujukan kepada umum, deskripsi perincian peristiwa mulai diucapkan oleh ’orang
pertama’ (pengisah) sang pemegang otoritas lajunya seluruh peristiwa dalam kisah, dan kita bisa
merasakan semua kejadian sengaja diceritakan khusus kepada kita sebagai pendengar atau pem-
baca. Hal ini dapat kita tangkap dari penggunaan kata ’alaika’ (kepadamu) setelah kata kerja
’naqushshu’ (kami kisahkan). Memasuki adegan selanjutnya, terlihat pengisah (Allah) menghen-
daki kita sebagai pembaca atau pendengar merasa menjadi bagian atau terlibat dalam cerita terse-
but. Situasi ini dapat kita tangkap dari deskripsi perkataan salah seorang pemuda berikut yang
seakan-akan ditujukan kepada kita tanpa perantara si pengisah. Karena itu kita seolah-olah be-
rada bersama mereka mengalami sendiri kejadiannya. Pembaca seolah-olah menembus tembok
pemisah dunianya menuju alam kisah sehingga larut dan terlibat dalam adegan kisah, menden-
garkan mereka bicara langsung kepada kita :
14. dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata:
"Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia,
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sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebe-
naran".
15. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk di sembah). Mengapa
mereka tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan mereka?) Siapakah yang
lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?
Tentunya mereka tidak sedang berdialog dengan Tuhan yang mengisahkan cerita ini, bukan juga
berdialog antara mereka sendiri, lalu kepada siapakah perkataan ’Tuhan kami adalah tuhan lan-
git dan bumi’, mereka sedang bicara langsung dengan kita, kita seolah-olah ada disana mendengar
mereka berkata langsung menghadapkan mukanya kepada kita. Seterusnya bisa anda lanjutkan
dengan membaca buku tersebut dan melihat bagaimana ’kepiawaian’ gaya bahasa Al-Qur’an meny-
eret kita untuk ikut terlibat dalam cerita, mengambil pelajaran dan mengambil contoh perkataan
dan do’a untuk kita pakai.
Dalam buku yang lain ’Mukjizat Al-Qur’an’, ustadz Quraish Shihab mengungkapkan pemakaian
kata yang menarik sehubungan tentang surga dan neraka (Surat Az Zumar) :
71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apa-
bila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka
penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul..".
73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-
rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah ter-
buka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu.."
Sepintas struktur bahasanya terlihat sama sesuai tujuan masih-masing, prosesnya juga sama,
dibawa berombongan, setelah sampai pintu yang terbuka, dan penjaganya yang menyapa. Tapi ada
sedikit perbedaan dalam hal ’pintu yang terbuka’, dalam ayat 71 tentang neraka ditulis ’izaa jaa
uuhaa futihat’, sedangkan dalam ayat 73 tentang surga ditulis ’izaa jaa uuhaa wafutihat’ diartikan
bagi penghuni neraka, pintu baru dibuka setelah mereka sampai di depan pintu, sedangkan untuk
para penghuni surga, pintu surga terlah terbuka menyambut mereka sebelum mereka sampai di
depannya. Kita perhatikan kecermatan pemakaian gaya bahasa Al-Qur’an, bukankah kalau kita
mengantar seorang penjahat ke penjara atau tempat hukuman, pintunya baru dibuka setelah kita
sampai..?? bukankah kalau kita hendak menyambut tamu terhormat yang akan datang ke rumah
kita, pintu gerbang rumah kita sudah kita buka lebar-lebar sebelum tamu tersebut datang,..??
Banyak sudah kajian orang tentang pemakaian kata dan bahasa dalam Al-Qur’an, mudah-
mudahan ini bisa anda jadikan pengantar untuk pendalaman lebih lanjut..

SIAPA YANG MENJIPLAK CERITA, ALKITAB ATAU AL-QUR’AN (2008-11-12 06:57)

sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3960 _0 _15 _0 _M
PART I (a.1)
Qs 5:27-32
# Tradisi kuno Yahudi (150-200 M) yg ditulis oleh Pierke Rabii Eleazer:
"Adam dan Hawa duduk dekat mayat Habel,menangis karena tidak mengetahui apa yang harus
diperbuat,mereka tidak mengerti (berpengetahuan) tentang penguburan.Seekor burung gagak
hinggap,mengambil tubuh yang mati dari binatang jenisnya,dan setelah menggali-gali di bumi,
dia menguburnya di depan mata mereka.Adam berkata:"mari kita meniru petunjuk gagak itu",dan
mengambil mayat Habel serta menguburnya dengan segera. (1)
# Jewish Mishnah Sandhedrin 4:5 yg ditulis pada abad 2:
"Kami menjumpai tulisan dalam kasus Kain yang membunuh adiknya,bahwa suara darah adiknya
berteriak (kejadian 4:10).Darah disini dalam bentuk jamak,bukan tunggal,yaitu darahnya sendiri
dan darah keturunannya.Manusia dicipta tunggal,untuk menunjukan bahwa orang yang mem-
bunuh seorang pribai (seorang manusia),kepadanya diperhitungkan bahwa dia telah membunuh
suatu bangsa,dan orang yang menyelamatkan hidup seorang pribadi,kepadanya diperhitungkan
bahwa dia telah menyelamatkan suatu bangsa.(2)
sdr.Bobby Felix 13 Jul 05 - 6:21 pm
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PART I (a.2)
Qs 27:17-44
# Targum II Ester yg ditulis 2 abad sebelum Masehi:
Solomon memberikan perintah, dia akan mengirim raja dan bala tentara melawan engkau yang ter-
diri dari jenis binatang-binatang darat dan burung-burung di udara.Kemudian sesudah itu,seekor
ayam jantan merah (seekor burung)pergi dengan sesuka hatinya dan entah kemana.Raja Solomon
memberi perintah untuk menangkapnya,membawa dengan paksa dan dia memang bermaksud
akan membunuhnya.
Tetapi kemudian ayam jantan itu muncul dihadapan Raja dan berkata:"Aku telah melihat-
lhat seluruh bumi dan menyakikan sebuah kota dan kerajaan (Sheba) yang belum tunduk
kepadamu,Tuanku Raja.Mereka diperintah oleh seorang ratu bernama Sheba.Kemudian aku men-
emkan kota yang dibentengi di Eastland dan sekelilingnya dihiasi batu-batu emas dan perak,yang
mengalasi jalan-jalan".
Secara kebetulan,Ratu Sheba keluar pagi-pagi utntuk menyembah laut.Juru tulis Solomon mem-
persiapkan sepucuk surat,dimasukkannya di bawah sayap seekor burung yang membawanya ter-
bang dan tiba di benteng Sheba.Melihat surat di bawah sayapnya (Sheba) membuka dan memba-
canya:"Raja Solomon mengirim salam.Bila berkenan,datanglah engkau untuk menanyakan kese-
hatanku,dan aku akan menempatkan engkau tinggi di atas segala-galanya.Jika tidak berkenan
aku akan mengirim raja-raja dan bala tentara melawan engkau".
Membaca demikia,Ratu Sheba merobek pakaiannya serta memanggil kaum bangsawan untuk
meminta nasehat.Mereka belum pernah mengenal Solomon,tetapi menasehatkan dia untuk men-
girim kapal-kapal melalui laut,penuh dengan perhiasan-perhiasan dan batu-batu yang Indah dan
juga sepucuk surat kepadanya.Sheba akhirnya dating,Solomon mengirimkan utusan untuk men-
jemput dia,dan ketika ia tiba,Solomon bangkit dan duduk di dalam istana gelas.Ketika ratu Sheba
melihat itu,dia berfikir lantai gelas itu ialah air.Solomon melihat bulu kakinya dan (dia)berseru
kepadanya(3)
sdr.Bobby Felix 13 Jul 05 - 6:17 pm
PART I(b)
Qs 3:35-37
# Buku The Protevangelion’s James the Lesser 4:4, 5:9 dan 7:4(dongeng kristen abad ke 2 sesudah
Masehi yang merupakan buku Apokrip):
"Dan Anna (isteri Joakim) menjawab:"Sebab Tuhan Allahku hidup,apapun juga yang saya
lahirkan:apakah laki-laki atau perempuan,akan saya persembahkan kepada Allah,Tuhanku dan
Dia akan mengajarkan kepadanya hal-hal yang suci selama hidupnya dan dia akan diberi nama
Maryam dan pendeta tinggi itu menerima dia,memberkati dia,dan berkata,:Maryam Tuhan Al-
lah membesarkan namamu ke semua keturunan dan hingga ke ujung jaman oleh engkau Tuhan
menunjukan penebusannya atas anak-anak Israel .Tetapi Maria tetap di dalam Bait sebab seekor
merpati mengajar dia disana dan menerima makanannya dari tangan seorang malaikat,Kemudian
imam tinggi (Zakharia) masuk ke dalam tempat kudus dari yang kudus dan membawa bersama
dia perisai pengadilan,berdoa tentang dia (4)
Qs 17:1
# The Secret of Enoch 1:4-10 dan 2:1,suatu karya Mesir abad ke 2 Masehi di dalam bahasa Arab:
"Pada hari pertama bulan itu saya berada di rumah,beristirahat di dipan dan tertidur,ketika ter-
tidur,datanglah kesusahan besar ke dalam hatiku,dan disana muncullah dua orang pria .Mereka
berdiri di sisi dipanku dan memanggil namaku dan bangkit berdiri dari tidurku.Beranilah
Henok,jangan takut;Allah kekal mengirim kami kepadamu.Engkau hari ini akan naik dengan
kami ke surga.Malaikat-malaikat itu membawa dia di sayap mereka dan membawa dia ke lan-
git pertama." (5)
sdr.Bobby Felix 13 Jul 05 - 6:14 pm
PART II
Qs 7:171 & Qs 5:60
#Abodah Sarah,dongeng Yahudi abad ke2 Masehi mengatakan:
"Aku mengangkat (dengan menggoncangnya dari uratnya)gunung (sinai) sehingga menaunggi en-
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gkau seperti sebuah tutup"(6)
Qs 37:91-97
# Cerita rakyat Yahudi abad II Masehi yang dikarang oleh Midrash Rabbah hampir 4 abad sebelum
Al-quran:
"Terah (ayah Abraham) biasa membuat patung-patung (berhala).Seorang perempuan yang
membawa semangkok tepung terigu di tangannya,berkata (kepada Abraham),tempatkanlah
makanan ini di depan patung-patung itu...,seorang berkata saya akan memakannya dulu,dan
yang lain berkata saya akan memakannya lebih dulu.Abraham bangkit,dengan tongkat di
tangan,menghancurkan berhala-berhala itu...kemudian menaruh tongkat itu di tangan se-
buah berhala yang terbesar.Ayahnya tiba dan berkata:"Siapa yang melakukan ini?". Abra-
ham berkata...patung yang terbesar itu,dengan tongkat itulah ia menghancurkan patung-
patung lain,berkeping-keping.Ayahnya berkata:"mengapa engkau mengarang cerita B**** seperti
itu?Apakah berhala-berhala ini mengerti sesuatu?". Nimrod berkata:"Jika engkau meributkan
sesuatu yang saya tak mampu memujanya selain dari api,engkau akan saya lemparkan ke dalam-
nya.Biarlah dewa yang engkau puja iu membebaskan engkau dari situ".Kemudian Abraham ma-
suk ke dalam nyala api itu dan tinggal di sana selamat tanpa cedera" (7)
Qs 19:29-30
# Buku apokripa/dongeng Mesir abad II yang berjudul:"First Gospel of the Infancy of Jesus
Christ"(kitab pertama tentang masa kanak-kanak yesus Kristus):
"...Yesus berbicara walaupun ketika dia di dalam ayunan dan berkata kepada ibunya:"Maria,saya
yesus ,Anak Allah,Firman yang enkau lahirkan menurut pernyataan malaikat itu..."(8)
sdr.Bobby Felix 13 Jul 05 - 6:14 pm
Qs 3:49
# Buku apokripa/dongeng abad II yang berjudul "Thomas’s Gospel of The Infancy of Jesus Christ"
(Buku Thomas tentang masa kanak-kanak Yesus Kristus):
"Maka diambilnyalah sedikit tanah lembut dari pematang sungai itu dan membentuk 12 ekor
burung pipit...Kemudian Yesus menepukkan telapak tangan-Nya serta berseru kepada burung-
burung itu,sambil katanya:"Pergi,terbanglah jauh" (9)
Keterangan sumber kutipan:
(1)St.Clair-Tisdall,W.The Original Source of the Qur?an,London: society for Promoting Christian
knowledge,1905,hal 15
(2)Ibid,hal 65
(3)Ibid,hal 80-88
(4)The Lost Books of the Bible (New York:Bell Publishing Company,1979),hal 26-28
(5)The Secret of Enoch (Idris),an Egyptian work in arabic,second century A.D.
(6)?
(7)St.Clair-Tisdall,W.The Original Source of the Qur?an,London: society for Promoting Christian
knowledge,1905,hal14,15.
( ?
(9)The Lost Books of the Bible (New York:Bell Publishing Company,1979),hal 69
(SumberR.Anis A.Shorrosh,Kebenaran Diungkapkan,Kelompok Kerja PHILIA,Jakartaesember
1994)
Kutipan diatas merupakan postingan yang disampaikan oleh salah seorang netters Kristen perten-
gahan tahun lalu dan kemudian direpost lagi, padahal pada postingan pertama saya sudah mem-
berikan penjelasan, termasuk keterangan apa yang dimaksud dengan folklore = cerita rakyat =
dongeng, menurut klasifikasi para ahlinya, bagaimana hubungan folklore tersebut dengan budaya
masyarakat, dan hubungan yang erat antara budaya Yahudi dan Arab yang berakar dari nenek
moyang yang sama. Namun seperti kebiasaan yang sudah-sudah, penjelasan dari umat Muslim
terhadap ’gugatan’ netters Kristen dianggap ’angin lalu’. Setelah beberapa lama, persoalan yang
sama kembali diungkapkan, mulai lagi dari awal seakan-akan jawaban kaum Muslim terhadap
persoalan tersebut tidak pernah ada. Lagi-lagi kaum Muslim kembali harus menjawab hal yang
sama.
Untuk itu sengaja saya membuat tulisan ini, dengan referensi dan buah pikiran yang lebih
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lengkap.
Pertama, tidak ada maksud tulisan ini untuk MEMBANTAH BAHWA BEBERAPA CERITA
DALAM AL-QUR’AN MEMPUNYAI KESAMAAN CERITA DENGAN YANG DIKUTIP DIATAS.
Kedua, tulisan ini akan mendudukan cerita-cerita tersebut kepada proporsinya yang tepat sesuai
maksud dan tujuan untuk apa cerita tersebut dicantumkan dalam Al-Qur’an.
Ketiga, tulisan ini akan mengungkapkan gaya bahasa dan cara pemaparan yang berbeda antara
yang tercantum dalam Al-Qur’an dan dalam beberapa sumber sesuai yang dikutip, sehingga kita
bisa melihat mana yang merupakan firman Tuhan mana yang bukan.
APA ITU DONGENG???? APA ITU FOLKLORE/CERITA RAKYAT..??
Sejak SD kita umumnya telah mendapat pelajaran Sastra, yang membahas tentang Dongeng (para
ahli soal ini biasanya menyebut istilah : Folklore, anda bisa membaca buku karangan James
Danadjaya soal Folklore ini). Masih terekam dalam ingatan bahwa guru SD kita pernah menje-
laskan, dongeng terdiri dari beberapa jenis. Ada yang namanya : FABEL, yaitu dongeng yang ada
dalam masyarakat bersumber dari cerita tentang hewan, misalnya : Sang kancil, Burung gagak
dan Srigala, dll. Lalu ada yang namanya : LEGENDE, yaitu dongeng yang berhubungan dengan
tempat-tempat tertentu, misalnya : Kisah Sangkuriang di Tangkuban Perahu, Situ Bagendit, Loro
Jonggrang, ada juga dongeng berasal dari cerita disekitar dewa-dewi yang dinamakan MITE, mis-
alnya Dewi Sri, dll, lalu ada dongeng yang dikembangkan dari kisah sejarah yang benar-benar
terjadi dinamakan SAGE, misalnya : Joko Tingkir, Ken Arok dan Ken Dedes, Hang Tuah, dll
Ciri-ciri dongeng tersebut terutama dalam Dongeng Sage adalah mencampur-adukkan antara
fakta yang benar-benar terjadi dengan cerita khayalan yang ’dicantelkan’ dalam kisah sebenarnya.
Pada masyarakat yang umur kebudayaannya sudah tua, maka Dongeng Sage juga bersumber dari
kejadian yang sudah tua pula, sebaliknya pada masyarakat yang kebudayaannya masih muda,
maka dongeng sage-nya juga berasal dari kejadian yang baru-baru saja terjadi. Maka dalam
masyarakat Jawa, dongeng Ken Arok dan Ken Dedes berasal dari kisah sejarah seribuan tahun
yang lalu, sedangkan masyarakat di Amerika Serikat yang umur kebudayaannya masih muda,
maka Dongeng Sage-nya berasal dari beberapa abad yang lalu, ketika mereka baru memulai pem-
bentukan budaya mereka sendiri, sampai sekarang folklore Amerika Serikat menyajikan kepada
kita mengenal cerita tentang : Jesse James, the Young Gun, Winnetou, yang merupakan kisah ny-
ata namun sudah dibumbui cerita khayalan yang dibuat-buat belakangan. Namun sebagai fakta
sejarah baik Ken Arok maupun Jesse James adalah kisah yang benar-benar ada.
Masyarakat Timur Tengah adalah masyarakat yang punya kebudayaan yang paling tua di dunia
bahkan mulai dari manusia pertama, mereka berkembang menjadi bangsa-bangsa yang kita kenal
sekarang, Yahudi dan Arab, adalah masuk akal kalau kemudian cerita rakyat mereka (folklore)
bersumber dari cerita yang sama. Ketika cerita tersebut masuk kedalam Al-Qur’an, itu juga suatu
yang masuk akal, bahkan memperkuat pernyataan Al-Qur’an, bahwa ajaran Islam sebenarnya
merupakan ajaran yang sama yang disampaikan Allah kepada nabi dan rasul terdahulu, mulai
dari nabi Adam AS, sampai kemudian kepada nabi dan rasul yang turun di kalangan Yahudi.
Adalah tidak mungkin kemudian ajaran Islam menciptakan kisah dan cerita yang lain dan den-
gan nabi dan rasul yang berbeda, untuk menunjukkan ajarannya yang asli dan ’lain dari yang
lain’.
Ketika suatu kisah nyata disampaikan dalam folklore, maka kemungkinan cerita tersebut sudah
bercampur-aduk dengan khayalan yang dibuat-buat belakangan. Dan kalau kisah tersebut masuk
ke dalam kitab suci, maka fungsinya juga sudah berbeda, yaitu sebagai pelajaran terhadap ajaran
yang disampaikan dalam kitab suci tersebut. Inilah kata al-Qur’an tentang adanya kisah-kisah
dalam al-Qur’an :
78. Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka
ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan
kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mu’jizat, melainkan dengan seizin
Allah; maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara) dengan adil. Dan
ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang bathil. (Al Mu’min)
111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mem-
punyai akal. Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-
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kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi
kaum yang beriman. (Yusuf)
120. Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengan-
nya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta penga-
jaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. (Huud)
3. Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur’an ini
kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-
orang yang belum mengetahui. (Yusuf)
100. Itu adalah sebahagian dari berita-berita negeri (yang telah dibinasakan) yang Kami ceritakan
kepadamu (Muhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya
dan ada (pula) yang telah musnah. (Huud)
44. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu
(ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-
anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.
Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. (Ali Imran)
Jadi memang ada pernyataan Allah bahwa cerita yang dimuat dalam Al-Qur’an itu merupakan
kisah yang benar-benar terjadi dari para manusia terdahulu, baik yang lurus maupun yang
durhaka, berguna untuk pelajaran bagi umat islam. Kalau suatu cerita akan dijadikan pelajaran,
maka bahasa yang dipakai, rentetan cerita, plot cerita haruslah juga menghasilkan sesuatu yang
sejalan dengan ajaran yang diinginkan, apalagi cerita tersebut diakui sebagai Firman Tuhan, pasti-
lah tidak akan muncul kata dan kalimat, maupun jalan cerita yang mengarah kepada ’memancing’
nafsu manusia.
CONTOH KISAH DALAM AL-QUR’AN YANG PUNYA PLOT CERITA YANG MIRIP DENGAN
DONGENG YAHUDI DAN BUKU APOKRIPA
# Tradisi kuno Yahudi (150-200 M) yg ditulis oleh Pierke Rabii Eleazer.
# Jewish Mishnah Sandhedrin 4:5 yg ditulis pada abad 2.
Cerita tentang dua orang anak Adam, kain dan Habel (dalam bahasa Arab : Qabil dan Habil)
yang melakukan pembunuhan pertama dalam sejarah kemanusiaan, diabadikan Allah dalam Al-
Qur’an dengan bahasa yang berbeda. Mr. Pierke dan kitab Yahudi Mishnah tidak mengarang
sendiri cerita tersebut, tapi menulis kembali cerita yang hidup dalam masyarakat Yahudi yang
dikisahkan secara turun temurun, mungkin sudah dibumbui tambahan-tambahan, namun seba-
gai suatu peristiwa tetap punya alur yang tidak berubah, yaitu terjadinya pembunuhan antara
kedua anak Adam tersebut. Al-Qur’an menyampaikannya kepada kita (Surat Al Maaidah):
27. Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang
sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari
mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti
membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang
yang bertakwa".
28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-
kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku
takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam."
29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan
dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembal-
asan bagi orang-orang yang zalim."
30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab
itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.
31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan
kepadanya (Kabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil:
"Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat
menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang
menyesal.
32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang mem-
bunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena mem-

210



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

buat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memeli-
hara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka
sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.
Bandingkanlah cerita dalam Al-Qur’an dengan tulisan lainnya, disitu kita akan memperoleh ke-
san adanya suatu pelajaran tentang keimanan dan kekufuran kepada Allah BUKAN MELALUI
TINGKAH, GERAK DAN EKSPRESI, seperti yang terdapat dalam tulisan Mr. Pierke dan kitab
Mishnah, yang terkesan ’sangat manusiawi’ layaknya cerita dalam skrip/skenario film.
Akan sangat panjang kalau saya menerangkan dan memperbandingkan satu persatu kisah-kisah
yang dianggap jiplakan/tiruan tersebut, namun ada baiknya disampaikan beberapa hal kelebihan
kisah dalam Al-Qur’an :
1. Dalam kisah nabi Yusuf, seorang nabi yang mempunyai wajah yang sangat tampan (bahkan ke-
tampanan nabi Yusuf merupakan mukjizat Allah bagi beliau), ternyata digambarkan tidak secara
visual, sehingga terhindar dari sifat ketampanan manusia yang relatif, tidak ada kalimat misalnya
kulitnya yang putih, hidung mancung, mata besar, alis tebal, dll:
31. Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-
wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-
masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf):
"Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya,
mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata:
"Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat
yang mulia." (Yusuf)
2. Al-Qur’an menggambarkan kejadian yang romantis dan berpotensi mengarah untuk mengun-
dang nafsu birahi manusia dengan sangat indah, bahasa yang dipilih sangat cermat dan hati-hati:
23. Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menun-
dukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf
berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik."
Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. 24. Sesungguhnya wanita itu telah
bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula)
dengan wanita itu andaikata dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami
memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-
hamba Kami yang terpilih. (Yusuf)
3. Al-Qur’an menjelaskan contoh sikap seorang anak terhadap bapaknya dalam berdialog,
sekalipun mempunyai keyakinan agama yang berbeda :
41. Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Qur’an) ini. Sesungguhnya
ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. 42. Ingatlah ketika ia berkata
kepada bapaknya: "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar,
tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun" 43. Wahai bapakku, sesungguhnya
telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah
aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. 44. Wahai bapakku, janganlah
kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemu-
rah. 45. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan
Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan". 46. Berkata bapaknya: "Bencikah
kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan
kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". 47. Berkata Ibrahim: "Semoga kesela-
matan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguh-
nya Dia sangat baik kepadaku. 48. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang
kamu seru selain Allah, dan aku akan berdo’a kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan
kecewa dengan berdo’a kepada Tuhanku". 49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari
mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishaq, dan
Ya’qub. Dan masing-masingnya Kami angkat menjadi nabi. 50. Dan Kami anugerahkan kepada
mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi.
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(Maryam)
APA KRITERIA SUATU KISAH BISA DIMUAT DALAM ALKITAB..???
Sekarang pertanyaan sebaliknya bisa kita ajukan buat netters Kristen, apa kriteria suatu kisah
yang ditemukan dalam manuskrip sebelum kanonisasi alkitab, bisa dimasukkan sebagai bagian
dari kitab suci atau dicap sebagai apokripa (diragukan = cacat). Pada waktu kanonisasi oleh
pemuka-pemuka gereja awal, mereka dihadapkan dengan ribuan manuskrip yang akan diseleksi.
Ribuan manuskrip tersebut kemudian dipilah-pilah sesuai kriteria tertentu mana yang dima-
sukkan ke dalam alkitab mana yang dibuang. Memang dalam alkitab ada dicantumkan kriteria
tersebut ditetapkan oleh Sang Rasul Paulus :
3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk meny-
atakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
3:17 Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan
baik. (2 Timotius 3)
Apakah itu sebagai dasar mengapa suatu cerita dianggap layak dimasukkan dalam alkitab, dan
cerita lainnya ditetapkan tidak layak..??, lalu apakah cerita ini bisa memenuhi kriteria tersebut
(anaisa yang mendalam ada dalam buku The Choice ? Ahmed Deedat) :
Kejadian :
38:10 Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata TUHAN, maka TUHAN membunuh dia
juga.
38:11 Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu: "Tinggallah sebagai janda di rumah
ayahmu, sampai anakku Syela itu besar," sebab pikirnya: "Jangan-jangan ia mati seperti kedua
kakaknya itu." Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya.
38:12 Setelah beberapa lama matilah anak Syua, isteri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda
ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya, bersama dengan Hira,
sahabatnya, orang Adulam itu.
38:13 Ketika dikabarkan kepada Tamar: "Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk meng-
gunting bulu domba-dombanya,"
38:14 maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi
duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya, bahwa Syela telah men-
jadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Syela itu untuk menjadi isterinya.
38:15 Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menu-
tupi mukanya.
38:16 Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata:
"Marilah, aku mau menghampiri engkau," sebab ia tidak tahu, bahwa perempuan itu menantunya.
Tanya perempuan itu: "Apakah yang akan kauberikan kepadaku, jika engkau menghampiri aku?"
38:17 Jawabnya: "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dom-
baku." Kata perempuan itu: "Asal engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau mengir-
imkannya kepadaku."
38:18 Tanyanya: "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu:
"Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannyalah
semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung dari padanya.
Selanjutnya bisa anda teruskan sampai ayat 30. Cobalah dicari mana dari jalan cerita tersebut
yang memenuhi kriteria sesuai yang ditetapkan oleh Paulus, apakah (1) Ajaran = doktrin (2) Meny-
atakan kesalahan = teguran (3) Memperbaiki kelakuan = koreksi dan (4) Mendidik kepada kebe-
naran = intruksi kepada kebenaran. Tidak satupun dari cerita tersebut baik melalui kalimatnya
maupun jalan ceritanya yang memenuhinya. Umat Kristen melalui PENFASIRANNYA SENDIRI
hanya bisa menyimpulkan bahwa cerita tersebut adalah CONTOH BURUK yang tidak boleh di-
lakukan manusia, sedangkan kitab sucinya sendiri tidak jelas mengindikasikan hal itu.
Atau apakah kriterianya adalah keaslian manuskrip itu sendiri..?? setelah diteliti secara ilmiah
dan dilacak umur manuskripnya maka suatu manuskrip yang berisi cerita disahkan sebagai
kitab suci..??, bagaimana cara penelitian yang ilmiah pada waktu itu..?? misalnya apakah 5
manuskrip pertama dalam Perjanjian Lama diakui secara ilmiah benar-benar merupakan tulisan
nabi Musa..?? apakah kebenaran isi kisahnya diabaikan,..?? lalu mengapa para sarjana Kristen
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setelah itu kembali mengkoreksinya..??
Yesus Kristus mengingatkan kita tentang kelakuan kaum Yahudi terhadap nabi dan rasul ter-
dahulu :
5:12 Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah
dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." (Matius)
13:57 Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi
dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." (Matius)
23:30 dan berkata: Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan
mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu.
23:31 Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah ke-
turunan pembunuh nabi-nabi itu. (Matius)
Ini artinya kalau Yesus menyatakan bahwa kelakuan Yahudi sering menganiaya bahkan mem-
bunuh para nabi sebelumnya, maka cerita yang ada dalam manuskrip Yahudi tentang nabi-nabi
tersebut juga telah didistorsi. Pada dasarnya kaum Yahudi adalah kelompok masyarakat yang
terkenal sebagai penentang nabi dan rasul yang diutus bagi mereka, kemudian mereka membuat-
buat cerita yang menistakan para nabi dan rasul tersebut untuk diceritakan kepada anak cucu
mereka, makanya tidak heran kalau kita menemukan nabi Luth, keluarga nabi Yakub dan anak-
anak nabi Daud yang berzina, nabi Sulaiman yang musyrik mempersekutukan Allah demi istrinya
yang ribuan dan banyak lagi cerita yang sangat menistakan para nabi dan rasul Yahudi yang san-
gat dihormati dalam agama Islam. Cerita yang berasal dari kisah Yahudi tersebut kemudian dima-
sukkan ke dalam alkitab dan dijadikan dasar ajaran umat Kristen., padahal Yesus Kristus sendiri
telah memperingatkannya.
Tulisan ini menanggapi posting netters Kristen yang berjudul : AL-QURAN : FIRMAN TUHAN
ATAU HASIL JIPLAKAN/CONTEKAN ???, apa artinya JIPLAKAN..? apa artinya : CON-
TEKAN..??, ini mungkin contoh kongkret apa yang dimaksud :
Yesaya :
37:1 Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan dis-
elubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah TUHAN.
37:2 Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di an-
tara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada nabi Yesaya bin Amos.
37:3 Berkatalah mereka kepadanya: "Beginilah kata Hizkia: Hari ini hari kesesakan, hari huku-
man dan penistaan; sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada keku-
atan untuk melahirkannya.
2 Raja-raja :
19:1 Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan dis-
elubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah TUHAN.
19:2 Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di an-
tara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada nabi Yesaya bin Amos.
19:3 Berkatalah mereka kepadanya: "Beginilah kata Hizkia: Hari ini hari kesesakan, hari huku-
man dan penistaan; sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada keku-
atan untuk melahirkannya.
Bercerminlah dahulu kalau anda mau menuduh Al-Qur’an mencontek atau menjiplak cerita-cerita
Yahudi, untuk ini saya sangat gemar mengutip ayat alkitab yang selalu diabaikan oleh umat Kris-
ten :
7:1 "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi.
7:2 Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.
7:3 Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu
tidak engkau ketahui?
7:4 Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu: Biarlah aku mengeluarkan selum-
bar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu.
7:5 Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat den-
gan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." (Matius)
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TUHAN KEBAIKAN, TUHAN KEJAHATAN (2008-11-12 13:37)

sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3940 _0 _15 _0 _M
Tulisan ini saya angkat kembali menjadi topik baru, merupakan hasil diskusi dengan beberapa
netters Kristen disini yang menyangkut tentang ’gugatan’ mereka terhadap konsep ketuhanan
dalam ajaran Islam yang mengatakan Tuhan menciptakan segalanya termasuk kejahatan. Pada-
hal disisi lain, ajaran Kristen mempunyai konsep bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan,
tapi kejahatan muncul karena adanya penyimpangan dari kehendak Tuhan. Namun sebenarnya
tulisan saya sekaligus juga merupakan tanggapan terhadap tulisan tokoh Jaringan Islam Liberal,
sdr. Ulil Abshar Abdalla dalam website mereka bebarapa tahun yang lalu :
http://islamlib.com/id/index.php?page=article &id=571
Kedua pemikiran ini saya simpulkan merupakan dua ’kutub ekstrim’ kiri dan kanan, mencoba
memikirkan tindakan Tuhan dalam perspektif kemanusiaan, dan keduanya bermuara kepada
kesimpulan yang salah. Yang satu berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang eksis/ada/wujud
tanpa diciptakan oleh Tuhan, yang lainnya beranggapan bahwa Tuhan adalah wujud yang sedang
berproses dan mempunyai dua aspek yang paradoksal, yang ’memancar’ dalam kehidupan manu-
sia. Apa yang terjadi dalam kehidupan merupakan gambaran tentang wujud Tuhan.
Apa itu kejahatan..?? apa itu kebaikan..??, Sesuatu hal kita bilang sebagai ’jahat’ atau ’baik’,
karena KEMANUSIAAN KITA MEMBERI NILAI kepada sesuatu sebagai jahat dan baik. Men-
gapa perbuatan menipu, merampok, berzina, mencaci-maki, dikatakan sebagai perbuatan jahat..??
sebaliknya mengapa perbuatan : menolong, membantu, ramah, sopan, dikatakan sebagai perbu-
atan baik??? Karena dalam batas kemanusiaan kita, semua hal tersebut sudah kita beri nilai baik
dan jahat.
Ketika semua atribut itu kita ’cantelkan’ kepada Tuhan, apakah anda pikir masih mempunyai
’nilai’ yang sama..?? makanya saya bilang : apakah sesuatu yang kita nilai sebagai baik, adalah
baik dan apakah sesuatu yang kita nilai sebagai jahat akan bernilai sama kalau itu kita kaitkan
dengan tindakan Tuhan..?? Maka semua tindakan Tuhan tidak tepat kalau dibagi kepada diko-
tomi baik dan buruk, kita hanya bisa mengatakan bahwa apapun yang dilakukannoleh Tuhan itu
adalah tindakan yang Ilahiyah (Godly thing) dan Tuhan tidak mungkin melakukan tindakan yang
tidak Ilahiyah (Ungodly thing). Tindakan Keilahian tidak sama dengan kebaikan dalam perspek-
tif manusia, sebaliknya tindakan Tidak Ilahiyah tidak sama dengan keburukan dalam perspektif
kemanusiaan. Dalam Al-Qur’an disampaikan bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia,
dengan hikmah, bukan main-main dan dengan hak :
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Ali Imran)
27. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa
hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir
itu karena mereka akan masuk neraka. (Shaad)
38. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan
bermain-main. 39. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan
mereka tidak mengetahui. (Ad Dukhaan)
Tuhan menciptakan segala-galanya, apakah itu dinilai baik atau buruk dari sisi kemanusiaan, dan
semuanya adalah tindakan yang Ilahiyah, dan Tuhan tidak mungkin berbuat yang tidak Ilahiyah
(Ungodly thing), apa contohnya : misalnya Tuhan tidak mungkin menciptakan Tuhan yang lain
yang sama besar dan sama berkuasa, atau tidak mungkin menciptakan suatu benda yang sangat
berat sehingga Tuhan sendiri tidak sanggup untuk mengangkatnya, atau Tuhan berniat mem-
buang manusia keluar dari kekuasaan-Nya, semua itu adalah tidak mungkin dilakukan oleh
Tuhan, karena kalau itu yang terjadi maka tuhan tersebut bukanlah Tuhan. Contoh-contoh
tindakan yang Tidak Ilahiyah tersebut tidak bisa diatributkan kepada perbuatan baik atau ja-
hat, apakah contoh tersebut adalah perbuatan jahat dari Tuhan..?? sekalipun dikatakan tidak
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Ilahiyah..??
Lalu darimana manusia bisa membedakan mana yg baik dan yg jahat? Ketika Allah menciptakan
manusia maka kemampuan untuk menilai sesuatu sudah ditanamkan Allah dalam hati (qalbu)
. Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati.
Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Al Mu’minuun).
Qalbu (diterjemahkan dengan hati, sebenarnya yang lebih tepat adalah ’jiwa = soul) merupakan
’jembatan’ antara manusia dengan Allah, Melalui qalbu ini Allah kemudian memberikan petun-
juknya, mana perbuatan yang digolongkan sebagai kebaikan dan kejahatan DALAM PERSPEK-
TIF KEMANUSIAAN. Penjelasan mengenai qalbu ini bisa anda baca pada tulisan saya :
http://forum.swaramuslim.net/threads.php?id=3855 _0 _14 _0 _C
Al-Qur’an juga menyebut tentang kejahatan, maka itu artinya Allah ’berbicara’ kepada manusia
dan memberikan petunjuk (ini diartikan betul-betul petunjuk, yaitu aturan-aturan dan pedoman
hidup sesuai yang tercantum dalam Al-Qur’an). Apa yang diperintahkan Allah, itulah kebaikan,
apa yang dilarang itu menjadi kejahatan atau keburukan. Tapi kebaikan dan kejahatan tersebut
berada dalam ruang lingkup kemanusiaan kita, dan tidak terkait dengan Tuhan, karena seperti
yang sudah saya sampaikan, apabila kita mencoba ’mengukur’ Tuhan dari nilai baik buruk ke-
manusiaan kita, maka Tuhan sudah menjadi objek kemanusiaan kita tersebut, maka kesimpulan
apapun yang dihasilkan pasti ngawur. Contohnya seperti doktrin Kristen : "Tuhan adalah baik,
dan tidak mungkin menciptakan kejahatan", itu artinya kita telah ’mengukur’ Allah dengan nilai-
nilai kemanusiaan kita. Mungkin pernyataan yang lebih tepat adalah : "Apapun yang telah dicip-
takan Allah bagi manusia adalah baik, sekalipun dalam nilai-nilai kemanusiaan mungkin tidak
baik". Tapi yang lebih tepat lagi seperti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur’an melalui
do’a hamba-Nya yang berpikir :"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-
sia". Seorang Muslim tidak menyibukkan dirinya menilai perbuatan Allah, tapi lebih fokus kepada
memikirkan apa hikmah dibalik ciptaan Allah tersebut.

IMAN DAN AMAL SALEH (2008-11-12 14:00)

sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=4249 _0 _15 _0 _M
Saya mencari-cari kalau ada pembahasan tentang hubungan antara ’Iman dan Amal Saleh’ dari
sisi ajaran Islam, karena kelihatannya pembahasan soal ini muncul beberapa kali dalam diskusi
di forum ini, kebanyakan terkait dengan konsep ajaran Kristen. Subhanallah...saya justru mene-
mukannya dalam website kaum Muslim Syiah dan menurut saya sangat bagus untuk memenuhi
’dahaga’ pengetahuan kita terkait soal tersebut :
Pengaruh Iman dan Kufur pada Kebahagiaan dan Kesengsaraan Abadi
Apakah iman dan amal saleh merupakan dua faktor yang masing-masing secara mandiri dapat
mendatangkan kebahagiaan abadi? Ataukah kebahagiaan ini merupakan hasil perkalian dari
kedua-duanya sekaligus, dimana salah satunya tidak berarti apa-apa dalam mendatangkan keba-
hagiaan bila terlepas dari yang lainnya? Pertanyaan senada juga bisa diangat mengenai kekufuran
(lawan iman) dan maksiat. Yakni, apakah masing-masing kekufuran dan maksiat merupakan dua
faktor yang secara terpisah dapat menyebabkan siksa abadi? Ataukah siksa abadi ini terjadi ak-
ibat gabungan dua faktor tersebut?. Lalu, berdasarkan pertanyaan kedua, jika manusia hanya
memenuhi iman saja, atau amal saleh saja, maka apakah akibat dan resiko yang kelak akan ia
hadapi? Begitu pula jika seseorang bersikap kekufuran saja, atau ia hanya melakukan maksiat,
apakah yang akan terjadi ke atas dirinya? Kemudian apabila seorang mukmin melakukan dosa-
dosa yang begitu banyak, atau seorang kafir melakukan kebajikan yang sangat banyak, apakah
kelak ia akan bernasib bahagia ataukah bernasib celaka? Pada kedua bentuk pertanyaan terakhir,
apabila seseorang hidup pada suatu saat dalam keadaan konsisten pada keimanan dan amal saleh,
dan pada saat lain ia mengambil sikap kufur atau berbuat maksiat, apakah akhir hidup yang akan
dijumpainya?
Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas telah dibahas sejak abad pertama Hijriah. Di dalam
masyarakat Islam, kaum Khawarij berkeyakinan bahwa melakukan maksiat merupakan faktor
yang cukup dan mandiri dalam mendatangkan kesengsaraan abadi. Menurut mereka, perbuatan
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maksiat malah akan mengakibatkan kekufuran dan kemurtadan. Kelompok lain seperti Murji’ah
berkeyakinan bahwa hanya imanlah yang akan membentuk kebahagiaan abadi. Adapun perbu-
atan maksiat sama sekali tidak mengancam kebahagiaan seorang mukmin. Yang perlu dikatakan
di antara dua keyakinan ekstrim itu ialah bahwa tidak setiap maksiat itu menyebabkan kekufuran
dan kesengsaraan abadi. Meskipun bisa saja akibat menumpuknya dosa, maksiat tersebut akan
menyebabkan tercabutnya iman. Dari sisi lain, tidak benar pula jika dinyatakan bahwa sekedar
iman akan mengakibatkan diampuninya segala dosa dan maksiatnya, dan dengan hanya imanlah
maksiat itu tidak berarti apa-apa.
Iman merupakan kondisi hati dan jiwa yang timbul dari pengetahuan tentang sesuatu dan kecon-
dongan kepadanya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung pada lemah atau kuat-
nya kedua faktor tersebut, yaitu pengetahuan dan kecondongan. Seseorang yang tidak mengetahui
atau menduga adanya sesuatu, ia tidak akan beriman kepadanya. Kendati demikian, pengetahuan
tidaklah cukup untuk membangun keimanan di dalam diri seseorang, karena sangat mungkin
apa yang diketahuinya atau konsekuensi-konsekuensinya bertentangan dengan keinginan dan ke-
condongannya, yaitu tatkala ia condong kepada apa yang bertentangan dengan pengetahuannya.
Maka itu, ia tidak bersungguh-sungguh dan komit pada konsekuensi-konsekuensi pengetahuan-
nya. Bisa jadi ia malah memutuskan untuk melakukan tindakan yang melawan pengetahuannya
sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT. mengenai raja-raja Fir’aun:
Mereka itu mengingkarinya padahal hati mereka meyakininya karena kezaliman dan merasa
tinggi." (QS. An-Naml:14)
Dalam menjawab Fir’aun, Musa as mengatakan,
Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu ke-
cuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi. (QS. Al-Isra’:102)
Sementara Fir’aun tidak juga beriman. Kepada rakyat ia berkata,
Aku tidak mengetahui adanya Tuhan selain dari aku sendiri.. (QS. Al-Qashas: 38)
Fir’aun hanya beriman pada saat-saat akan tenggelam di lautan. Ketika itu ia menyatakan,
Aku beriman bahwasanya tidak ada tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israil.. (QS. Yunus:
90).
Telah kita ketahui bahwa "iman kepepet" seperti ini tidak akan diterima, walaupun bisa saja diberi
nama iman. Dengan demikian, iman itu terkait erat dengan kecondongan hati dan usaha bebas.
Berbeda dengan pengetahuan yang dapat diperoleh tanpa adanya kebebasan di hadapan objek
(maklum). Dari sinilah kita dapat menegaskan bahwa iman itu adalah usaha hati secara bebas.
Dan, jika kita perluas pengertian usaha dan perbuatan sampai mencakup perbuatan-perbuatan
hati, kita dapat menganggap iman itu sebagai wujud konkret dari sebuah usaha dan perbu-
atan manusawi. Adapun kata al-Kufr (kekufuran), terkadang digunakan untuk menerangkan
tidak adanya karakter iman. Yakni bahwa kufur itu berati ketiadaan iman, apakah ketiadaan
iman itu akibat keraguan, jahl basith (kebodohan sederhana), atau karena jahl murakkab (ke-
bodohan rangkap), atau pun timbul dari kecondongan yang menyimpang dari iman secara sen-
gaja dan angkuh. Terkadang pula kufur itu digunakan dalam arti yang terakhir ini, yaitu kon-
disi keangkuhan dan pembangkangan. Atas dasar ini, kufur merupakan perkara konkret yang
berlawanan dengan iman.
Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan riwayat-riwayat, dapat kita pahami bahwa batas minimal dari iman
yang mesti dipenuhi oleh seseorang untuk meraih kebahagiaan yang abadi ialah iman kepada
Allah Yang Esa, pahala dan siksa akhirat, dan iman kepada kebenaran apa yang dibawa oleh
para nabi as konsekuensi dari iman ini adalah kesungguhan dan tekad secara global untuk menga-
malkan ajaran-ajaran Ilahi dan hukum-hukum-Nya. Adapun derajat iman yang tinggi khusus bagi
para nabi dan wali Allah SWT. Sementara, batas awal dari kekufuran ialah mengingkari Tauhid,
Kenabian, Ma’ad, atau ragu terhadap kejadiannya, atau mengingkari pesan dan hukum para nabi
yang sudah diketahui kedatangannya dari sisi Allah SWT. Sedangkan batas terbawah dari keku-
furan adalah pengingkaran secara terang-terangan terhadap suatu perkara setelah menyadari
kebenarannya, dan bertekad untuk memerangi agama yang hak. Dari sinilah syirik (mengingkari
tauhid) termasuk salah satu tipe konkret dari kekufuran. Adapun nifaq ialah kekufuran di dalam
batin dan secara rahasia yang dibarengi dengan penipuan dan pura-pura muslim. Munafik (kafir
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yang laten) itu lebih busuk dari seluruh tipe kekufuran sebagaimana firman Allah SWT,
Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. (QS. An-Nisa’: 145)
Yang perlu kami tekankan di sini adalah bahwa Islam atau kufur yang dibahas dalam pelajaran
fikih dan yang menjadi subjek sebagian hukum-hukum Islam seperti: kesucian binatang sembeli-
han dan kehalalannya, bolehnya menikah dan berlaku tidaknya warisan, semua itu tidak berkai-
tan dengan iman atau kufur yang tengah kita bahas di dalam Usuluddin ini. Karena, bisa jadi sese-
orang mengucapkan dua kalimat syahadat lalu ia wajib menjalankan hukum-hukum fikih Islam,
tetapi hatinya tidak beriman pada kandungan tauhid, kenabian dan konsekuensi-konsekuensinya.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika seseorang tidak mampu mengenal Ushulud-
din, misalnya ia mengidap penyakit gila, tidak waras, atau ia tidak dapat mengetahui agama yang
hak lantaran kondisi-kondisi yang melingkupinya, orang seperti ini akan diampuni sesuai dengan
kadar uzur dan kelemahannya. Tetapi, jika ia memiliki kesiapan untuk mencari kebenaran, lalu
ia lalai dan teledor sehingga tetap berada dalam keraguan, atau ia mengingkari Ushuluddin dan
hal-hal yang gamblang dan penting dalam agama tanpa dalil yang jelas, tentu ia tidak akan di-
maafkan, dan kelak akan diganjar siksa yang abadi.
Berdasarkan kenyataan bahwa kesempurnaan hakiki manusia itu terwujud dalam qurb Ilahi, dan
bahwa terjerumusnya manusia akibat keterjauhan dari Allah SWT, dapat kita nyatakan bahwa
iman kepada Allah SWT, kepada pengaturan-Nya secara cipta dan tinta yang menuntut keyak-
inan terhadap Kenabian dan Ma’ad, akan membentuk kesempurnaan hakiki seseorang. Adapun
perbuatan yang diridai Allah SWT lebih merupakan cabang dan dan daun sebuah pokok, dan buah
hasilnya adalah kebahagiaan abadi yang akan dijumpai di hari akhirat kelak. Dengan demikian,
apabila seseorang tidak menyemaikan benih keimanan di dalam hatinya, dan tidak menanamkan
pokok yang berkah ini, atau ia malah menaburkan benih-benih kekufuran dan maksiat yang bera-
cun di dalam hatinya, sungguh ia telah menyia-nyiakan nikmat Ilahi yang diberikan kepadanya.
Bahkan, ia menanam pohon yang mendatangkan buah zaqum jahanam. Orang yang menyimpang
seperti ini tidak mendapatkan jalan kebahagian abadi yang dapat ditempuh. Sementara amal ke-
bajikannya tidak melampaui batas-batas dunia ini.
Mengapa demikian? Pada hakikatnya, setiap perbuatan dan usaha bebas merupakan proses dan
gerak ruh menuju satu tujuan yang diinginkan oleh pelakunya. Maka, seseorang yang yang tidak
percaya akan alam akhirat yang abadi dan derajat qurb Ilahi, bagaimana ia akan dapat menyadari
dan menatap akhirat dan Qurb Ilahi itu sebagai tujuannya, dan bagaimana ia akan mengarahkan
usaha dan aktifitasnya itu searah dengan tujuan tersebut? Tentu orang seperti ini tidak mem-
punyai harapan untuk mendapatkan pahala abadi dari Allah SWT. Maksimal, amal kebajikan
yang dilakukan oleh orang-orang kafir hanya berpengaruh dalam meringankan siksa mereka saja.
Karena, bisa jadi kebajikan itu akan melemahkan semangat pengingkaran dan penyembahan ter-
hadap hawa nafsu.
Kita amati bahwa Al-Qur’an sangat menekankan adanya pengaruh dasari dan positif pada iman
dalam menurunkan kebahagiaan abadi untuk seseorang. Di samping itu, Al-Qur’an menyebutkan
puluhan ayat mengenai amal saleh setelah menyebutkan iman dalam satu susunan kalimat. Se-
bagian ayat menekankan bahwa iman itu merupakan syarat utama sehingga amal-amal saleh
berperan dalam menciptakan kebahagiaan abadi. Allah SWT berfirman,
Dan barang siapa melakukan amal-amal saleh baik ia itu laki-laki ataupun wanita dan ia orang
yang beriman, maka kelak ia akan masuk surga. (QS. An-Nisa’: 124)
Ini dari satu sudut. Dari sudut lain, kita melihat bagaimana Al-Qur’an menyebutkan bahwa Allah
SWT telah menyiapkan jahanam dan siksa abadi bagi orang-orang kafir, dan menilai amal perbu-
atan mereka itu batil dan tidak berarti sama sekali. Al-Qur’an mengumpamakan amal mereka itu
bagaikan debu-debu yang beterbangan ketika tertiup angin kencang, sehingga tidak lagi tersisa
sedikit pun. Allah SWT befirman,
Orang-orang kafir kepada Tuhannya, amal ibadah mereka laksana debu-debu yang ditiup angin
kencang pada suatu hari dimana angin bertiup kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat
sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia ini. Yang demikian itu adalah kesesatan
yang jauh." (QS. Ibrahim: 18)
Dan Kami ajukan segala amal yang telah mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu bagaikan
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debu-debu yang beterbangan." (QS. Al-Furqan: 23)
Di ayat lain, Al-Qur’an mengumpamakan amal kebajikan mereka bagaikan fatamorgana yang tam-
pak dari kejauhan oleh mereka yang sedang kehausan, namun setelah didekati mereka tidak men-
dapatkan apa-apa sama sekali.
Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka itu laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang
disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Akan tetapi ketika ia mendatangi air itu ia tidak men-
dapati apa-apa sama sekali. Dan ia mendapati Allah disisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya
perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitunganya. (QS. An-Nur:
39)
Kemudian Allah SWT berfirman, Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh
ombak, yang diatasnya ombak pula, diatasnya lagi awan; gelap gulita yang tindih menindih, apa-
bila ia megeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi
cahaya petunjuk oleh Allah maka ia tidak mempunyai cahaya sedikitpun. (QS. An-Nur: 40)
Terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa hasil perbuatan para penuntut dunia itu akan
diberikan di alam dunia ini saja.Sementara di akhirat kelak, mereka tidak mendapat apa-apa,
karena perbuatan mereka tidak lagi berarti bagi mereka sendiri. Allah SWT berfirman,
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan
kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu
tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan
lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka telah usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah
mereka kerjakan.? (QS. Huud: 15-16)
Hubungan Imbal balik antara Iman dan Amal
Telah kita ketahui bahwa ada dua faktor utama sepanjang usaha meraih kebahagiaan dan kesen-
gsaraan abadi, yaitu iman dan kufur. Hanya iman yang kokoh dan istiqamahlah (konsisten) yang
menjamin kebahagiaan abadi, walaupun perbuatan dosa itu mengakibatkan sebagian siksa. Dari
sisi lain, kekufuran yang terus menerus mengakibatkan kesengsaraan abadi. Dengan kekufuran,
tidak ada amal kebaikan apapun yang berpengaruh pada pencapaian kebahagiaan abadi. Juga
telah kita ketahui bahwa iman dan kufur itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Dan sangat
mungkin bertumpuknya dosa itu menyebabkan hilangnya iman dari pelakunya. Demikian pula,
amal-amal kebaikan dapat menyebabkan lemahnya akar-akar kekufuran, bahkan mungkin dapat
membuka jalan untuk meraih iman.
Perlu kami ulang bahwa iman adalah kondisi jiwa yang timbul atas dasar pengetahuan dan ke-
cenderungan. Iman ini menuntut sang mukmin agar bertekad dan berkehendak secara global un-
tuk komitmen pada konsekuensi-konsekuensinya, juga menuntut agar melakukan perbuatan yang
sesuai dengan imannya. Oleh karena itu, seseorang yang mengetahui hakikat sesuatu, namun
bermaksud untuk tidak mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan itu, sebenarnya ia belum
beriman kepada sesuatu itu. Begitu pula orang yang ragu untuk mengamalkannya. Allah SWT
berfirman,
Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman". Katakanlah kepada mereka, "Kalian
belum beriman, akan tetapi katakanlah bahwa kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk
ke dalam hati kalian.’" (QS. Al-Hujurat: 14).
Iman yang hakiki itu bertingkat-tingkat. Hanya, tidak setiap tingkat akan selalu mendesak pemi-
liknya untuk melakukan konsekuensi praktisnya. Karena iman yang lemah, sebagian doron-
gan hawa-nafsu dan nafsu amarah-nya menggiring dirinya kepada maksiat, meski tidak sam-
pai membuatnya senantiasa berbuat maksiat dan melanggar seluruh konsekuensi iman terse-
but. Tentunya, semakin kuat dan sempurna iman seseorang, semakin besar pengaruhnya untuk
melakukan amal perbuatan yang sesuai dengan keimanannya.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya, iman itu menuntut suatu perilaku yang
menjadi konsekuensinya. Dan, kadar pengaruh iman itu tergantung kepada kuat-lemahnya iman
tersebut. Juga, tekad dan kehendak seseorang itu dapat menentukan dirinya untuk melakukan
atau meninggalkan suatu perbuatan yang dituntut oleh imannya.
Ada kalanya, usaha bebas itu baik dan sesuai dengan keimanan, ada kalanya tidak baik dan
bertentangan dengan arah keimanan. Usaha baik akan berpengaruh positif dalam memperkokoh
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iman dan menerangi hati. Sedangkan usaha buruk akan menyebabkan lemahnya iman dan
gelapnya hati. Oleh karena itu, usaha-usaha baik seorang mukmin, sebagaimana muncul atas
dasar keimanannya, pada gilirannya akan bertambah dan meningkat karena kuat dan mapan-
nya keimanan tersebut, akan membuka jalan, serta akan mendorongnya untuk melakukan usaha-
usaha baik lainnya. Allah SWT berfirman,
Kepada-Nyalah kalimat-kalimat mulia itu naik, sedang amal saleh itu mengangkatnya. (QS.
Fathir: 10).
Juga di tempat lain, Al-Qur’an menekankan bahwa orang-orang yang saleh itu senantiasa bertam-
bah iman, cahaya dan hidayah di dalam jiwa-jiwa mereka. Dari sisi lain, seseorang yang mem-
biarkan hasratnya bertentangan dengan tuntutan imannya dan mendorongnya untuk melakukan
cara-cara yang buruk, sementara kekuatan imannya tidak dapat membentung dorongan buruk
tersebut, bisa jadi imannya menjadi semakin lemah, sedangkan peluang untuk melakukan dan
mengulangi perbuatan buruk semakin terbuka baginya. Apabila kondisi semacam itu berlangsung
terus pada diri seseorang, akan menyebabkannya melakukan dosa-dosa besar dan mengulanginya,
sehingga secara berangsur dosa-dosa itu akan menyeretnya kepada kekerdilan dan kehinaan yang
lebih dalam lagi, sampai akar imannya terancam usang dan berubah menjadi kekufuran dan ke-
munafikan. Pada ayat berikut ini Al-Qur’an menceritakan orang-orang yang perjalanannya itu
membelot ke dalam kemunafikan:
Maka Allah menurunkan kemunafikan pada hati mereka sampai saatnya mereka menemui Allah,
karena mereka itu telah mengingkari apa yang telah mereka ikrarkan kepada Allah dan karena
mereka itu selalu berdusta. (QS. At-Taubah: 77)
Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu adalah siksa yang lebih buruk,
karena mereka itu telah mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
(QS. Ar-Rum: 10)
Dengan memperhatikan adanya hubungan imbal-balik antara iman dan amal, serta pengaruhnya
dalam meraih kebahagiaan seseorang, kita dapat mengumpamakan kehidupan yang bahagia den-
gan sebuah pohon yang akar-akarnya adalah iman kepada Allah Yang Esa, kepada rasul, risalah
dan syariatnya, kepada Hari Kebangkitan, pahala dan siksa Ilahi. Adapun pokoknya adalah ke-
hendak dan tekad yang kuat untuk mengamalkan segala konsekuensi yang tumbuh dari akar-akar
iman tersebut. Sedang dahan-ranting dan dunnya adalah amal-amal saleh tumbuh dari akar-akar
yang sama melalui pokok tersebut. Maka, buah perkalian akar, pokok, dahan dan daun demikian
ini adalah kebahagiaan yang abadi. Pohon yang tidak mempunyai akar tidak akan menumbuhkan
dahan dan daun, serta tidak akan menghasilkan buah yang diharapkan. Akan tetapi, perlu dike-
tahui bahwa keberadaan akar itu tidak selalunya melazimkan adanya dahan dan dedaunan yang
sesuai, atau menghasilkan buah yang diharapkan. Mungkin saja dahan dan daun-daun sebuah
pohon itu tidak tumbuh lantaran faktor-faktor lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan-
nya, sehingga ia tercemari oleh berbagai macam hama. Bahkan, sangat mungkin faktor-faktor itu
membuat pohon tersebut menjadi kering lalu mati. Tentu, tidak satu buah pun yang bisa diharap-
kan darinya. Begitu pula, apabila dahan, cabang dan pokok, atau bahkan akar pohon itu dipupuk
secara tidak benar, malah mengakibatkan berubahnya pohon tersebut menjadi jenis lain. Inilah
perumpamaan berubahnya iman menjadi kekufuran.
Alhasil, dapat dikatakan bahwa iman kepada hal-hal tersebut di atas itu merupakan faktor utama
yang menentukan kebahagiaan hakiki seseorang. Hanya saja, sempurnanya pengaruh positif fak-
tor ini amat tergantung kepada bahan-bahan pupuk dan konsumsi semestinya; yakni melakukan
amal-amal saleh, dan merawatnya sehingga terlindung dari berbagai penyakit dan bahan-bahan
pupuk yang membahayakan, dengan cara menjauhi maksiat. Demikian pula, meninggalkan kewa-
jiban dan dan melakukan larangan dapat melemahkan akar keimanan, bahkan bisa membuatnya
kering. Atau, percaya akan akidah-akidah yang sesat dan mazhab-mazhab yang menyimpang da-
pat mengubah esensi keimanan seorang mukmin.
http://al-shia.com/html/id/shia/mesbah/54.htm
http://al-shia.com/html/id/shia/mesbah/55.htm
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MENJAWAB SOAL MARYAM SAUDARA HARUN (2) (2008-11-12 14:04)

Tulisan ini saya ambil dari diskusi yang muncul pada thread serupa yang disampaikan oleh
sdr.amor :
http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=4259 _0 _26 _0 _M
Kalau dalam tulisan tersebut sdr. Amor melihat permasalahan dengan memperbandingkan infor-
masi yang ada dalam Al-Qur’an dan alkitab, maka penjelasan dari sdr. Jones ini mengungkapkan
argumentasi berdasarkan pemakaian kata ‘saudara’ dalam ayat Al-Qur’an :
Apakah benar julukan “saudara perempuan Harun” yang dimaksud oleh orang Jahudi yang diri-
wayatkan dalam Al Quran adalah Maryam saudara kandung Harun saudara Musa?. QS Maryam
28 meriwayatkan kembali (dalam bahasa Arab) ucapan orang Jahudi ketika mengetahui keadaan
Maryam, anak perawan yang mengabdikan diri di Bait Allah sebagai rohaniawan serta dalam
asuhan seorang imam telah beranak tanpa diketahui kehamilan/ pernikahannya.
Sekarang kita bahas tanpa merujuk kepada kitab yang diclaim sebagai Taurat ataupun kitab
PL lainnya, QS Maryam 27-29 menjelaskan kata-kata apa yang telah dituduhkan orang Jahudi
kepada Maryam.
Translit 19:27-29 :
…….. fa-immaa tarayinna mina-lbasyari ahadan faquulii innii nadzartu lilrrahmaani shauman
falan ukallima alyauma insiyyaan fa-atat bihi qawmahaa tahmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad
ji/ti syay-an fariyyaan. yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra-a sau-in wamaa kaanat um-
muki baghiyyaan
[19:27]…….maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manu-
sia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha
Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". Maka
Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai
Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perem-
puan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah
seorang pezina",
’ukhta’ adalah bentuk feminine dari ’akh’ yang berasal dari akar kata ’akhowa’ – to fraternize, to
associate as brothers, to act or to show oneself as a brother or friend. Pemakaian kata ukhta (fem)
= 1.sister, saudara perempuan 2.cognate, sanak(kb), - yang asalnya sama (ks), the other (of two) 3.
counterpart, rekan.
Idiom bahasa Arab juga idiom bahasa Semit lainnya kata akh (‘ach -Heb) = saudara, feminine
ukht‘/ achwt = saudara perempuan, akh …./ ukht…..tidak selalu berarti literal saudara kandung
bisa berarti lain dan juga dipakai secara metaphore, tergantung kalimatnya.
Contoh pemakaian kata akhw (masc)/ ukht (fem) secara metaphore dalam Al Quran :
wa-ilaa ’aadin akhaahum huudan …
[7:65] Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum ’Aad saudara mereka, Hud…….
Artinya Hud adalah golongan kaum ‘Aad, apakah menurut anda harus berarti Hud saudara kan-
dung/ sepupu kaum ‘Aad?
wa-ilaa tsamuuda akhaahum shaalihan……
[7:73] Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Shaleh…
Apakah itu berarti Shaleh saudara kandung/ sepupu kaum Tsamud?
inna almubadzdziriina kaanuu ikhwaana alsysyayaathiini …….
[17:27] Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan ……
Apakah itu berarti para pemboros adalah saudara kandung/ sepupu / berhubungan darah dengan
setan?
innamaa almu/minuuna ikhwatun …
[49:10] Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. …
Apakah itu berarti bahwa setiap orang-orang beriman adalah saudara kandung/ sepupu /
berhubungan darah?
alam tara ilaa alladziina naafaquu yaquuluuna li-ikhwaanihimu alladziina kafaruu min ahli alki-
taabi..
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[59:11] Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-
saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab..
Apakah itu berarti bahwa setiap orang-orang munafik adalah saudara kandung/ sepupu /
berhubungan darah dengan mereka yang kafir di antara ahli kitab?
[7:38] Qaala-udkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum mina aljinni waal-insi fii alnnaari
kullamaa dakhalat ummatun la’anat ukhtahaa hattaa idzaa iddaarakuu fiihaa jamii’an qaalat
ukhraahum li-uulaahum rabbanaa haaulaa-i adhalluunaa faaatihim ’adzaaban dhi’fan minan-
naari ……
Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia
yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat memasukinya, dia mengutuk saudara
perempuannya; sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk
kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu "Ya Tuhan kami, mereka
telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari
neraka".…
English: He will say: "Enter ye in the company of the peoples who passed away before you - men
and jinns, - into the Fire." Every time a new people enters, it curses its sister-people (that went
before), until they follow each other, all into the Fire. Saith the last about the first: "Our Lord! it is
these that misled us: so give them a double penalty in the Fire…
Ukhtahaa = sister people = ummat sebelum mereka, arti ukht (saudara perempuan) pada ayat
diatas adalah ummat/ golongan. So, dalam Arabic kata “ukht” pada suatu kalimat tidak selalu
berarti saudara perempuan dalam arti biologis, bisa berarti lain tergantung pada kalimatnya.
Ukhta Harun berarti saudara kandung Harun atau golongan Harun?
fa-atat bihi qawmahaa tahmiluhu qaaluu yaa maryamu laqad ji/ti syay-an fariyyaan
Ya ukhta Haruun maa kaana abuuk-imra‘a sau‘in wa maa kaanat ummuki baghiyyan
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata:
"Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Hai saudara perempuan Harun, ayahmu kali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-
kali bukanlah seorang pezina",
abuuki = ayahmu
amra’a = pria, gentleman
sau’in = jahat, saru
ummuuki = ibumu
baghiyyan = pezina
Perhatikan keterangan subjek pada sub kalimat pertama dan kedua, kalau ayat itu secara explicit
menjelaskan bahwa Maryam adalah saudara kandung perempuan Harun kalimatnya akan seperti
ini : Hai saudara perempuan Harun, Harun/ saudaramu itu bukan orang jahat dan ia tidak sekali-
kali menjadikan kamu seorang pezina", so, ayat diatas tidak menyatakan Maryam adalah saudara
kandung tetapi menunjukkan Maryam adalah kaumnya Harun atau golongannya Harun.
Permasalahan soal ‘saudara perempuan Harun’ ini merupakan persoalan ‘kasik’ yang selalu dilon-
tarkan dan kelihatannya masuk dalam ‘kurikulum’ seminari-seminari Kristen yang mendidik dan
membina kader ‘Pasukan Perang Salib’ untuk melakukan serangan-serangan terhadap Islam. Ini
dibuktikan dengan postingan dari beberapa netters Kristen disini, sekalipun berasal dari nama ID
yang berganti-ganti namun mempunyai pola dan dasar argumentasi yang sama.
Sebenarnya untuk menjawab hal tersebut saya juga sudah memberikan jawaban yang ringkas dan
masuk akal, terutama bagi umat Islam yang ‘tidak mau repot’ untuk mencari jawaban :
Namun hal tersebut tidak bisa kita simpulkan bahwa ucapan Yahudi terhadap Maryam adalah
SALAH atau TIDAK PERNAH TERJADI atau PENULIS AL-QUR’AN SUDAH SALAH CATAT
dsb, disitu point penting dasar anda mau mempermasalahkan ayat tersebut bukan..??
Anda bisa saja menuduh umat Islam tidak bisa membuktikan ucapan tersebut memang dilon-
tarkan Yahudi, namun sebaliknya anda juga tidak bisa membuktikan bahwa ucapan tersebut
TIDAK PERNAH DILONTARKAN Yahudi kepada Maryam...
Buat kami sampai disitu saja sudah cukup, karena soal penceritaan kisah-kisah sejarah dalam
Al-Qur’an :
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[3:44] Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada
kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan
anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara
Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.
Kalau buat saya sendiri sih.. ketika Al-Qur’an menceritakan adanya ucapan ’saudara perem-
puan Harun’ yang dilontarkan Yahudi kepada Maryam maka saya bisa menerimanya sepanjang
tidak ada bukti yang jelas menyatakan sebaliknya, misalnya ada rekaman ucapan waktu itu atau
catatan autentik yang ada pada waktu itu..
sumber : http://forum.swaramuslim.net/threads.php?id=4342 _0 _15 _0 _C

Menjawab soal Maryam saudara Harun (2008-11-12 14:29)

sumber :http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=4259 _0 _26 _0 _M
Qs Maryam 27-28
[27] Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya
berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
[28] Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu
sekali-kali bukanlah seorang pezina",
masalah dipanggilnya Maryam saudara Harun ini sering dijadikan alasan para Misionaris untuk
melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa Al-Qur’an salah menuliskan sebuah sejarah,menganggap
maryam Ibu Isa As hidup semasa Harun as dan Musa as, yang rentang waktunya berbeda sekitar
15 abad.
benarkah tuduhan tersebut , dan apa alasan-alasan mereka melontarkan tuduhan tersebut?
1. Maryam yang dikisahkan di dalam Al Qur’an punya nama yang mirip dengan Miryam yang
benar-benar saudara harun dan Musa didalam alkitab.
Kel. 15:20 Lalu Miryam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya,
dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari.
2. maryam yang dikisahkan didalam Al-Qur’an punya ayah yang bernama Imran yang mirip den-
gan nama Ayah Miryam,Harun dan Musa didalam Al-kitab.
Bil. 26:59 Dan nama isteri Amram ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi
Lewi di Mesir; dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miryam, saudara
mereka yang perempuan
1Taw. 6:3 Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. Anak-anak Harun ialah Nadab,
Abihu, Eleazar dan Itamar.
jawaban
pertama soal perbedaan makna panggilan dan penjelasan
sekarang kita perhatikan secara seksama keterangan maryam saudara harun di dalam Al Qur’an
Qs Maryam 27-28
[27] Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya
berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
[28] Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu
sekali-kali bukanlah seorang pezina",
penyebutan Saudara Harun kepada Maryam didalam Qs Maryam 28 adalah satu-satunya ayat
yang menyebut demikian.
dan penyebutan "saudara harun" bukan sebuah penjelasan tentang beliau tetapi sebagai sebuah
panggilan kepadanya. panggilan dari Kaumnya setelah mengetahui ia punya anak.
maka apakah sebuah panggilan pasti bermakna yang sebenarnya? tidak bukan?
banyak sekali kemungkinan dari makna sebuah panggilan,bisa makna sesungguhnya,bisa sebagai
panggilan "alias",bisa sebagai olok-olok, bisa bermakna kiasan dll
bandingkan dengan apa yang tercatat didalam alkitab,bahwa Miryam saudara harun adalah se-
buah penjelasan tentang siapa Miryam!
saya ambil contoh tentang sebuah panggilan dari yang tercatat didalam alkitab
Yohanes pembaptis memanggil kepada orang Farisi dan saduki sebagai keturunan Ular beludak
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Mat. 3:7 Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis,
berkatalah ia kepada mereka: "Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan
kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Luk. 3:7 Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya:
"Hai kamu keturunan ular beludak! Siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari
murka yang akan datang?
apakah dengan keterangan ayat ini bisa menjadi keterangan bahwa Orang yahudi dari golongan
Farisi dan Saduki adalah keturunan Beludak yang sesungguhnya?
apalagi panggilan tersebut bukan saja dilakukan oleh Yohanes pembaptis tetapi Yesus pun juga
menggunakan panggilan demikian.
Mat. 12:34 Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal
yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati.
bahkan Yesus tidak sekedar memanggil sebagai Keturunan saja tetapi juga memanggil Ular
kepada para Ahli Taurat dan orang farisi
23:29 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang mu-
nafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh
23:30 dan berkata: Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan
mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu.
23:31 Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah ke-
turunan pembunuh nabi-nabi itu.
23:32 Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu!
23:33 Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak! Bagaimanakah mungkin kamu da-
pat meluputkan diri dari hukuman neraka?
23:34 Sebab itu, lihatlah, Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli
Taurat: separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu
sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota,
apakah mereka yang suka membuat tuduhan kepada Al-Qur’an tersebut juga berfikir bahwa Para
Ahli Taurat dan orang Farisi benar-benar Ular dan keturunan ular beludak?
kalau mereka konsisten dengan teori "tuduhannya" tersebut, tetapi saya rasa hanya orang gila
yang menganggap makna panggilan Ular dan keturunan Ular beludak adalah makna sesungguh-
nya bukan makna kiasan ,bahwa Orang Farisi benar-benar keturunan Ular!
kedua tentang keterangan ayat-ayat lain
kemudian juga kita harus perhatikan juga ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang Maryam di-
dalam Al-Qur-an.
didalam Al QUr’an secara jelas menyebut Maryam hidup semasa Zakaria ayah Yahya (yohanes
pembaptis)
35] (Ingatlah), ketika istri Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada
Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul-
makdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui".
[36] Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya
aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya
itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia
Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeli-
haraan) Engkau daripada setan yang terkutuk."
[37] Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan men-
didiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Za-
karia masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata:
"Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu
dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa
hisab.
[37] Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan men-
didiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Za-
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karia masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata:
"Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu
dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa
hisab.
[38] Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari
sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".
[39] Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di
mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang pu-
tramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan
diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh."
39] Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di
mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang pu-
tramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan
diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh."
[40] Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat
tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa
yang dikehendaki-Nya".
[41] Berkata Zakaria: "Berilah aku suatu tanda (bahwa istriku telah mengandung)". Allah berfir-
man: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, ke-
cuali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di
waktu petang dan pagi hari".
sangat jelas sekali Bahwa Maryam tidak sekedar hidup semasa Zakaria ayah Yahya / Yohanes
tetapi ia Zakaria adalah yang memelihara dan mendidiknya.
adapun keterangan soal latar belakang Maria Ibu Yesus /Isa As didalam Injil yang empat (kanonik)
sangat minin sekali menjelaskan tentangnya,satu-satunya Injil yang menjelaskan adalah Injil
Lukas!
dan ternyata keterangan dari Al Qur’an sama dengan keterangan Lukas bahwa Ibunda Isa as
/Yesus yaitu Maryam/maria hidup semasa Zakaria ayah Yahya/Yohanes!
.
bahkan didalam Injil Lukas tidak sekedar hidup semasa ternyata Maryam adalah sanak/ saudara
dari Istri Zakaria yang keturunan Harun
Lukas 1:36 Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, iapun sedang mengandung seorang anak
laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu.
Lukas 1:5. Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari
rombongan Abia. Isterinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet.
1:59 Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu dan mereka
hendak menamai dia Zakharia menurut nama bapanya,
1:60 tetapi ibunya berkata: "Jangan, ia harus dinamai Yohanes."
1:61 Kata mereka kepadanya: "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian."
ketiga , tidak ada keterangan didalam Al-Qur’an Maryam hidup semasa Harun dan Musa
tak ada satupun ayat yang mendukung bahwa Maryam ibu Isa As hidup semasa Harun dan Musa.
dan persoalan itu sangat berbeda sekali dengan keterangan Alkitab yang secara jelas dan tegas
bahwa miryam hidup semasa Harun dan Musa.
Bil. 12:1 Miryam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambil-
nya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush.
Bil. 12:4 Lalu berfirmanlah TUHAN dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miryam: "Keluar-
lah kamu bertiga ke Kemah Pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga.
Bil. 12:5 Lalu turunlah TUHAN dalam tiang awan, dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil
Harun dan Miryam; maka tampillah mereka keduanya.
Mi. 6:4 Sebab Aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan
engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miryam sebagai pen-
ganjurmu
keempat soal nama Ayah yang mirip.
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tak ada satupun keterangan di dalam Al-Qur’an Imran juga ayah dari harun dan Musa,karena
sangat jelas sekali Al-Qur’an hanya menyebut nama anak Imran hanya Maryam!
itu sangat berbeda sekali dengan apa yang tercatat didalam alkitab
Bil. 26:59 Dan nama isteri Amram ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi
Lewi di Mesir; dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miryam, saudara
mereka yang perempuan.
1Taw. 6:3 Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. Anak-anak Harun ialah Nadab,
Abihu, Eleazar dan Itamar.
dan soal kesamaan nama anak dan ayah,apa yang aneh dengan persoalan ini?
bukankah pada saat itu banyak orang yang menggunakan nama-nama yang sama dengan nama
leluhurnya.
apa tidak ada kemungkinan ada kesamaan nama secara kebetulan saja?
apakah dengan nama yang sama antara anak dan Ayah maka dianggap orang yang sama dengan
pemilik nama sebelumnya?
sebagai contoh kongkrit apa yang tertulis di alkitab
Kej. 37:2 Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur tujuh belas tahun–jadi masih
muda–biasa menggembalakan kambing domba .......................
mat 1:16 Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria...................
apakah Yusuf suami maria adalah orang yang sama dengan apa yang tercatat didalam Kejadian
37:2?
tidak bukan??
jadi tuduhan-tuduhan tersebut tentang Maryam"dipanggil saudara Harun" mereka masih berfikir
Maryam = Miryam saudara Harun dan Musa?
sebuah tuduhan yang berdasar argumentasi yang kuat atau tuduhan yang berdasarkan rasa iri
dan dengki semata?

SURGA (2008-11-12 14:41)

sumber : http://menjawab-misionaris.blogspot.com/2007/08/menjawab-soal-syurga .html
seringkali para misionaris mempersoalkan syurga versi "Islam" yang menawarkan kenikmatan-
kenikmatan yang memanjakan hawa nafsu ("kedagingan" menurut bahasa)
tak jarang tidak sekedar mempersoalkan namun banyak sekali artikel yang menyerang tentang
masalah ini.
dalam hal ini saya coba menyampaikan jawaban pembuka dengan ilustrasi cerita yang menarik
yang dibuat oleh seorang Muslim (sdr Archa,forum swaramuslim), yang menceritkan tentang
"sorga Impian" menurut banyak orang
SURGA IMPIAN
Seorang Arab Badui bermimpi, diperlihatkan kepadanya gambaran surga. Si Arab betul-betul ter-
pesona karena situasi yang terlihat memenuhi ‘dahaga terhadap kenikmatan’ dia sebagai manusia
gurun, yang setiap hari melihat padang pasir dan batuan padas. Surga yang dilihatnya dalam
mimpi berupa ‘jannah’, taman, kebun yang subur diisi pohon rindang, bunga yang harum dan em-
bun dikala pagi. Dia menemukan banyak pohon buah-buahan siap dipetik, ada jeruk, apel, pepaya,
semangka tergantung didahan yang merunduk seolah-olah mengundang untuk diraih. Tidak lupa
didalam surga tersebut mengalir sungai-sungai nan jernih, alirannya menimbulkan suara gemer-
cik yang menyegarkan.
Tatkala terbangun, si Arab merasa sangat bahagia dan dia bersyukur karena sebagai muslim
Tuhannya telah memberikan gambaran surga begitu indah yang salah satunya tercantum dalam
Al-Qur’an surat Al Baqarah 25 : “…..bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu,….”
Pada suatu kesempatan, si Arab datang ke Indonesia untuk berlibur, dari berbagai kunjungannya
ke objek-objek wisata, dia menyempatkan diri mengunjungi satu taman bunga di puncak. Ten-
tunya dia sangat terpesona karena hal ini tidak pernah dilihatnya dikampung halamannya. Den-
gan penuh rasa bahagia si Arab menyapa seorang bapak penjaga taman : “ Indah sekali taman ini,
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seperti gambaran surga yang pernah saya impikan..”
Penjaga taman berpaling dengan rasa ingin tahu : “bagaimana gambaran surga yang ada dalam
mimpi Anda?” tanyanya kepada si Arab. Berceritalah si Arab tentang mimpinya, bagaimana surga
yang di lihat itu penuh dengan bunga-bunga dan buah-buahan beserta sungai-sungai yang men-
galir di dalamnya..
Mendengar cerita tersebut, penjaga taman terlihat tidak begitu antusias, dia berkata : “Surga
dalam mimpi Anda tidaklah mempesonakan saya, apa enaknya?? Saya disini sudah melihat bunga
dan buah setiap hari, selalu menghirup udara segar dipagi hari, dan masalah sungai? Tahukah
Anda rumah saya dekat dari sini, berada dipinggir sungai yang jernih, setiap bangun pagi saya
selalu mendapatkan suara gemercik air, lantas apa enaknya surga seperti mimpi Anda?...”
“Kalau Anda ingin tahu gambaran surga yang saya inginkan” dia melanjutkan : “Lihatlah
pengunjung-pengunjung itu, sebagian mereka ada wanita muda yang baru tumbuh, datang
bersama keluarga ataupun rombongan. Banyak yang berwajah cantik, dibalut baju yang agak ter-
buka memamerkan bahu mereka yang putih. Mereka hampir semuanya memakai celana jin ketat,
tergambar lekuk-lekuk pinggul mereka yang padat. Rasanya ingin sekali saya menerkam mereka
satu-persatu, menyeret mereka kebalik pepohonan dan melakukan hubungan sex sepuas-puasnya.
Sayang sekali saya tidak boleh melakukan hal itu, Islam melarang keras, malah kita diharuskan
menjatuhkan pandangan kalau kebetulan melihat ‘panorama segar’ seperti itu. Hukum yang ada
juga akan mengganjar saya kepenjara”. Si penjaga taman berkata lagi :” tahukan Anda surga
seperti apa yang saya bayangkan?, isinya adalah perempuan-perempuan muda yang segar, berwa-
jah cantik-cantik dan manja. Saya akan melakukan hubungan sex dengan mereka dan di surga
tersebut, sex bebas dilakukan, tidak ada lagi ganjaran dosa.”
Pada suatu kesempatan. Si penjaga taman bercerita tentang surga impiannya kepada temannya,
seorang lelaki penata rambut. Dia ceritakan bahwa dia ingin melakukan hubungan sex sesukanya,
dengan wanita-wanita yang tersedia disana dan yang paling penting, hal itu tidak lagi menjadi
dosa. Namun si penata rambut mencibir dengan gayanya yang kemayu, Ha.. rupanya dia seo-
rang banci: “Saya tidak tertarik dengan surga Anda..”, dan berkata: “Surga yang dipenuhi wanita-
wanita muda tidak akan membuat saya bahagia, justru yang saya inginkan adalah surga yang
diisi oleh laki-laki tampan berbadan kekar, dadanya bidang penuh otot-otot yang kenyal. Tiap hari
saya akan berkencan dengan mereka, ‘bersodomi-ria’, dan homoseksual tidak lagi diharamkan di
surga…itulah yang saya impikan”.
“ Apa enaknya surga yang dipenuhi laki-laki tampan?, saya bisa mendapatkannya setiap hari di
dunia”, demikian reaksi sang ‘tante girang’ begitu mendengar cerita si penata rambut tentang
surga yang dia impikan. “tahukan Anda apa yang menjadi masalah saya sekarang?” dia melan-
jutkan : “lihatlah, usia saya sudah menjelang 50 tahun, sekalipun saya mati-matian merawat diri,
indikasi ketuaan sudah mulai menyerang, kulit mulai bergelombang, lemak dipinggang datang
tanpa permisi. Sekalipun saya sudah mengalokasikan anggaran ‘maintainance and repair’ dua
kali lipat, namun saya pesimis bisa menahan hukum alam ini”. Suatu waktu nanti, laki-laki muda
yang saya kencani akan menyingkir, mereka tentunya lebih memilih tante lain yang lebih muda.
“Jadi surga yang saya impikan, adalah surga dimana saya tidak bisa menjadi tua, selalu remaja
dan cantik abadi dan saya bisa memamerkan kecantikan abadi saya kepada orang lain dengan
bangga”.
Tante girang tersebut kemudian bercerita kepada temannya, seorang wanita, bintang film cantik
yang masih muda. Artis ini tertawa renyah mendengar surga impian sang tante, dia kemudian
berkata : “ awet muda jelas menjadi keinginan saya juga, namun saya masih muda dan belum bisa
merasakan bagaimana hebatnya mendapat serangan ketuaan seperti itu. Yang jelas sekarang
saya ingin menikmati hidup sepuas-puasnya. Saya ingin berjalan-jalan keseluruh dunia, pagi hari
saya sarapan di sebuah hotel mewah di London, sorenya berdiri memandang matahari terbenam
di jendela cottage di Hawaii. Kalau lagi suntuk, saya menyepi di villa kepunyaan saya di Malibu,
atau sebuah ‘penthouse’ di tengah kota Manhattan. Suatu saat saya akan menghabiskan duit,
berbelanja di Ginza, Tokyo atau sekedar menikmati pergaulan di cafÈ-cafÈ Los Angeles dengan
teman-teman artis-artis Hollywood. Begitu pagi hari saya terbangun, saya menemukan reken-
ing saya di Bank telah bertambah karena bunga deposito, lebih besar jumlahnya dari uang yang
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saya habiskan kemaren”. Si artis melanjutkan angan-angannya dengan pandangan menerawang
: “Sayang sekali saya tidak sekaya itu, jadi kalau Anda menanyakan surga seperti apa yang saya
dambakan, seperti itulah, saya ingin punya harta yang tak terbatas dan saya bisa menikmatinya
sepuas-puasnya”.
“Surga impianmu itu aneh”, demikian tanggapan Pak Konglomerat sambil rebahan di kasur hotel,
setelah lelah berkencan dengan si artis. Mereka memang sering bertemu secara rahasia, mojok
disuatu tempat tersembunyi. Buat keduanya hubungan yang mereka bangun sesuai kebutuhan
masing-masing, suatu ‘simbiosis mutualisma’ demikian istilah biologinya. “Harta yang kamu
mimpikan sudah saya punya”, dia melanjutkan, “ bahkan saat inipun saya tidak tahu berapa jum-
lah uang yang saya miliki karena setiap menit bertambah terus, saya punya rumah dimana-mana,
villa di penjuru dunia, mampu membeli apapun yang saya inginkan. Namun lihatlah, ketika kita
memesan makanan ‘room service’, saya harus memilih-milih dulu, kebanyakan menu yang tersedia
tidak boleh saya makan. Mau nasi maksimum jumlahnya harus segenggam. Gara-gara kencing
manis dan kolesterol, saya tidak bebas lagi menikmati apa yang saya miliki. Sampai mau ken-
canpun saya dihantui pikiran, apa saya ini masih perkasa??, Pak Konglomerat mengeluh :” maka
surga yang saya impikan adalah tempat dimana saya tidak pernah sakit, selalu dalam kondisi
prima dan segar. Tidak ada lagi pantangan makan, boleh beraktifitas semaunya, itulah surga buat
saya”..
Pak Konglomerat bercerita tentang surga impiannya kepada seorang petinju, kebetulan sang pet-
inju baru menyelesaikan pertandingan 12 rondenya, namun dia dipukul KO di ronde keempat.
Dengan wajah lembam, si petinju mendengar cerita Pak Konglomerat sampai akhirnya dia menim-
pali : “Itu bukan surga saya, lihatlah, saya seorang yang berbadan sehat dan stamina prima. Tiap
hari saya latihan keras meningkatkan kondisi, saya jarang sakit. Namun saya baru dihabisi oleh
lawan saya yang lebih kuat, Cuma bertahan sampai ronde keempat”. Sambil meringis kesakitan si
petinju berkata lagi : “ Surga yang saya impikan adalah kejayaan, suatu tempat dimana saya men-
jadi petinju tak terkalahkan sekalipun telah melakukan banyak pertandingan dengan jago-jago
tinju termahsyur. Setiap lawan menggigil ketakutan begitu tahu akan berhadapan dengan saya.
Dan ketika saya berjalan dikeramaian, semua mata memandang saya dengan kagum, beberapa
malah menegur saya dengan memanggil ramah..hai Champ..!, itulah surga yang saya inginkan.”
Suatu ketika orang-orang ini bertemu, terjadi perdebatan hangat ketika mereka sampai kepada
topik pembicaraan mengenai surga. Tentunya masing-masing bertahan dengan persepsinya
sendiri terhadap apa yang mereka inginkan. Kelihatan bahwa akhirnya yang berada ‘diatas angin’
adalah si Arab badui, karena dia sering menyitir ayat-ayat Al Qur’an mengenai surga, bahwa
surga adalah jannah (taman, kebun), makan buah-buahan sepuas-puasnya dan sungai-sungai
yang mengalir. Merasa tidak puas, akhirnya mereka bersepakat untuk pergi mencari seorang
ustadz menanyakan soal rumit ini.
Kebetulan ustadz yang pertama kali mereka temukan adalah seorang ‘ustadz tekstual’, tamatan
madrasah ibtidaiyah di kampung, ‘ustadz kaki lima’ demikian menurut sebagian orang. Setelah
semuanya menceritakan permasalahan dan pendapat mereka, giliran ustadz bingung karena ini
betul-betul masalah yang tidak dia sangka-sangka dan belum pernah ditanyakan orang-orang se-
belumnya. Namun sebagai seorang muslim tekstual, dia kemudian meraih Al-Qur’an dari rak
buku dan berdo’a, mudah-mudahan Allah membuka pikirannya dan mampu memberikan jawaban
yang benar. Kemudian sang ustadz membuka Al Qur’an, terbuka pada surat An Nahl ayat 31 :
“(yaitu) surga ’Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di
dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah mem-
beri balasan kepada orang-orang yang bertakwa”
Merasa belum puas, sang ustadz mencoba lagi membalik-balikan halaman Al Qur’an tersebut dan
dia kemudian berhenti pada surat Al Furqaan ayat 16:
“Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal (di dalamnya).
(Hal itu) adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-Nya)”
Karena sudah puas dan yakin akan bisa memberikan jawaban, Pak ustadz kita kemudian berkata :
“Sekarang saya minta Anda semua berkonsentrasi dan pejamkan mata”. Agak terheran, mereka se-
mua mengikuti perintah ustadz tersebut. “Sekarang bayangkanlah surga seperti apa yang kalian
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impikan” ustadz melanjutkan : “ Sudah…!?”, Mereka semua mengangguk karena sudah mem-
bayangkan kondisi seperti apa yang mereka inginkan di surga. Ustadz kemudian berkata : “ Nah..
apa yang sudah kalian bayangkan, kalikan sepuluh kali lipat, ketahuilah… kalian akan mendap-
atkan surga lebih dari itu,
karena dalam Al Qur’an, Allah telah berfirman sebanyak dua kali.. mereka akan mendapat segala
apa yang mereka kehendaki…”
Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun setelah peristiwa dengan sang ustadz tersebut, sangat
ajaib karena mereka semua telah berobah. Si Arab Badui menjadi seorang yang sangat rajin berib-
adah bahkan orang-orang sering menemukannya tengah beriktikaf di Mesjidil Haram, shalat dan
berdo’a sebanyak mungkin. Si penjaga taman berubah menjadi seseorang yang berusaha menjaga
pandangan dan pikirannya dari hal-hal yang mengundang nafsu syahwat, si penata rambut men-
dadak jadi orang sholeh menjauhkan diri dari tindakan homoseksual, si tante girang betul-betul
berhenti memelihara ‘daun muda’ malah dia kemudian aktif menggalang kelompok pengajian ibu-
ibu dengan aktifitas sosial yang sibuk, si artis telah memakai jilbab, tidak mau lagi mengumbar
aurat, dia sekarang memilih-milih peran membintangi film yang bermutu dan jauh dari adegan
membuka ‘sekwilda’- sekitar wilayah dada. Pak Konglomerat terlihat makin giat berusaha dan
berekspansi, namun satu hal, semua hasil keutungannya ternyata disalurkan kebeberapa yayasan
sosial yang dia bentuk sendiri, yang bergerak di bidang bantuan bea siswa, anak terlantar, dak-
wah agama dan bencana alam, sedangkan dia sendiri menjalani hidup zuhud, sederhana dengan
harta, rumah, pakaian secukupnya. Dan si petinju, dia tetap menjalani profesinya sebagai petinju,
namun soal kalah menang bukan lagi menjadi beban pikirannya. Dia lebih berkonsentrasi untuk
menempa dirinya sendiri agar tidak jadi bulan-bulanan lawannya, berlatih giat setiap hari, tidak
kecewa kalau kalah dan tidak berbangga hati secara berlebihan kalau memperoleh kemenangan.
Mereka semua mendadak jadi ahli ibadah, rajin sholat, puasa, zakat dan hampir semuanya
berhasil menunaikan ibadah haji. Mereka menjadi pribadi yang disenangi di lingkungannya,
ramah, suka menolong, selalu aktif dalam kegiatan sosial, betul-betul menjadi rahmat bagi
lingkungan. Pada akhir dua pertiga malam, mereka selalu bangun melakukan shalat tahajud,
bersujud dihadapan Allah sedalam-dalamnya bahkan kerap diiringi oleh airmata yang mengalir,
mereka berdo’a dengan penuh harap :” Yaa.. Allah, ijinkanlah kami ini menjadi hambamu yang
patuh, berilah kami kekuatan untuk menghindari semua larangan-larangan-Mu, selamatkanlah
kami dari kehidupan dunia yang menjerumuskan ini…dan limpahkanlah kepada kami surga-Mu,
surga yang kami impikan……
demikianlah ilustrasi cerita yang ditulis oleh sdr Archa
Kisah diatas merupakan kisah “tentang impian beberapa Manusia” yang saya kutip dari artikel
dari www.swaramuslim.net sebagai gambaran bahwa setiap manusia punya harapan dan dambaan
yang ia harap untuk didapatkan tetapi ternyata kenikmatan-kenikmatan keduniawain tersebut
menggambarkan secara jelas bahwa semua adalah kenikmatan tersebut kalau dinilai dari sudut
pandang kedunawian adalah kenikmatan semu / fatamorgana!
Tetapi seperti apa gambaran Syurga menurut Islam?
Gambaran syurga didalam Islam sering digambarkan seperti apa yang diharapkan :orang-orang
dalam kisah tersebut,yaitu :sungai yang mengalir,taman-taman yang indah,tentang bidadari dll
Seakan-akan gambaran syurga Islam bersifat Dunawiyah semata!
Sehingga sering dipersoalkan oleh mereka-kereka orang luar terutama oleh orang-orang Kris-
ten,yang menurut mereka syurga Islam hanya bersifat memenuhi “kedagingan”semata!
Tetapi benarkah demikian?
Maka untuk menjawab tentang apa yang mereka persoalkan maka cara yang paling tepat adalah
memahami Syurga menurut Islam secara utuh = tidak hanya memahami ayat-ayat Al-Qur’an
maupun Hadist tentang syurga tidak secara sepotong tetapi secara utuh!
Dan setidaknya di kisah diatas disinggung sedikit bahwa “gambaran Syurga menurut Islam “
adalah :
** “Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka kekal (di dalam-
nya). (Hal itu) adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-Nya)”…….****
jadi apa saja yang dikehendaki /diinginkan akan diberikan!
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Apakah ia ingin seperti malaikat atau tidak ingin kawin dan dikawinkan (barangkali ada manusia
yang ingin masuk syurga punya keinginan seperti itu ) akan dikabulkan.
Di dalam Islam jangankan hanya keinginan seperti Malaikat,sejak awal penciptaan Manusia su-
dah ditegaskan bahwa kedudukan “manusia justru lebih tinggi dari Malaikat”! karena tujuan
manusia pertama diciptakan sangat jelas yaitu sebagai “khalifah” di Bumi!
Tetapi kedudukan lebih tinggi bagi manusia-manusia seperti kita dibutuhkan sebuah perjuangan
/amal perbuatan dan keihklasan!
Dan keduanya harus seiring sejalan,karena punya perjuangan yang sungguh-sungguh tetapi tanpa
didasari keihklasan maka perjuangan tersebut akan begitu mudahnya perjuangan tersebut diko-
tori oleh perjuangan-perjuangan yang menyimpang!
Dan keikhlasan tanpa disertai perjuangan sama juga O(kosong),karena Manusia sejak awal dicip-
takan sebagai khalifah,yang harus dinamis dalam melaksanakan kehidupan dan tidak statis,yang
ia tidak berbuat apa-apa.
Tetapi kalau ia tidak mampu menjadi khalifah yang baik,bukan menjadi “pengelola dunia yang
baik” maka kedudukannya jatuh ke derajat yang sangat rendah,bahkan kedudukannya lebih ren-
dah dari pada binatang!
Dan Sang Pencipta tahu betul dengan “karakteristik ciptaannya” yaitu apa-apa yang ia dambakan
agar bisa memotivasi mereka untuk senantiasa berjuang dengan dasar Ikhlas dan Ikhlas dalam
perjuangan!
Jadi dalam memahami tentang “teks-teks” tentang syurga didalam Islam jangan hanya dipahami
secara “tekstual .hurufiah” tetapi hendaknya dipahami betul kontekstual dan maknawiyah kata-
kata di dalam ayat-ayat AL Qur’an maupun Hadist! Karena di ayat lain Al Qur’an maupun Hadist
menjelaskan:
[56:60]Kami telah menentukan kematian diantara kamu dan Kami sekali-kali tidak dapat
dikalahkan
[56:61] untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan men-
ciptakan kamu kelak (di akhirat) DALAM KEADAAN YANG KAMU TIDAK KETAHUI.
jadi dalam hal ini bagaimana keadaan “manusia di akhirat nanti” tidak diketahui oleh Manusia =
belum pernah terlihat oleh mata. Terdengar oleh telinga dan terbayang dalam pikiran manusia!
Lalu bagaimana penejelasan-penjelasan ayat-ayat lain tentang keadaan syurga yang ada sungai
mengaliur dibawahnya. Bidadari dll?
Semua itu adalah penjelasan untuk kadar kemampuan manusia dalam memahami tentang
kenikmatan!
Maka bisa kita logikakan seperti menjelaskan “manfaat computer’ pada orang primitive!
Tentu saja penjelasannya menyesuaikan dengan kemampuan pikir obyek “yang dijelaskan”
Bukankah salah satu tujuan beragama ada untuk mendapatkan kenikmatan Abadi??
Bagaimana agar Manusia termotifasi untuk mendapatkannya??
Salahkah untuk memberi iming-iming agar manusia termotifasi mendapatkannya sesuai dengan
:kenikmatan yang dipahami didunia??
Agar manusia bersemangat mendapatkannya??
Maka justru sangat konyol sekali kalau ada yang menilai “penjelasan-penjelasan “ tersebut di ukur
dengan norma “keduniaan” sekarang!
Saya akan memberiilustrasi bahwa sebuah pekerjaan yang sama dilakukan waktu yang berbeda
maka nilai pekerjaan tersebut berbeda nilainya!
Dan ilustrasi yang saya berikan tidak jauh dari “ilustrasi yang sering di permasalahkan” yaitu
mengenai hubungan Intim antara laki-laki dan wanita!
Karena saya yakin yang aktif diforum ini orang-orang dewasa,jadi ilustrasi ini tidak akan disalah
pahami!
1. Persoalan intim tersebut jangankan melakukan membicarakan saja termasuk tabu kalau yang
berbicara adalah “anak yang belum cukup umur”
2 . orang yang sudah cukup umur dan punya pasangan, dan Ia melakukan hubungan tersebut
tetapi hubungan tersebut belum di syahkan oleh agama yang diyakininya maka ia sudah berbuat
Dosa besar = zina
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3. orang yang sudah cukup umur dan sudah menikah tetapi ia berhubungan intim bukan dengan
pasangan yang syah menurut keyakianannya maka sama saja berbuat dosa besar = zina
4. orang yang sudah cukup umur dan ia sudah punya pasangan tetap tetapi ia tidak mau meng-
gauli pasangannya maka inipun juga telah berbuat dosa
5. orang yang sudah cukup umur dan berhubungan intim dengan pasangan yang syah maka itu
sama sekali tidak dosa tetapi justru ia sedang melakukan salah satu kewajibannya sebagai suami
istri.
Sekarang kita kaji secara ilmiah apakah berhubungan intim yang dilakukan suami istri yang syah
dengan orang yang berhubungan intim yang dilakukan dengan pasangan yang bukan suami istri??
Adakah perbedaanya?
Tidak ada bukan??
Jadi kesimpulannya sesuatu tindakan /perbuatan tidak bisa dinilai secara generalisir = menilai
apa yang terjadi “di akhirat” dengan ukuran dunia!
Itu sama saja menilai hubungan intim wanita suami istri yang syah dinilai dari sudut pandang /
ukuran “orang yang belum menikah !
Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan gambaran “syurga didalam Islam” di ukur dengan pe-
nilaian dunia alangkah konyolnya penilaian tersebut………………………
Justru kalau mau fair berdiskusi atau berharap akan mendapatkan “ kebenaran atau pencerahan “
maka alangkah baiknya kalau yang tidak setuju berani memberikan perbandingan dengan konsep
Syurga menurut keyakinannya”
Kemudian tinggal terserah pembaca yang akan menilai Syurga yang mana yang membuat ia berse-
mangat untuk mendapatkannya…..

Mukjizat Muhammad saw (2008-11-12 14:43)

Sumber :
http://menjawab-misionaris.blogspot.com/2008/10/menjawab-mukjizat-mu hammad-saw.html
seringkali para misionaris mengejek nabi Muhammad saw tidak diberikan mukjizat satupun.
dan mereka mencoba membanding-bandingkan dengan Yesus atau musa yang diberikan Mukjizat
oleh Allah.
dan tak jarang ’ejekan-ejekan mereka’ menggunakan ayat-ayat Al-qur’an, dengan mengutip secara
sepotong:
sebagai contoh mereka sering berargumentasi dengan ayat ini..
37] Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya
(Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?"
sekilas memperhatikan ayat diatas apa yang menjadi argumentasi mereka benar-benar sesuai den-
gan ayat Al-qur’an tetapi untuk menghadapi para Misionaris yang suka berargumentasi dengan
ayat al-qur’an perlu sekali kita cek ayat yang disampaikannya.
apakah ayat yang disampaikan utuh , atau mereka bersikap curang dengan mengutip secara sepo-
tong,dan juga perlu sekali kita perhatikan juga konteks ayat yang dijadikan argumentasi , yaitu
dengan memperhatikan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.
kita cek Qs 6:37
37] Dan mereka berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat
dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi ke-
banyakan mereka tidak mengetahui".
mereka mengutip ayat yang menjelaskan tentang tuduhan tetapi mereka sengaja ’membuang/
menutupi jawaban dari tuduhan tersebut. dan yang paling penting tetapi mereka tidak perhatikan
adalah kebanyakan para penuduh tersebut membuat tuduhan karena oleh ketidak tahuannya saja
apalagi kalau kita perhatikan ayat sebelum dan sesudahnya
QS 6:36-39
[36] Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang
yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada-Nya-lah mereka dikemba-
likan.
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37] Dan mereka (orang-orang musyrik Mekah) berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya
(Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya Allah kuasa menu-
runkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui".
[38] Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan
kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun
di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.
[39] Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam
gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan
barang siapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya
berada di atas jalan yang lurus
dengan memperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya justru sikap para misionaris yang berargu-
mentasi dengan ’potongan ayat 37’ justru mempermalukan diri sendiri,karena dengan ayat diatas
membongkar tentang mereka.
dan paling penting soal mukjizat adalah bahwa semua itu karena atas Izin Allah
38. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami mem-
berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul men-
datangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada
Muhammad yang banyak orang tidak mengetahuinya
1. Pohon kurma berbuah seketika
Diriwayatkan oleh Jabir:
Sewaktu Bapakku meninggal, ia masih mempunyai utang yang banyak. Kemudian, aku men-
datangi Rasulullah saw untuk melaporkan kepada Beliau mengenai utang bapakku. Aku berkata
kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, bapakku telah meninggalkan banyak hutang. Aku sendiri su-
dah tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali yang keluar dari pohon kurma. Akan tetapi pohon
kurma itu sudah dua tahun tidak berbuah. Hal ini sengaja aku sampaikan kepada Rasulullah
agar orang yang memiliki piutang tersebut tidak berbuat buruk kepadaku. Kemudian Rasulullah
mengajakku pergi ke kebun kurma. Sesampainya disana beliau mengitari pohon kurmaku yang
dilanjutkan dengan berdo’a. Setelah itu beliau duduk seraya berkata kepadaku, "Ambillah buah-
nya." Mendengar perintah Rasulullah saw tersebut, aku langsung memanjat pohon kurma untuk
memetik buahnya yang tiba-tiba berbuah. Buah kurma itu kupetik sampai cukup jumlahnya un-
tuk menutupi utang bapakku, bahkan sampai lebih. (Sahih Bukhari Juz 4 no 780)
2. Air memancar dari sela-sela jari Beliau saw
Diriwayatkan oleh ’Abdullah:
"Dalam pandangan kami mukjizat adalah anugerah Allah, tetapi dalam pandangan kalian
mukjizat adalah peringatan. Suatu ketika kami menyertai Rasulullah saw dalam sebuah per-
jalanan dan kami nyaris kehabisan air. Nabi saw bersabda: "Bawalah kemari air yang tersisa!"
orang-orang membawa kantung yang berisi sedikit air. Nabi saw memasukkan telapak tangannya
kedalam kantung itu dan berkata, "Mendekatlah pada air yang diberkahi dan ini berkah dari Al-
lah." Aku melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah saw." (Sahih Bukhari, juz
5 no 779).
Diriwayatkan oleh Anas:
"Semangkuk air dibawa kehadapan Nabi saw di Al Zawra. Nabi saw memasukkan kedua telapak
tangannya kedalam mangkok itu dan air memancar dari jari-jemarinya. Semua orang berwudhu
dengan air itu. Qatadah berkata kepada Anas, "Berapa orang yang hadir pada waktu itu?" Anas
menjawab, "Tiga ratus orang atau mendekati tiga ratus orang."
(Sahih Bukhari, juz 4 no 772).
Lihat juga : (Sahih Bukhari juz 4 no 777) (Sahih Bukhari juz 1 no 340)
3. Hujan Lebat dan Banjir
Diriwayatkan oleh Anas:
Pernah lama Madinah tidak turun hujan, sehingga terjadilah kekeringan yang bersangatan. Pada
suatu hari Jum’at ketika Rasulullah saw sedang berkotbah Jum’at, lalu berdirilah seorang Badui
dan berkata: "Ya Rasulullah, telah rusak harta benda dan lapar segenap keluarga, doakanlah
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kepada Allah agar diturunkan hujan atas kita. Berkata Anas : Mendengar permintaan badui
tersebut, Rasulullah mengangkat kedua tangannya kelangit (berdo’a). Sedang langit ketika itu
bersih, tidak ada awan sedikitpun. Tiba-tiba berdatanganlah awan tebal sebesar-besar gunung.
Sebelum Rasulullah saw turun dari mimbarnya, hujan turun dengan selebat-lebatnya, sehingga
Rasulullah saw sendiri kehujanan, air mengalir melalui jenggot Beliau. Hujan tidak berhenti
sampai Jum’at yang berikutnya, sehingga kota Madinah mengalami banjir besar, rumah-rumah
sama terbenam. Maka datang Orang Badui berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, su-
dah tenggelam rumah-rumah, karam segala harta benda. Berdo’alah kepada Allah agar hujan
diberhentikan diatas kota Madinah ini, agar hujan dialihkan ketempat yang lain yang masih ker-
ing. Rasulullah saw kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit berdo’a: Allahuma
Hawaaliinaa Wa laa Alainaa (Artinya: Ya Allah turunkanlah hujan ditempat-tempat yang ada dis-
ekitar kami, jangan atas kami). Berkata Anas: Diwaktu berdo’a itu Rasulullah saw menunjuk
dengan telunjuk beliau kepada awan-awan yang dilangit itu, seakan-akan Beliau mengisyaratkan
daerah-daerah mana yang harus didatangi. Baru saja Rasulullah menunjuk begitu berhentilah
hujan diatas kota Madinah.(Sahih Bukhari, juz 8 no 115).
4. Sakit mata Ali sembuh dengan dengan hanya ditiup dan dido’akan oleh Rasulullah saw
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab shahihnya, bahwa Rasulullah saw bersabda pada
saat peristiwa penaklukkan Khaibar :
"Esok hari aku (Nabi saw) akan memberikan bendera kepada seorang yang akan diberikan keme-
nangan oleh Allah swt melalui tangannya, sedang ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan
Rasulnya mencintainya".
Maka semua orangpun menghabiskan malam mereka seraya bertanya-tanya didalam hati, kepada
siapa diantara mereka akan diberi bendera itu. Hingga memasuki pagi harinya masing-masing
mereka masih mengharapkannya. Kemudian Rasulullah saw bertanya: "Kemana Ali?" lalu ada
yang mengatakan kepada beliau bahwa Ali sedang sakit kedua matanya. Lantas Rasulullah saw
meniup kedua mata Ali seraya berdoa untuk kesembuhannya. Sehingga sembuhlah kedua mata
Ali seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu Rasulullah saw memberikan bendera itu
kepadanya. (Sahih Bukhari).
5. Makanan sedikit dimakan banyak orang
Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah r.a katanya:
Semasa parit Khandak digali, aku melihat keadaan Rasulullah s.a.w dalam keadaan sangat lapar.
Maka akupun segera kembali ke rumahku dan bertanya kepada isteriku, apakah engkau mempun-
yai sesuatu (makanan)? Kerana aku melihat Rasulullah s.a.w tersangat lapar. Isteriku mengelu-
arkan sebuah beg yang berisi satu cupak gandum, dan kami mempunyai seekor anak kambing dan
beberapa ekor ayam. Aku lalu menyembelihnya, manakala isteriku menumbuk gandum. Kami
sama-sama selesai, kemudian aku memotong-motong anak kambing itu dan memasukkannya ke
dalam kuali. Apabila aku hendak pergi memberitahu Rasulullah s.a.w, isteriku berpesan: Jangan
engkau memalukanku kepada Rasulullah s.a.w dan orang-orang yang bersamanya. Aku kemudi-
annya menghampiri Rasulullah s.a.w dan berbisik kepada Baginda: Wahai Rasulullah! Kami telah
menyembelih anak kambing kami dan isteriku pula menumbuk satu cupak gandum yang ada pada
kami. Karena itu, kami menjemput baginda dan beberapa orang bersamamu. Tiba-tiba Rasulul-
lah s.a.w berseru: Wahai ahli Khandak! Jabir telah membuat makanan untuk kamu. Maka kamu
semua dipersilakan ke rumahnya.
Rasulullah s.a.w kemudian bersabda kepadaku: Jangan engkau turunkan kualimu dan jangan
engkau buat roti adonanmu sebelum aku datang. Aku pun datang bersama Rasulullah s.a.w men-
dahului orang lain. Aku menemui isteriku. Dia mendapatiku lalu berkata: Ini semua adalah
karena kamu, aku berkata bahawa aku telah lakukan semua pesananmu itu. Isteriku mengelu-
arkan adonan roti tersebut, Rasulullah s.a.w meludahinya dan mendoakan keberkatannya. Kemu-
dian Baginda menuju ke kuali kami lalu meludahinya dan mendoakan keberkatannya. Setelah itu
Baginda bersabda: Sekarang panggillah pembuat roti untuk membantumu dan cedoklah dari kual-
imu, tapi jangan engkau turunkannya. Ternyata kaum muslimin yang datang adalah sebanyak
seribu orang. Aku bersumpah demi Allah, mereka semua dapat memakannya sehingga kenyang
dan pulang semuanya. Sementara itu kuali kami masih mendidih seperti sediakala. Demikian

232



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

juga dengan adonan roti masih tetap seperti asalnya. Sebagaimana kata Ad-Dahhak: Masih tetap
seperti asalnya.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab Minuman).
Sepotong hati kambing cukup untuk 130 orangDiriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abu
Bakar r.a katanya
Kami dengan sejumlah seratus tiga puluh orang sedang bersama Nabi s.a.w. Nabi s.a.w bertanya:
Adakah salah seorang di antara kamu mempunyai makanan? Didapati ada seorang yang mem-
punyai kira-kira satu gantang gandum atau seumpamanya, lalu diadunkannya. Kemudian datang
seorang lelaki tinggi dan kusut rambutnya membawa kambing-kambing untuk dijual. Nabi s.a.w
bertanya: Adakah ianya untuk dijual atau dihadiahkan? Lelaki itu menjawab: Tidak! Bahkan
ianya untuk dijual! Maka dibeli daripadanya seekor kambing. Setelah disembelih, Rasulullah
s.a.w memerintahkan supaya diambil hatinya untuk dipanggang. Dia (Abdul Rahman bin Abu
Bakar) berkata: Demi Allah! Setiap seratus tiga puluh orang itu, kesemuanya mendapat sepo-
tong hati kambing daripada Rasulullah s.a.w. Jika orang itu ada bersama, maka Rasulullah s.a.w
memberikannya. Jika sebaliknya, Rasulullah s.a.w menyimpan untuknya. Makanan itu dibagikan
kepada dua talam. Kami makan dari kedua talam itu sehingga kenyang. Lebihan yang terdapat
pada kedua talam tersebut dibawa ke atas unta atau mungkin juga riwayatnya begitu.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab Minuman)
Roti sedikit cukup untuk orang banyak
Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya:
Abu Talhah telah berkata kepada Ummu Sulaim: Aku mendengar suara Rasulullah s.a.w begitu
lemah. Tahulah aku baginda dalam keadaan lapar. Apakah engkau mempunyai sesuatu? Ummu
Sulaim menjawab: Ya! Kemudiannya dia menghasilkan beberapa buku roti dari gandum dan sete-
lah itu, mengambil kain tudungnya dan membungkus roti itu dengan separuh kain tudung, lalu
disisipkan di bawah bajuku, sedangkan yang separuh lagi diselendangkan kepadaku. Selepas itu
pula dia menyuruhku pergi ke tempat Rasulullah s.a.w. Akupun berangkat membawa roti yang di-
bungkus kain tudung itu. Aku mendapatkan Rasulullah s.a.w yang sedang duduk di dalam masjid
bersama orang-ramai dan berada di sisi mereka. Rasulullah s.a.w bertanya: Abu Talhah yang
mengutusmu? Aku menjawab: Ya, benar! Rasulullah s.a.w bertanya lagi: Untuk makanan? Aku
menjawab: Ya! Rasulullah s.a.w bersabda kepada orang-ramai yang bersama baginda: Bangunlah
kamu sekalian! Rasulullah s.a.w lalu berangkat diiringi para sahabat dan aku berjalan di antara
mereka untuk segera memberitahu Abu Talhah. Maka Abu Talhah berkata: Wahai Ummu Su-
laim! Rasulullah s.a.w telah datang bersama orang yang ramai, padahal kita tidak mempunyai
makanan yang mencukupi untuk mereka. Dia menjawab: Allah dan RasulNya lebih tahu. Lalu
Abu Talhah menjemput Rasulullah s.a.w dan Rasulullah s.a.w pun masuk bersamanya. Rasulullah
s.a.w bersabda: Bawakan ke sini apa yang ada di sisimu wahai Ummu Sulaim! Ummu Sulaim terus
membawa roti tersebut kepada baginda kemudian memerah bekas lemaknya untuk dijadikan lauk
dimakan dengan roti.
Makanan yang dimakan tidak berkurang justru bertambah tiga kali lipatDiriwayatkan daripada
Abdul Rahman bin Abu Bakar r.a katanya
Mereka yang disebut Ashaab As-Suffah adalah orang-orang miskin. Rasulullah s.a.w pernah
bersabda suatu ketika: Siapa mempunyai makanan untuk dua orang, dia hendaklah mengajak
orang yang ketiga dan sesiapa mempunyai makanan untuk empat orang, dia hendaklah mengajak
orang kelima, keenam atau seperti diriwayatkan dalam Hadis lain. Abu Bakar r.a datang dengan
tiga orang. Nabi pula pergi dengan sepuluh orang dan Abu Bakar dengan tiga orang yaitu aku,
ibu dan bapaku. Tetapi aku tidak pasti adakah dia berkata: Isteriku dan khadamku berada di
antara rumah kami dan rumah Abu Bakar. Abdul Rahman berkata lagi: Abu Bakar makan malam
bersama Nabi s.a.w dan terus berada di sana sehinggalah waktu Isyak. Selesai sembahyang, dia
kembali ke tempat Nabi s.a.w lagi, sehinggalah Rasulullah s.a.w kelihatan mengantuk. Sesudah
lewat malam, barulah dia pulang. Isterinya menyusulinya dengan pertanyaan: Apa yang meng-
halang dirimu untuk pulang menemui tetamumu? Abu Bakar berkata: Bukankah engkau telah
menjamu mereka makan malam? Isterinya menjawab: Mereka tidak mau makan sebelum engkau
pulang, padahal anak-anak sudah mempersilakan tetapi mereka tetap enggan. Akupun berundur
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untuk bersembunyi. Lalu terdengar Abu Bakar memanggil: Hai dungu! Diikuti dengan sumpah-
serapah. Kemudian dia berkata kepada para tetamunya: Silakan makan! Barangkali makanan ini
sudah tidak enak lagi. Kemudian dia bersumpah: Demi Allah, aku tidak akan makan makanan ini
selamanya! Abdul Rahman meneruskan ceritanya: Demi Allah, kami tidak mengambil satupun
kecuali sisanya bertambah lebih banyak lagi, sehinggalah apabila kami sudah merasa kenyang,
makanan itu menjadi bertambah banyak daripada yang sedia ada. Abu Bakar memandangnya
ternyata makanan itu tetap seperti sedia atau bahkan lebih banyak lagi.
Dia berkata kepada isterinya: Wahai saudara perempuanku! Bani Firas apakah ini? Isterinya
menjawab: Tidak! Demi cahaya mataku, sekarang ini makanan tersebut bertambah tiga kali
ganda lebih banyak daripada sediakala. Lalu Abu Bakar makan dan berkata: Sumpahku tadi
adalah dari syaitan. Dia makan satu suap, kemudian membawa makanan tersebut kepada Ra-
sulullah s.a.w dan membiarkannya di sana hingga pagi hari. Pada waktu itu di antara kami
(kaum muslimin) dengan suatu kaum akan dilangsungkan satu perjanjian. Apabila tiba waktunya,
kamipun menjadikan dua belas orang sebagai ketua saksi, masing-masing mengepalai beberapa
orang. Hanya Allah yang tahu berapa orangkah sebenarnya yang diutuskan bersama mereka.
Cuma yang pastinya Rasulullah s.a.w memerintah agar dipanggilkan mereka kesemuanya. Lalu
kesemuanya makan dari makanan yang dibawa oleh Abu Bakar atau sebagaimana yang diriway-
atkan dalam riwayat yang lain.
(Sahih Bukhari, Muslim, Kitab Minuman).
7. Ingatan Abu Hurairah
Abu Hurairah mengeluh kepada Rasulullah saw bahwa dia terlalu pelupa. Lalu Rasulullah saw
membentangkan kainnya diatas tanah, lalu memegang-megang kainnya dengan tangan beliau.
Abu Hurairah disuruh Rasulullah memeluk kain itu. Sejak itu Abu hurairah tidak pernah lupa-
lupa lagi. Dan beliau terkenal paling banyak menghafal hadis.
(Sahih Bukhari muslim).
8. Bulan Terbelah
"Telah hampir saat (qiamat) dan telah terbelah bulan." (Quran, 54:1)"
Berita tentang terbelahnya bulan pada jaman Nabi saw banyak diriwayatkan oleh para Shahabat,
sehingga hadis tentang terbelahnya bulan adalah hadis Muthawatir.
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud: "Pada masa hidup Nabi saw, bulan terbelah dua dan meli-
hat ini Nabi saw bersabda: "Saksikanlah!"
(Sahih Bukhari, juz 4 no 830)"
Diriwayatkan oleh Anas: "Ketika orang-orang Mekah meminta Rasulullah saw untuk menun-
jukkan mukjizat, maka Nabi menunjukkan bulan yang terbelah."
(Sahih Bukhari, juz 4 no 831)"
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: "Bulan terbelah menjadi dua pada masa hidup Nabi saw." (Sahih
Bukhari, juz 4 no 832)"
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik: "Orang-orang Mekah meminta Nabi saw untuk menunjukkan
sebuah mukjizat. Maka Beliau menunjukkan bulan yang terbelah menjadi dua bagian, sehingga
gunung h***’ itu dapat mereka lihat diantara dua belahannya."
(Sahih Bukhari, juz 5 no 208)"
Diriwayatkan oleh ’Abdullah: "Diwaktu kami bersama-sama Rasulullah saw di Mina, maka terbe-
lah bulan, lalu sebelahnya berlindung dibelakang gunung, maka sabda Rasulullah saw: "Saksikan-
lah!" Saksikanlah!"
(Sahih Bukhari, juz 5 no 209)"
Diriwayatkan oleh ’Abdullah bin ’Abbas: "Pada masa hidup Nabi saw bulan terbelah menjadi dua."
(Sahih Bukhari, juz 5 no 210)"
Diriwayatkan oleh ’Abdullah: "Bulan terbelah menjadi dua." (Sahih Bukhari, juz 5 no 211)"
dan dari mukjizat-mukjizat diatas yang sering dibahas adalah tentang mukjizat no 8
setidaknya link-link dibawah ini bisa bermanfaat
http://kajian-serbaserbi.blogspot.com/2006/08/penelitian-nasa-bulan- pernah-terbelah.html
http://www.skyimagelab.com/ap11lunril.html
http://www.astrosurf.com/lunascan/AS10-31-4645.htm
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http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/skyimage _1914 _6753706
http://www-pao.ksc.nasa.gov/kscpao/history/apollo/apollo-10/apollo-1 0.htm
Apollo 10
Lunar Rille
AS10-31-4645 - What could cause a long indentation on the Moon? First discovered over 200 years
ago with a small telescope, rilles (rhymes with pills) appear all over the Moon.
Three types of rilles are now recognized: sinuous rilles, which have many meandering curves, arcu-
ate rilles which form sweeping arcs, and straight rilles, like Ariadaeus Rille pictured above. Long
rilles such as Ariadaeus Rille extend for hundreds of kilometers. Sinuous rilles are now thought to
be remnants of ancient lava flows, but the origins of arcuate and linear rilles are still a topic of re-
search. The above linear rille was photographed by the Apollo 10 crew in 1969 during their historic
approach to only 14-kilometers above the lunar surface. Two months later, Apollo 11, incorporating
much knowledge gained from Apollo 10, landed on the Moon.
dengan penjelasan-penjelasan diatas maka adakah orang yang masih tidak percaya begitu
banyaknya Mukjizat yang diberikan Allah kepada Muhamad saw, kecuali orang-orang yang mem-
butakan mata mereka dan menutup pendengan mereka sendiri?
dari beberapa kali membahas persoalan ini dengan para misionaris, ada kebiasaan yang sama dari
kalangan mereka,yaitu :
1. mencari-cari alasan untuk menolak argumentasi / bukti yang berasal dari hadist
2. minta bukti ilmiah tentang mukjizat tersebut
jawabannya
untuk alasan no 1, adalah alasan bantahan yang bersikap ’mendua’, dibanyak kesempatan para mi-
sionaris sering menghujat Islam dengan argumentasi-argumentasi yang berasal dari hadist tetapi
pada kasus ini mereka cari-cari alasan menolak argumentasi yang berasal dari Hadist
selain itu perlu kita tantang mereka untuk perbandingan ,tentang informasi sebuah mukjizat.
memperbandingkan konsep informasi yang mereka dapat tentang keyakinan mereka dengan kon-
sep informasi didalam Hadist.
bukti-bukti yang diajukan Muslim ,adalah bukti-bukti yang jelas.
1. siapa saksi mata dan sumber informasi kejadian tersebut sangat jelas siapa dia
2. siapa yang mengumpulkan / membukukan kejadian-kejadian sangat jelas.
sebagai contoh ,adalah tentang Mukjizat membelah Bulan
mukjizat bulan terbelah menjadi dua, saksi mata dan sumber informasi awal adalah
1. Ibnu Abbas
2. Anas Bin malik
3. Abdullah
yang membukukan hadist / kejadian tersebut adalah :
Imam Bukhari ,lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Ab-
dullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju’fiy Al Bukhari,
namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada
tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Kakeknya bernama Bardizbeh, turunan Persi yang masih
beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya, Mughoerah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-
Yaman el-Ja’fiy. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping
menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir, beliau ke-
hilangan penglihatannya tersebut). Ibunya senantiasa berusaha dan berdo’a untuk kesembuhan
beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun matanya sembuh
secara total.
Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga
kini bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Ma-
jah. Bahkan dalam kitab-kitab fiqih dan hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi.
Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin
dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.
Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia, yang waktu itu memang menjadi pusat ke-
budayaan ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah, Damaskus dan Bagdad. Daerah itu pula

235



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

yang telah melahirkan filosof-filosof besar seperti al-Farabi dan Ibnu Sina. Bahkan ulama-ulama
besar seperti Zamachsari, al-Durdjani, al-Bairuni dan lain-lain, juga dilahirkan di Asia Tengah.
Sekalipun daerah tersebut telah jatuh di bawah kekuasaan Uni Sovyet (Rusia), namun menurut
Alexandre Benningsen dan Chantal Lemercier Quelquejay dalam bukunya "Islam in the Sivyet
Union" (New York, 1967), pemeluk Islamnya masih berjumlah 30 milliun. Jadi merupakan daerah
yang pemeluk Islam-nya nomor lima besarnya di dunia setelah Indonesia, Pakistan, India dan
Cina.
sekarang kita tantang mereka untuk menyebut nama saksi mata dan sumber informasi pertama
tentang Yesus menghidupkan orang mati.
dan siapa sesungguhnya para pengarang Injil kanonik tersebut
menjawab tentang tuntutan no :2
kalau mereka menuntut bukti ilmiah apakah mereka bisa juga memberi bukti ilmiah tentang
mukjizat yang mereka percaya benar-benar terjadi.
selain itu untuk kasus bulan terbelah dua setidaknya Muslim ,mampu memberi bukti-bukti ilmiah
dan setidaknya artikel dari http://tech.groups.yahoo.com/group/rukya tulhilal/message/187
bisa membantu
Ringkasnya, ketika penduduk Makkah meminta agar Nabi SAW membelah Bulan, maka Nabi
SAW dan penduduk Makkah naik ke Jabal Qubais (gunung batu di timur Makkah).
Kemudian Nabi SAW mengacungkan telunjuknya ke Bulan, dan terbelah- lah sang Bulan. Sepa-
ruh belahan Bulan bergerak ke kiri sementara separuhnya lagi bergerak ke kanan, lalu bergerak
lagi dan menyatu di tempat semula. Ini membuat penduduk Makkah demikian takjub meski se-
bagian dari mereka tetap saja dalam kekafirannya. Fenomena ini teramati juga oleh sejumlah
karavan dagang yang sedang dalam perjalanan ke Makkah, pun teramati di Malabar (India barat
daya) oleh raja Chakrawati Farmas dan disebutnya sebagai "kabar dari langit" tentang tanda2 ken-
abian yang telah turun di Arab. Kini di lereng barat Jabal Qubais telah didirikan sebuah mesjid
kecil untuk mengenang
peristiwa ini. Namun bagaimana ’nasib’ mesjid kecil ini pasca perluasan istana Kerajaan Saudi di
Makkah yang juga berlokasi di Jabal Qubais, saya belum tahu.
(Catatan : Jabal Qubais menurut cerita orang Arab adalah gunung tertua di Bumi. Ini bukan
sekedar dongeng. Tanah Arabia bagian barat tempat kota Makkah berdiri adalah bagian dari Ara-
bian Nubian Shield yang
usianya sangat tua, dimana batuan metamorfik ofiolit-nya terbentuk 870 juta tahun silam. Semen-
tara mayoritas pegunungan di Bumi - kecuali Appalachia - umurnya kurang dari 300 juta tahun,
yang terbentuk kala lempeng2 tektonik mulai eksis bersamaan dengan pembelahan superkontinen
Pangea. Meski 50 km di utara Jabal Qubais terdapat "ujung" zona kelurusan Makkah-Madinah-
Nufud yang menjadi tempat berdirinya
vulkan rekahan Harrah Rahat nan gigantik dengan endapan lava alkali basaltiknya dan lahir 10
juta tahun silam, namun aliran lavanya tidaklah menjangkau wilayah Jeddah-Makkah-Thaif. Ini
ditunjukkan oleh batuan dasar Makkah yang berupa batuan beku diorit, dan kemungkinan Jabal
Qubais pun tersusun oleh diorit)
# Estimasi Waktu dan Daya Pisah Mata
Mari mengestimasi dulu waktu terjadinya shaqq al-Qamar ini. Saat itu Nabi SAW belum berhi-
jrah, maka shaqq al-Qamar terjadi beberapa waktu (bulan/tahun ?) sebelum Oktober 621 CE. Saat
shaqq al-Qamar terjadi Nabi SAW dan penduduk Makkah berdiri di lereng Jabal Qubais yang
menghadap ke Ka’bah, yakni lereng barat, maka kemungkinan besar pandangan pun terarah ke
langit barat sehingga azimuth Bulan saat itu berada dalam rentang 180 - 360 derajat. Shaqq
al-Qamar terjadi di waktu malam, sebelum mayoritas penduduk Makkah tertidur namun selepas
shalat Isya’. Awal Isya’ di Makkah dalam setahun Julian berkisar antara pukul 19.00 - 20.30 Local
Time. Maka dapat saja kita asumsikan shaqq al-Qamar terjadi jam 21.00 Local Time.
Shaqq al-Qamar juga disaksikan di Malabar, yang beda waktu-nya 2,5 jam dibanding Makkah
(Makkah = GMT + 3, Malabar = GMT + 5,5) maka di Malabar pada jam 23.30 Local Time tentunya
Bulan pun belum terbenam. Karena Raja Chakrawati beranggapan shaqq al-Qamar adalah
kabar dari langit tentang kenabian yang telah turun di Arab, mari asumsi- kan "tradisi" as-
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tronomi zaman itu (mngambil analogi ’bintang’ Betlehem yang menuntun orang2 Majusi ke tanah
Palestina) masih berlaku,
sehingga Bulan berada di arah Arabia jika dilihat dari Malabar, alias azimuth Bulan sejajar den-
gan busur Malabar-Makkah. Maka, mengguna- kan titik acuan kota Bhuj (23deg 17min LU 69deg
40min BT) di wilayah
Malabar/pantai barat India, bisa diestimasikan azimuth Bulan saat itu di sekitar 270 derajat, atau
persis di arah barat setempat.
Menggunakan segala asumsi tadi, pemodelan2 sangat kasar lewat Moon Calc v6.0 untuk Bhuj
menunjukkan waktu terjadinya shaqq al-Qamar dapat dikerucutkan di sekitar bulan Mei-Juni
(tahunnya tidak diketahui, yang jelas pada range 609 - 621 CE), mengingat hanya pada saat2
itu Matahari (demikian juga Bulan) memiliki azimuth disekitar 270 derajat. Untuk penanggalan
qamariyah-nya, waktu mengerucut pada tanggal 5 - 8
ketika Bulan berada di kuartir pertamanya dengan fase setengah lingkaran, karena hanya pada
rentang tanggal itu Bulan masih berada di langit barat serta masih cukup tinggi untuk Makkah
dan seluruh Semenanjung Arabia (sekitar 30 - 40 derajat), namun sudah rendah
untuk Bhuj (sekitar 10 - 15 derajat). Sekali lagi, ini hanya rekonstruksi teramat kasar.
Kemampuan alat optik untuk melihat dua buah benda berjarak sangat jauh tetap terpisah bergan-
tung pada Kriteria Rayleigh yang memiliki bentuk matematis berikut :
alfa = (1,22 x lambda)/d
Dengan alfa = dayapisah alat optik (radian), lambda = panjang gelombang cahaya yang digunakan
(meter) dan d = diameter lensa/ cermin utama alat optik (meter).
Untuk mata (d = 5 mm, sensitif pada lambda = 6.000 Angstrom), alfa = 0,15 miliradian (0,5 menit
busur). Sultan (Sultan, 2003) menyebut daya pisah ini berlaku di atmosfer dalam kondisi penca-
hayaan yang baik.
Untuk amannya, lipatduakan saja nilai itu menjadi 0,3 miliradian (1 menit busur). Dengan jarak
surface-to-surface Bumi-Bulan bervariasi dari 348.300 km (perigee) hingga 398.600 km (apogee),
maka alfa = 0,3 miliradian berkorelasi dengan benda sebesar 104 km (saat perigee) - 120 km (saat
apogee) di permukaan Bulan. Artinya, hanya benda2 bergaris tengah melebihi 120 km saja yang
bisa terlihat oleh mata manusia (maka
cerita tentang Tembok Besar China nampak jelas dari Bulan dengan mata telanjang itu hanya mi-
tos). Sebagai pembanding, instrumen WFPC-2 (Wide Field Planetary Camera-2) di Hubble Space
Telescope yang supersensitif
pada cahaya Ultraviolet dekat ’hanya’ bisa melihat benda sebesar 60 meter di permukaan Bulan.
Dengan memperhitungkan batas daya pisah mata manusia ini maka ada beberapa fenomena yang
jika dilihat dari Bumi mengesankan shaqq al-Qamar :
# Bulan Memang Benar2 Terbelah dan Ada Jejak Patahannya
Jika Bulan - yang saat itu kemungkinan berfase setengah lingkaran - benar-benar terbelah, bidang
pembelahan itu kemungkinan besar sejajar dengan ekuator maupun bujur nol-nya. Belahan utara
dan selatan Bulan (atau Barat dan Timur, jika bidang pembelahannya sejajar bujur nol) akan
terpisah sejenak hingga berjarak minimal 120 km, untuk kemudian menyatu kembali. Jika ini
terjadi, tentu bidang pemisahan itu masih ada jejak2nya yakni sebagai patahan panjang yang
membentang sejajar ekuator Bulan maupun bujur nol.
Jika suatu blok batuan mendadak terpatahkan (apalagi terpisah) untuk kemudian merekat kem-
bali, dibutuhkan ’lem’ teramat kuat agar patahan itu tidak bergeser lagi. Secara geologis ’lem’ itu
adalah magma yang
terekstrusi keluar lewat erupsi rekahan, tentunya dengan volume sangat gigantik untuk kemu-
dian membeku dan mengikat kedua sisi yang ter- patahkan tadi. Dan karena batuan setempat
mengalami kontak dengan magma Bulan, tentu terjadi proses metamorfosa kontak yang meng-
hasilkan batuan metamorf kontak nan khas.
Sejauh ini - merujuk NASA - vulkanisme Bulan terakhir kali terjadi jutaan tahun silam dan tak
ada yang berumur Holosen (kurang dari 10.000 tahun), apalagi Resen (kurang dari 1.000 tahun).
Citra2 permukaan Bulan juga tidak menunjukkan jejak patahan sangat panjang yang sejajar ekua-
tor. Demikian pula, citra2 Bulan pun tidak menunjukkan adanya sisa2 erupsi rekahan memanjang

237



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

yang sejajar ekuator maupun bujur nol. Magma Bulan bersifat basaltik - mirip magma dari man-
tel Bumi - sehingga bila muncul ke permukaan tentunya menghasilkan endapan2 kegelapan yang
mudah diidentifikasi.
Misi Apollo 11, 12 dan 14 memang mendarat di dekat ekuator Bulan, namun di lokasi2 pendaratan-
nya tidak dijumpai endapan lava basaltik "segar" produk erupsi masa Resen. Para astronot Apollo
memang menjumpai batuan basalt Bulan, breksi Bulan dan metamorf. Namun
basalt dan breksi Bulan ini sudah cukup tua - produk vulkanisme berjuta tahun silam - sementara
batuan metamorf-nya pun cukup tua juga dan malah menunjukkan ciri-ciri metamorfosis tekanan
seperti yang umum
dijumpai di kawah-kawah produk tumbukan benda langit.
Sementara rille atau straight rimae - yang disebut-sebut sebagai jejak terbelahnya Bulan - itu
tidaklah terkonsentrasi di area sejajar ekuator Bulan maupun bujur nol Bulan, namun tersebar
secara random.
Memang terdapat rille sejajar garis bujur nol, yakni satu rille cukup panjang di Mare Nubium (be-
lahan selatan) dan kompleks rille Ariadaeus yang lebih pendek (belahan utara). Namun keduanya
terlokalisir di
sekitar equator saja, tidak memanjang hingga kutub-kutub Bulan. Maka sulit untuk mengatakan
dua rille ini sebagai jejak patahan kala Bulan terbelah.
Lagipula, seandainya patahan ini ada, tentu wahana antariksa semacam Clementine sudah bisa
mendeteksinya sejak diluncurkan 1994 silam, karena bekas2 aktivitas geologi Resen di Bulan
senantiasa menghasilkan pola fotometris (pada rasio UV/cahaya tampak maupun citra OMAT/
Optical Maturity) yang lebih "biru".
Bisa saja memang jejak2 patahan di Bulan tersembunyi di balik debu tebal hasil pelapukan batuan
Bulan, meski hal ini sulit dibayangkan karena aktivitas pelapukan di Bulan sepenuhnya dikon-
trol angin Matahari dan radiasi kosmik dengan kecepatan pelapukan jauh lebih lambat dibanding
pelapukan di Bumi. Untuk mengetahui keberadaan patahan yang terkubur itu musti diketahui
penampang melintang batuan Bulan hingga kedalaman beberapa km, yang bisa dibuat menggu-
nakan bantuan gelombang gempa Bulan. Secara teknis hal ini memungkinkan, karena meski
Bulan tidak memiliki lempeng tektonik dan vulkanisme-nya sudah mati, Bulan
tergolong aktif secara seismik. Sedikitnya terdapat tempat tipe gempa Bulan, yakni gempa dalam
(hiposentrum > 700 km) akibat gaya tidal, gempa tumbukan meteorit, gempa termal oleh pemuaian
kerak Bulan saat terpanasi cahaya (Matahari setelah dua minggu tergelapkan dan terdinginkan)
serta gempa2 dangkal (hiposentrum 20 - 30 km) yang sumbernya belum jelas. Gempa2 ini saya
kira bisa dimanfaatkan untuk tomographic imaging pada bagian dalam Bulan, termasuk untuk
mencari patahan itu.
.........................
dan perlu juga baca artikel dibawah ini
http://forum-arsip.swaramuslim.net/more.php?id=2613 _0 _14 _0 _C

MELIHAT ALLAH (2008-11-14 02:16)

kita berangkat dari cara berpikir umat Kristen apabila ditanya tentang eksistensi Tuhan yang
bisa menjelma menjadi manusia dengan jawaban :”Terserah Tuhan donk, Dia khan Maha Kuasa,
mau menjelma jadi manusia, mau jadi trinitas atau apapun tentu saja Dia bisa melakukannya”.
Maka jawaban tersebut bisa juga dipakai untuk menjelaskan eksistensi Tuhan menurut Al-Qur’an,
bahwa Tuhan juga punya Kuasa untuk menjadikan diri-Nya :

[42:11]…Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan
Melihat.
[112:4] dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Jadi kalau berdasarkan informasi dari sumber lain yang menyatakan bahwa Tuhan bisa saja men-
jelma menjadi apapun yang Dia mau, maka kita juga harus menerima bahwa Tuhan juga bisa
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‘tidak setara dengan apapun’ atau juga ‘tidak menyerupai sesuatupun’, dan itu memang maunya
Dia sesuai apa yang disampaikan dalam Al-Qur’an. Penjelasan kedua ayat ini memastikan bahwa
eksistensi/wujud Tuhan tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, karena kalau bisa maka tidak
sejalan dengan pernyataan tersebut.
Dalam ayat lain, Allah mengkonfirmasikan :

[6:103] Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang
kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

Logika yang kita pakai untuk menerima Tuhan yang menjelma menjadi manusia karena Tuhan
punya Kuasa untuk menjadi apapun yang Dia inginkan, bisa juga kita pakai untuk menerima
pernyataan Al-Qur’an ini. Lalu menjawab pertanyaan : “Mengapa melalui Panca Inderanya tidak
dapat mendeteksi KEBERADAAN TUHAN?”, kita robah menjadi :”Mengapa Tuhan tidak mem-
berikan kemampuan kepada manusia untuk bisa melihat-Nya dengan panca indera..?” karena
konsisten dengan alasan Kristen soal Kekuasaan Tuhan tadi, maka berdasarkan Kuasa-Nya tentu
saja manusia akan bisa melihat wujud Tuhan, namun dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa Tuhan
tidak memberikan kemampuan panca indera manusia untuk bisa menjangkau eksistensi-Nya. Apa
alasannya..??? tentu saja Tuhan tidak perlu menjelaskan apa alasan Dia tidak memberikan ke-
mampuan tersebut, karena berdasarkan Kuasa yang Dia miliki, Tuhan bisa berbuat apapun tanpa
perlu repot-repot memberikan alasan.

[7:143] Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami
tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, nam-
pakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman:
"Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tem-
patnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". Tatkala Tuhannya menampakkan
diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka
setelah Musa sadar kembali, dia berkata: "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan
aku orang yang pertama-tama beriman".

Keinginan nabi Musa tersebut karena beliau ingin memperkuat keimanan, namun akhirnya nabi
Musa malah bertaubat karena meminta hal tersebut. Disini digambarkan bahwa keinginan untuk
bisa melihat Allah dengan panca indera merupakan hal yang tidak baik. Selanjutnya Al-Qur’an
menggambarkan keinginan melihat Allah oleh Fir’aun, namun dengan cara yang agak ‘lucu’ :

[40:36] Dan berkatalah Fir’aun: "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi
supaya aku sampai ke pintu-pintu, [40:37] (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat
Tuhan Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta". Demikianlah dijadikan
Fir’aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan (yang benar); dan
tipu daya Fir’aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian.

Dasar dari keinginan Fir’aun ini adalah dalam konteks ‘menantang’ Musa, Al-Qur’an menjelaskan
bahwa perbuatan ini adalah perbuatan buruk, sekalipun Fir’aun menganggapnya baik. Selanjut-
nya Al-Qur’an menjelaskan keinginan manusia lain, yaitu kaum Yahudi umat nabi Musa yang in-
gin melihat Allah dengan panca indera, dasar dari keinginan ini adalah keingkaran, yaitu setelah
Allah memberikan bukti keberadaan-Nya melalui ‘tanda-tanda’ yang disampaikan nabi Musa, na-
mun Yahudi meminta lebih, ingin melihat Tuhan. Al-Qur’an menggolongkan tindakan ini adalah
suatu kezaliman dan mendapat hukuman dari Allah :

[2:55] Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu
sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu
menyaksikannya".
[4:153] Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari
langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka

239



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

berkata : "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata". Maka mereka disambar petir karena
kezalimannya,..

Kemudian ada satu ayat yang menggambarkan kondisi di akherat, yaitu penyesalan dari orang-
orang yang tersesat di dunia :

[25:21] Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan(nya) dengan Kami: "Menga-
pakah tidak diturunkan kepada kita malaikat atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?"
Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah
melampaui batas(dalam melakukan) kezaliman".

Itupun dikatakan Al-Qur’an sebagai suatu kezaliman dan tindakan ‘memandang besar diri
sendiri’.
Jadi kesimpulannya, Al-Qur’an menyampaikan bahwa Tuhan tidak memilih berdasarkan Kuasa-
Nya agar manusia bisa menjangkau eksistensi-Nya dengan panca indera, dan Tuhan juga telah
menetapkan bahwa keinginan ataupun permintaan untuk hal tersebut merupakan suatu kezali-
man. Dari sisi manusianya sendiri, kita tentu boleh-boleh saja memikirkan apa alasannya, misal-
nya :”Melihat matahari saja mata kita tidak sanggup, bagaimana pula halnya kalau kita melihat
Tuhan yang menciptakan matahari..??”. Tapi itu hanya berdasarkan akal pikiran kita sekalipun
memang alasan tersebut masuk akal.
Lalu ada pertanyaan : “Bagaimana Al-Qur’an mengajarkan manusia sehingga dapat mengenal
Tuhan yang tidak terdeteksi melalui panca indera manusia..?”. Yang bisa dideteksi dengan panca
indera kita adalah tentang ‘tanda-tanda’ keberadaan Tuhan, dan bukan tentang eksistensi/wujud
Tuhan itu sendiri. Tanda-tanda tersebut bisa dijangkau oleh panca indera kita dan juga akal
pikiran kita. Malah melalui Al-Qur’an, Allah mewajibkan setiap manusia untuk mengamati den-
gan panca inderanya dan memikirkan dengan akal pikirannya terhadap ‘tanda-tanda’ keberadaan
Tuhan ini, agar kita bisa meyakini bahwa Tuhan tersebut memang ada/eksis/wujud.

[41:53] Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala
wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Qur’an itu adalah
benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?
[41:39] Dan di antara tanda-tanda-Nya (Ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka
apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang
menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas
segala sesuatu.
[40:81] Dan Dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda (kekuasaan-Nya); maka tanda-tanda
(kekuasaan) Allah yang manakah yang kamu ingkari?
[40:13] Dia-lah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Nya dan menurunkan
untukmu rezki dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali
(kepada Allah).
[2:164] Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang,
bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah
turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya
dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikenda-
likan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi
kaum yang memikirkan.
[10:24] Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami
turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di
antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sem-
purna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemliknya mengira bahwa
mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang,
lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan
belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami)
kepada orang-orang berfikir.
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[57:17] Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya.
Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu
memikirkannya.

Intinya adalah segala yang ada di alam semesta merupakan bukti tentang eksistensi Allah, tapi
ini tentu hanya berlaku bagi orang yang melihat dengan ‘hati’ dan mampu berpikir :

[22:46] maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang den-
gan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat menden-
gar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di
dalam dada.
[6:25] Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkani (bacaan)mu, padahal Kami telah mele-
takkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan)
sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap
tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu,
orang-orang kafir itu berkata: "Al-Qur’an ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu."
[45:23] Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan-
nya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati penden-
garan dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan mem-
berinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil
pelajaran?

Ternyata yang dikatakan ‘mampu’ melihat tanda-tanda eksistensi Allah itu bukan hanya terbatas
pada pandangan mata atau mendengar dengan telinga saja, tapi mata dan telinga yang dibimbing
oleh hati yang tunduk dan tulus ingin mengetahui eksistensi Tuhan. Jadi tidak aneh kalau banyak
mahasiswa sekolah seminari yang khusus mempelajari Al-Qur’an, sekalipun sudah membaca Al-
Qur’an seluruhnya dan berkali-kali, namun karena dasarnya punya niat yang tidak baik, maka Al-
Qur’an tidak akan bisa menjadi petunjuk agar mereka kembali kejalan yang benar, malah semakin
dibaca semakin tersesat, dan yang rugi tentunya diri mereka sendiri. Sebaliknya bagi orang yang
punya niat baik dan tulus, benar-benar ingin mengenal Allah dan ingin mendapat bimbingan-Nya,
maka tidak perlu harus melihat Tuhan dengan panca indera, Allah akan memberikan bimbingan
pengenalan kepada-Nya melalui tanda-tanda keberadaan Tuhan dan orang tersebut makin men-
genal Allah tanpa harus melihat wujud-Nya :

[21:49] (yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-
Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) hari kiamat.
[35:18] Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang
berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan un-
tuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat
kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka
tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan
dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah
kembali(mu).
[5:94] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu
dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui
orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barang siapa yang melanggar
batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.

Dengan konsep ketuhanan ini, kita bisa bertanya :”Apa akibatnya terhadap persepsi dan gam-
baran yang muncul dari seorang Muslim terhadap Tuhannya..?”. Katakanlah ketika seorang Mus-
lim bersujud di tengan malam, sendirian , mengadu kepada Tuhannya tentang masalah yang ten-
gah dihadapi, atau ketika seorang Muslim terjebak dalam situasi hidup mati dan tidak ada tem-
pat atau sesuatu untuk minta tolong kecuali Allah, lalu Muslim tersebut berteriak :”Yaa..Allah,
tolonglah hamba-Mu ini…!!”. Apa yang tergambar di kepalanya tentang wujud Tuhan..?? Saya
pastikan TIDAK ADA SATUPUN MUNCUL WUJUD (BENTUK) DALAM PIKIRANNYA…, tapi
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yang ada adalah suatu keyakinan bahwa Allah itu ADA, Kekuasaan-Nya SANGAT DEKAT, Dia
pasti MENDENGAR jeritan minta tolong si Muslim, Dia BERKUASA untuk menolong, kalau Dia
sudah menolong TIDAK ADA SESUATUPUN YANG BISA MENGHALANGI. Begitulah eksistensi
Tuhan yang selalu ada dalam hati setiap Muslim.
Sekarang kita berandai-andai kalau kita menjadi seorang Kristen. Ketika kita menyeru :” Yesus..!!
tolonglah saya..!!”, apa yang tergambar dalam hati dan pikiran kita..??? Tentu saja akan muncul
sosok laki-laki, berambut panjang, hidung mancung Eropah, ganteng, pakai janggut, mungkin
telanjang cuma pakai sepotong kain. Atau kita berdo’a :”Bapa yang ada di surga..”, apa yang
tergambar di kepala kita..?? tentu saja gambaran seorang tua berjanggut putih, pasti berkulit
putih, mukanya teduh dan penuh senyum seperti muka pak Harto. Dimanakah Bapa..?? tentu
saja bukan berada didepan atau disamping kita, tapi nun jauh di surga, diatas awan, Bapa meli-
hat dari kejauhan. Kalaupun kita meminta :”Yaa Ruh Kudus….!!”, pasti gambaran yang muncul
adalah seekor burung merpati yang turun dari langit. Lebih hebat lagi, bagaimana kalau kita
menyebut ketiga-tiganya :”Bapa, Yesus dan Ruh Kudus…, tolonglah saya….!!”, gambarang yang
muncul dalam hati dan pikiran adalah ketiga-tiganya berjejer dengan wujudnya masing-masing.
Dan Kristen akan bersusah-payah menipu dirinya sendiri untuk ‘memblender’ ketiga wujud terse-
but menjadi satu…

BIDADARI DI SURGA (2008-11-14 02:22)

Dalam diskusi di forum ini, kita berkali-kali dihadapkan kepada postingan netters Kristen ten-
tang bidadari di surga, misalnya :Ang Tek Kun : Ahhhh Rev, yang pagan itu ya Islam dong.
Mana ada isi surga itu penuh bidadari yang bisa dikawinin manusia, atau juga meniduri 100
perawan dalam semalam???Mr.X : Bisa nggak sih disebut agama kalo tujuan akhirnya: Nge-SEX
dengan sekian banyak bidadari seks di Surga??? 6. Mengajaarkan akan adanya suatu Surga Full
Sex demi memuaskan birahi para ahli Surga.Referee : hmm.. enak juga ya di sorga islam bisa
kuda2an dan kudanya bidadari yang selalu siap berpesta pora.Saya pikir ketiga postingan dari
netters Kristen ini, dengan bahasa dan tata-krama yang ‘khas’ sudah cukup mewakili bagaimana
pandangan mereka terhadap keterangan adanya bidadari di surga sesuai yang diajarkan oleh Is-
lam.Sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an dan hadist banyak memuat penjelasan tentang kondisi
di surga terkait dengan keberadaan bidadari ini. Beberapa hadist (sekurang-kurangnya melalui
terjemahan Bahasa Inggeris atau Indonesia) memberikan gambaran tentang adanya hubungan
seksual di surga, disamping adanya penjelasan Rasulullah tentang surga yang ‘tidak pernah ter-
lihat oleh mata dan terpikirkan oleh pikiran’ – karena itu sulit untuk mengasosiasikannya den-
gan hasrat dan naluri seksual manusia – maka penjelasan hadist terasa terlalu simpang-siur.
Untuk itu saya mencoba menjelaskan persoalan ini menitik-beratkan dengan ‘mengutak-utik’ Al-
Qur’an.Melalui terjemahan Al-Qur’an berbahasa Indonesia kita menemukan sekurang-kurangnya
8 kelompok ayat yang memuat kata tentang bidadari di surga. Dari 8 kelompok ayat tersebut
hanya 3 ayat yang menyebut secara jelas tentang bidadari, yaitu kata ‘huurin ‘iin’ :
kadzaalika wazawwajnaahum bihuurin ’iinin[44:54] demikianlah. Dan Kami berikan kepada
mereka bidadari.muttaki-iina ’alaa sururin mashfuufatin wazawwajnaahum bihuurin ’iinin[52:20]
mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-
bidadari yang cantik bermata jeli.Wahuurun ’iinun, ka-amtsaali allu/lui almaknuuni [56:22] Dan
ada bidadari-bidadari bermata jeli, [56:23] laksana mutiara yang tersimpan baik. kata bidadari
melalui kata ganti termuat dalam 5 kelompok ayat Al-Qur’an :1. wa’indahum qaasiraatu althth-
harfi ’iinun, ka-annahunna baydhun maknuunun
[37:48] Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,
[37:49] seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.wa’indahum
= dan disisi merekaqaasiraatu = tidak liar pandanganatthafri = ujung/mata‘inun = mata2.
wa’indahum qaasiraatu alththharfi atraabun
[38:52] Dan pada sisi mereka (ada bidadari-bidadari) yang tidak liar pandangannya dan se-
baya umurnya.wa’indahum = dan disisi merekaqaasiraatu = tidak liar pandanganatthafri =
ujung/mataatraabun = sebaya3. fiihinna qaasiraatu alththharfi lam yathmitshunna insun
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qablahum walaa jaannun, ka-annahunna alyaaquutu waalmarjaanu
[55:56] Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak
pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami
mereka), dan tidak pula oleh jin. [55:58] Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan mar-
jan.fiihinna = didalamnya merekaqaasiratu = pendek/menundukkanathafri = ujung/matalam yath-
mitshunna = tidak/belum menyentuh merekainsun = manusia4. fiihinna khayraatun hisaanun,
huurun maqshuuraatun fii alkhiyaami
[55:70] Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. [55:72]
(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.fiihinna = didalam-
nya merekakhayraatun = baik-baikhisaanun = bagus-bagus/cantik-cantikhuurun = yang
putih/jelitamaqsuuraatun = tersimpan/terpingitfilkhiyaami = dalam mahligai/rumah5. innaa an-
sya/naahunna insyaan, faja’alnaahunna abkaaraan, ’uruban atraabaan
[56:35] Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung [56:36]
dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. [56:37] penuh cinta lagi sebaya umurnya.inna
= sesungguhnya Kamiansya’naahunna = Kami jadikan merekainsyaa’an = dengan kejadian-
faja’alnaahunna = maka kami jadikan merekaabkaaran = gadis-gadis perawanDari kelima kelom-
pok ayat tersebut hanya yang nomer 5 yang secara jelas menyebut objek yang dimaksud adalah
berjenis kelamin wanita, sedangkan keempat ayat lainnya tidak secara jelas mengindikasikan
apakah yang dimaksud adalah wanita atau bukan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kelom-
pok ayat nomer 5 dibuat penjelasan dalam tanda kurung ‘bidadari’. Tafsir Jalalain juga mem-
berikan penjelasan bahwa makhluk yang diciptakan tersebut adalah bidadari sekalipun Al-Qur’an
tidak menyebut objeknya, dan kata ‘insyaa’an’ diartikan dengan kata ‘langsung’ yaitu yang
diciptakan tanpa melalui proses kelahiran terlebih dahulu, sedangkan Tafsir Al-Mishbah tidak
mengartikannya sebagai ‘bidadari’ dan tetap memakai kata ganti ‘mereka’, sedangkan kata ‘in-
syaa’an’ ditafsirkan dengan kata ‘sempurna’, sehingga bunyinya :”Sesungguhnya Kami mencip-
takan mereka dengan penciptaan sempurna..”, suatu penafsiran yang belum tentu berarti ‘dicip-
takan tanpa melalui proses kelahiran’.Selanjutnya Ustadz Quraish Shihab menjelaskan kalimat
‘lagi sebaya umurnya’ dengan menyampaikan hadist diriwayatkan oleh at-Tirmidzi bahwa seorang
wanita tua datang kepada Nabi Muhammad SAW memohon dido’akan agar masuk surga. Nabi
menjawabnya dengan bersabda (dengan tujuan bergurau sambil mengajar) :”Beritahu wanita itu,
bahwa dia tidak akan memasukinya dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah berfirman (lalu
beliau membacakan ayat-ayat diatas) . Hadist ini diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dan ath-
Thabarani, namun oleh Ibnu Hajar dinilai merupakan hadist lemah. Kalau kita merujuk kepada
penjelasan ini maka ‘diduga keras’ wanita yang dimaksud QS[56:35-37] adalah manusia biasa
yang mendapat anugerah surga dan bukan bidadari seperti yang dimaksud dengan kata ‘huurin
‘iin’ dalam QS[44:54], QS[52:20], QS[56:22].Dalam keempat kelompok ayat yang lain, Al-Qur’an
menyampaikan adanya ‘sesuatu’ di surga yang mempunyai ciri-ciri : punya pandangan yang tidak
liar, jelita matanya ibarat telur burung unta, berumur sebaya, sopan dan selalu menundukkan
pandangan, belum pernah disentuh manusia, seperti permata yakut dan marjan, yang cantik (atau
bagus) , putih dan tersimpan dalam mahligai. Kita tentunya boleh saja mengartikan ciri-ciri ini
secara fisik dan harfiah dan itu mempunyai ‘peluang besar’ menuju kepada sosok wanita. Namun
tidak salah juga kalau beberapa ahli tafsir mengartikan ciri-ciri tersebut secara majaazi, bahwa
maksud ‘pandangan tidak liar’ adalah ‘sesuatu’ tersebut punya perhatian hanya terbatas kepada
pasangannya, pandangan yang terbuka lebar penuh perhatian, murni, tulus dan setia kepada
pasangan, intinya betul-betul merupakan ‘sesuatu’ yang cocok dihati. Keempat kelompok ayat
tersebut tidak menjelaskan apa jenis kelamin ‘sesuatu’ itu. Dan ternyata ini juga sejalan dengan
pengertian kata ‘huurin ‘iin’. Penjelasan ini juga tidak membatasi penafsiran bahwa yang dimak-
sud adalah ‘sesuatu’ yang diciptakan di surga atau merupakan manusia yang menjadi penghuni
surga, baik laki-laki maupun perempuan.Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa kata ‘hur’ adalah
bentuk jamak dari kata ‘hauraa’ yang pertama menunjuk kepada jenis kelamin feminin dan yang
kedua jenis maskulin. Ini berarti bahwa kata ‘hur’ adalah kata yang netral kelamin – bisa laki-
laki dan bisa perempuan. Kata ‘hur’ sendiri menurut ar-Raghib al-Ashfahaani adalah tampak
sedikit keputihan pada mata disela kehitamannya (dalam arti yang putih sangat putih dan yang
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hitam sangat hitam). Bisa juga ia berarti ‘bulat’, ada juga yang mengartikan ‘sipit’. Sedangkan
kata ‘iin’ adalah jamak dari kata ‘aina’ dan ‘ain’ yang berarti’ bermata besar dan indah’. Penje-
lasan kata ‘huurin ‘iin’ berdasarkan arti katanya ternyata sejalan dengan bunyi ayat lain tentang
‘sesuatu’ yang akan menjadi pasangan manusia yang masuk surga nantinya.Pertanyaan muncul
dengan adanya ayat [52:20] ..dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik
bermata jeli. Kata ‘dikawinkan’ berasal dari kata ‘zawwajnaahum’ tidak dipahami dalam arti men-
gawinkan. Ini bukan saja karena di akherat ini tidak ada lagi ‘taklif ’ dan kewajiban syariat berupa
akad nikah dan lain-lainnya, tetapi juga karena ayat diatas menggunakan idiom ‘bi’ ketika meng-
gunakan kata ‘zawwaja’. Biasanya kata mengawinkan diungkapkan tanpa menyertakan idiom
‘bi’ yakni ‘zawwaja fulanah’ atau dalam konteks ayat ini – jika yang dimaksud dengannya men-
gawinkan tentu redaksinya ‘zawwajnaahum Huur ‘in’ dan bukan ‘zawwajnaahum bihuurin ’iinin.
Kalau begitu maka arti kata ‘zawwajnaahum’ bisa kita artikan lebih luas dan tidak hanya terbatas
pada hubungan perkawinan antara laki-laki dan wanita. Kata ini mungkin boleh diartikan den-
gan ‘dipasangkan’ yang punya arti luas.Sekarang kita coba mencari penjelasan Al-Qur’an tentang
adanya hubungan antar penghuni surga, misalnya disampaikan dalam ayat ini :
[2:25] ..Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri
yang suci dan mereka kekal di dalamnya.Dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin al-Mahalli se-
cara jelas mengartikan ‘azwaajun muthahharatun’ sebagai isteri-isteri yang disucikan, sedangkan
dalam Tafsir Al-Mishbah, Ustadz Quarish Shihab mengartikannya dengan ‘pasangan-pasangan
yang disucikan’, sekalipun dalam beberapa penjelasannya beliau menyinggung bahwa yang di-
maksud pasangan itu adalah suami atau isteri. Kalimat ‘azwaajun muthahharatun’ terkait den-
gan surga ini juga diungkapkan dalam QS[3:15], QS[4:57]. Kata ’azwaajun’ juga dipakai dalam
beberapa ayat Al-Qur’an yang merujuk kepada ‘istri’ antara lain pada ayat QS[2:232], QS[9:24],
QS[24:6]. QS[64:14], QS[66:5], dst. Sedangkan kata yang sama dan diartikan ‘pasangan’ di-
pakai pada ayat : QS[78:8], QS[6:143], QS[35:11], QS[36:36], QS[38:58], kata ’pasangan’ pada
ayat terakhir tidak selalu diartikan sebagai suami atau istri, misalnya QS [6:143] ..(yaitu) dela-
pan binatang yang berpasangan (tsamaaniyata azwaajin).Berdasarkan beberapa penjelasan ayat
Al-Qur’an diatas, marilah kita mencoba untuk ‘sedikit berkhayal’ tentang surga. Ternyata Al-
Qur’an mengisyaratkan bahwa di surga, manusia yang jadi penghuninya mempunyai pasangan
dan hal tersebut tidak selalu diartikan sebagai pasangan suami istri, dan yang dikatakan sebagai
‘bidadari’ itu ternyata tidak hanya terbatas pada pengertian pasangan wanita saja. Persoalan ini
tidaklah aneh dalam sejarah penafsiran Al-Qur’an, karena sebagai firman Allah, kemampuan kita
untuk menafsirkannya sangat terbatas. Ketika Allah menyampaikan hanya satu kata firman-Nya,
kelihatan tidak cukup jutaan buku yang dibuat manusia untuk menjelaskan maknanya, Allah
menyatakan :
[18:109] Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku,
sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami
datangkan tambahan sebanyak itu (pula)".[31:27] Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi
pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, nis-
caya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.Maka ketika manusia berusaha menjelaskan kalimat-kalimat Allah, apalagi
yang terkait dengan sesuatu yang masih ghaib, tidak akan habis-habisnya manusia memberikan
penafsirannya, hebatnya seluruh penafsiran tersebut seolah-olah ‘tenggelam’ dalam kalimat-
kalimat Allah tersebut.Disisi lain, Al-Qur’an juga bisa berfungsi sebagai cermin bagi manusia, me-
mantulkan apa yang ada dalam diri kita ketika berhadapan dengannya. Pada mulanya Al-Qur’an
diturunkan pada bangsa Arab dan para penafsir awal adalah kaum laki-laki dari bangsa terse-
but, maka mereka yang memang terkenal punya karakter ‘manusia gurun yang perkasa’ terutama
terkait dengan wanita, ayat tersebut ‘memantulkan’ karakter tersebut sehingga muncul penaf-
siran yang ’berpihak’ kepada kaum lelaki yang menggambarkan wanita cantik, putih bersih, setia,
tunduk, dan inilah penafsiran yang muncul bertahun-tahun sehingga membentuk ‘stereotip’ ten-
tang surga yang dipenuhi bidadari. Tentu saja ini tidaklah salah karena seperti yang saya katakan
sebelumnya, penafsiran ini seolah-olah ‘tenggelam’ didalamnya dan artinya tetap bisa diterima .
Namun bagaimana kalau yang berhadapan dengan ayat tersebut adalah seorang wanita..?? kita
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juga ‘mempersilahkan’ wanita tersebut ‘berkhayal’ bahwa di surga nanti dia akan menemui pasan-
gan, bisa seorang suami, bisa juga suaminya yang di dunia, bisa juga wanita lain sebagai sahabat
‘sejiwa’, pasangan yang tidak akan mengkhianati dan yang selalu mendampingi, tidak seperti
pasangannya di dunia, bisa pacar, suami, sahabat yang dipastikan pernah berkhianat.Di kantor
saya mempunya rekan seorang yang terobsesi untuk menjadi vokalis group heavy metal, namun
sayang cita-citanya kandas karena umurnya sudah menjelang ’50-an dan group musik yang diben-
tuknya ketika remaja hancur berantakan akibat ketidak-kompakan. Apakah yang akan dia khay-
alkan kalau nantinya dia bisa masuk surga..?? tentu saja di surga nanti dia ingin menjadi vokalis
dan rocker terkenal, seperti Ian Gillan ataupun Ronny james Dio. Tahukan anda siapa yang akan
menjadi ‘bidadari’nya..?? maka yang akan menjadi ‘huurin ‘iin’ adalah teman se group, bisa gitaris
model Ritchie Blackmore atau Steve Morse atau drummer jagoan seperti Ian paice, dll. Teman-
nya tersebut akan menjadi pasangan yang setia, group musiknya tidak bakalan bubar, anggota
yang lain hanya punya perhatian dan pandangan terfokus padanya, itulah yang menjadi ‘bidadari’
miliknya di surga nanti.Atau katakanlah anda terobsesi menjadi pemain bola seperti David Beck-
ham, maka yang menjadi ‘huurin ‘iin’ anda adalah pemain lain seperti Garry Neville atau Wayne
Rooney serta punya ‘huurin ‘iin’ pelatih sehebat Sir Alex Ferguson. ‘Huurin ‘iin’ anda tersebut
merupakan anggota se team anda yang selalu tahu dan mengerti apa maunya anda, mampu mem-
berikan ‘umpan-umpan matang’ agar anda bisa beraksi. Namun boleh-boleh saja kalau anda
adalah seorang yang punya naluri model Kaisar Caligula, kaisar Romawi yang ‘gadang salero’,
yang gemar mengoleksi perempuan sehingga singgasananya selalu dikelilingi puluhan wanita can-
tik dan seksi, maka ‘huurin ‘iin’ anda di surga ‘tidak akan jauh-jauh’ dari hal tersebut.Kalaupun
kita bertanya :”Lalu apa maksudnya Allah sengaja menyampaikan ‘sesuatu’ di surga yang akan
menjadi pasangan manusia penghuninya..??, apa pentingnya hal tersebut..??”. Kita mengetahui
bahwa manusia adalah makhluk sosial karena tidak bakalan bisa hidup sendiri. Kelihatannya di
surga nanti nalurinya sebagai makhluk sosial tidak akan berubah. Maka ketika manusia bersosial-
isasi di surga nanti dia akan berhadapan dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk lain. Dengan
menyampaikan adanya ‘huurin ‘iin’ ini, maka Allah – yang sangat mengerti tentang manusia –
tidak hanya menyiapkan, makanan dan minuman dan tempat tinggal yang indah, tapi juga menyi-
apkan ‘masyarakat’ tempat para penghuninya bersosialisasi dan berinteraksi.Ternyata ‘bidadari’
di surga tidak harus perempuan, dan hubungan kita dengannya tidak harus berupa hubungan
seksual. Apa yang kita tafsirkan dari penjelasan Al-Qur’an tentang itu merupakan ‘pantulan’ dari
obsesi kita sendiri, Allah menyampaikan :
[43:71] Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu
terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalam-
nya".

ALIRAN SESAT DAN KEBEBASAN BERAGAMA (2008-11-14 02:47)

Beberapa tahun yang lalu saya sempat menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Dalam rombon-
gan saya terdapat seorang pengikut LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), suatu kelompok
yang dianggap merupakan aliran sesat di Indonesia. Penampilan rekan LDII tersebut tidaklah
aneh, sama saja seperti umat Islam yang lain. Ketika kami sampai di Madinah dan saya seperti
umumnya jamaah lain rajin melakukan shalat di masjid Nabawi, khususnya di Raudah, suatu tem-
pat di dalam masjid yang dikatakan Rasulullah merupakan tempat yang afdhol untuk shalat dan
berdo’a. Saya lihat rekan LDII tersebut juga shalat dan berdo’a disana, malah cucuran airmata
mengiringi setiap komat-kamit mulutnya yang sedang berdo’a. Demikian pula ketika kami melan-
jutkan ibadah ke Makkah. Ritual umroh yang dilaksanakannya sama saja dengan yang kami
lakukan, cuma perbedaannya hanyalah rekan LDII saya tersebut melakukannya sendiri, sedan-
gkan kami melaksanakannya bersama-sama dengan pembimbing umroh. Ketika ada kesempatan,
saya berbincang-bincang dengan dia tentang Islam. Terus-terang saya kagum terhadap penge-
tahuan agamanya, ketika dia menjelaskan Al-Qur’an, rekan LDII tersebut mampu menjelaskan
ayat Al-Qur’an kata per kata, pemahaman ayatnyapun tidak ada yang ‘aneh’. Cuma satu hal yang
saya tidak ‘sreg’ ketika beberapa kali rekan LDII tersebut mengeluarkan pernyataan yang mempo-
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sisikan dirinya dan kelompoknya sebagai Muslim ‘kelas satu’ sedangkan orang-orang Islam yang
lainnya hanyalah merupakan Muslim ’kelas empat’. Tidak lupa pula rekan LDII saya tersebut
mengundang saya untuk ikut pengajian di mesjidnya di Cinere, karena kebetulan waktu itu saya
tinggal di daerah sana. Pertama saya bertanya ;”Untuk ikut LDII apakah saya di bai’at..?”, rekan
saya tersebut tidak menjawab dengan terus-terang. Dia mengatakan bahwa soal bai’at itu uru-
san berikutnya, yang penting adalah niat untuk memperdalam ajaran Islam. Saya mengatakan
bahwa sekalipun saya ingin sekali memperdalam agama Islam dan ingin punya kemampuan pen-
guasaan Al-Qur’an seperti dia, namun saya tidak tertarik ikut kelompok tersebut. Saya katakan
bahwa saya tidak punya ‘bakat’ untuk menilai diri sendiri sebagai Muslim yang lebih baik diband-
ingkan Muslim yang lain.Saat itu pikiran saya melayang ke beberapa tahun yang lalu, ketika saya
masih berdinas di Surabaya, terdapat beberapa rekan kantor saya yang juga merupakan anggota
LDII (di Jawa Timur biasanya dipanggil aliran Daarul Hadist). Pada mulanya saya agak heran
kepada kelompok tersebut karena sekalipun kami punya musholla kantor dan sering shalat ber-
jamaah, namun rekan-rekan saya ini selalu memisahkan diri ketika melakukan shalat. Mereka
mencari waktu dimana musholla lagi kosong, lalu melakukan shalat berjamaah dengan kelom-
pok sendiri. Pernah juga sekali waktu saya kebetulan ke musholla ketika mereka sedang shalat
berjamaah, dan sebagaimana biasanya saya langsung ikut masuk ke barisan sebagai masbuk (ja-
maah shalat yang terlambat). Namun selesai shalat mereka melihat saya seolah-olah saya ini
makhluk dari planet lain. Berdasarkan informasi dari rekan sekerja yang lain barulah saya tahu
bahwa kelompok tersebut memang suatu kelompok yang tertutup dan melakukan ritual ibadah
tersendiri. Setiap Jum’at ketika kami bersama-sama shalat Jum’at di mesjid dekat kantor, kelom-
pok LDII tersebut ‘menghilang’ karena mereka melakukan shalat Jum’at di mesjid sendiri yang
cukup jauh dari kantor. Ciri-ciri kelompok ini dalam beberapa hal sama saja dengan jamaah Ah-
madiyah; punya mesjid yang tertutup dan menganggap diri dan kelompoknya merupakan Mus-
lim ‘pilihan’ sedangkan umat Islam diluar adalah muslim ‘pinggiran’. Dalam melakukan pembi-
naan terhadap pengikutnya, kelompok ini melakukan indoktrinasi yang efektif dan ketat, tanpa
membuka peluang bagi masuknya ajaran Islam dari aliran lain. Dalam bukunya ‘Aliran dan pa-
ham Sesat di Indonesia’, Hartono Ahmad Jaiz menyampaikan pengakuan dari orang yang sudah
keluar dan berhenti dari kelompok ini, bahwa ternyata untuk mengundurkan diripun harus men-
jalani liku-liku yang berat dan tidak luput dari ‘kejaran’ organisasi.Saya sendiri tidak bermaksud
memberikan penilaian terhadap isi ajaran kelompok ini karena tentunya sudah ada pihak yang
berkompeten untuk itu. Yang ingin saya ungkapkan dalam tulisan ini adalah terkait dengan soal
kebebasan beragama. Ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang kesesatan aliran Ahmadiyah, ter-
jadi perlawanan, termasuk dari beberapa cendikiawan Islam yang bukan dari aliran Ahmadiyah,
menyatakan bahwa tidak seorangpun berhak menentukan apakah suatu aliran adalah sesat atau
tidak. Dalam editorial di website Islam Liberal disampaikan alasan :Kalau akidah Ahmadiyah
dinilai telah menyimpang oleh MUI, atau katakanlah sesat dari akidah kebanyakan umat Islam,
urusannya tentu bukan lagi pada negara. Mereka tentu berdosa di muka Allah dan cukuplah Al-
lah saja yang akan menghukum mereka di akhirat kelak. Negara yang demokratis dan berusaha
menciptakan iklim masyarakat terbuka tidak selayaknya mencampuri urusan pahala dan dosa
warga negara.http://islamlib.com/id/index.php?page=article &id=1319Terasa ada yang ganjil dari
alasan ini, kalau memang alasan untuk menentang pelarangan suatu aliran keagamaan adalah
karena bertentangan dengan kebebasan menganut dan memeluk suatu agama, maka seharus-
nya itu juga dipakai untuk menilai apakah aliran tersebut menerapkan hal yang sama bagi
pengikut-pengikutnya. Bagaimana mungkin prinsip ‘kebebasan beragama’ dipakai dalam mem-
biarkan suatu kelompok untuk menjalankan indoktrinasi (dan artinya terjadi pemaksaan pema-
haman) terhadap pengikutnya, termasuk membiarkan kelompok tersebut menghalangi pengikut-
nya untuk menerima atau mendengar pemahaman dari aliran yang lain..??. Dedengkot Islam
Liberal seperti Ulil Abshar Abdalla adalah jebolan pondok pesantren NU, justru karena keter-
bukaan NU untuk membiarkan kader-kadernya bisa mendengar dan belajar Islam dari pema-
haman lain, maka saat ini Ulil yang dulunya ‘berkiblat’ kepada kiyai-kiyai ‘khos’ NU merubah
kiblatnya kepada ‘kiyai-kiyai’ liberal semacam Nasir Hamid Abu Zayd dan Muhammad Arkoum.
Bisa dibayangkan kalau dulunya Ulil sekolah di ‘pesantren Ahmadiyah’ atau ‘pesantren LDII’.
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Apakah mungkin akan muncul seorang tokoh Islam Liberal dari sana..?? Bahkan aliran Wa-
habi yang sekarang berkuasa di Arab Saudi, yang sering diejek kaum Liberal sebagai :kelom-
pok Islam yang memiliki rasa rendah diri yang sangat tinggi. Kelompok ini kemudian menu-
tupi rasa rendah dirinya dalam bentuk mental mudah tersinggung, gampang mengkafirkan orang,
dan aksi-aksi kekerasan. Mereka menganggap diri dan kelompoknyalah yang memiliki otoritas
kebenaran sejati. Kelompok-kelompok lain adalah kafir, penghuni neraka, dan kalau perlu harus
dimusuhi bahkan dibasmi.http://islamlib.com/id/index.php?page=article &id=1327Apakah kelom-
pok ini membuat Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi menjadi masjid yang tertutup dan dipe-
runtukkan hanya bagi kelompok Wahabi saja..?? Di kedua mesjid tersebut kita masih menjumpai
umat Islam dari aliran manapun, dan mereka bebas untuk beribadah disana. Kita bisa mene-
mukan Islam Syi’ah dan seperti kisah saya diawal tulisan, bahkan Islam LDII pun masih leluasa
berdo’a dan shalat disana. Apakah bisa dibayangkan kalau seandainya saat ini yang berkuasa
di Arab Saudi adalah aliran Ahmadiyah atau LDII..??Maka keterlibatan pemerintah dalam uru-
san ini memang sangat diperlukan, bukan untuk memberikan penilaian apakah isi suatu ajaran
telah sesat atau tidak, tapi dalam rangka meminimalisir adanya kelompok-kelompok keagamaan
tertutup, yang melakukan indoktrinasi dan pemaksaan pemahaman penafsiran agama kepada
para pengikut yang kebetulan ’terseret’ kesana. Kemungkinan orang-orang yang mengikuti suatu
kelompok semisal aliran-aliran keagamaan tertutup ini pada awalnya dilandasi semangat yang be-
sar untuk memperbaiki dan meningkatkan keimanannya, namun kemudian ’terjebak’ mengikuti
suatu aliran yang menutup peluang dirinya mendapatkan banyak informasi lebih luas terhadap
ajaran Islam. Muslim yang malang ini kemudian ’dicekoki’ ajaran Islam melulu dari versi kelom-
pok tersebut. Pemerintah haruslah bertindak melindungi warga negara seperti ini. Bahkan di
Amerika Serikat, sebagai suatu negara yang mengklaim dirinya sebagai penganut kebebasan pal-
ing utama di dunia, pemerintahnya tetap melakukan kontrol dan pengendalian terhadap keber-
adaan kelompok-kelompok keagamaan tertutup semacam ini. Kita masih ingat tragedi David Ko-
resh, suatu kelompok Kristen dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang diserang oleh FBI di
Waco, Texas 19 April 1993, dan menimbulkan korban tewas 76 orang anggota kelompok tersebut,
termasuk wanita dan anak-anak.http://id.wikipedia.org/wiki/Ranting _DaudSoal isi ajaran dan
pemahaman silahkan diperdebatkan dengan para ahlinya, namun gesekan-gesekan yang terjadi
selama ini sedikit banyak merupakan akibat kecurigaan yang muncul dari umat Islam, karena per-
ilaku yang tertutup dari jamaah dan masjid, serta sikap memposisikan diri sebagai ‘Muslim kelas
satu’, meremehkan umat diluar kelompok sebagai ‘Muslim kelas empat’, tidak membuka diri ter-
hadap pemahaman Islam yang lain, serta melakukan indoktrinasi terhadap pengikut-pengikutnya.
Kebebasan beragama seharusnya juga diterapkan dalam mendidik pengikut suatu kelompok den-
gan memberikan kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya untuk mendengarkan masukan
dari pemahaman Islam yang lain. Buat Ahmadiyah dan LDII kita seharusnya menyarankan
:”Bukalah pintu masjid anda lebar-lebar.., undanglah ustadz NU, Muhammadiyah, PERSIS (Persat-
uan Islam) atau ulama tanpa aliran untuk memberikan ceramah dan pengajian disana, biarkan ja-
maah anda menerima masukan sebebas-bebasnya, dan biarkan mereka menentukan sendiri mana
pemahaman ke-Islam-an yang sesuai dengan nurani mereka…”. Menurut saya itulah yang dina-
makan kebebasan beragama…

JAMINAN SORGA MENURUT ALKITAB DAN AL-QUR’AN (2008-11-14 03:09)

Tulisan ini merupakan diskusi dalam thread ini :http://forum.swaramuslim.net/threads.ph-
p?id=4186 _0 _28 _0 _Cdan ayat alkitab dibawah ini merupakan tanggapan netters Kristen untuk
membuktikan bahwa dalam alkitab terdapat jaminan keselamatan (diartikan masuk sorga) bagi
yang percaya kepada Yesus Kristus :barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada
Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia su-
dah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.mereka yang mendengarnya, akan hidup.barangsiapa
percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati,setiap orang yang hidup dan yang per-
caya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya.setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh
hidup yang kekal. setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
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yang kekal.Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum;Akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.Siapa
yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,Barangsiapa makan roti ini, ia akan hidup selama-
lamanya.Ayat-ayat tersebut punya pola pengandaian, banyak memakai kata ’barangsiapa’ dan
’akan’ artinya : KALAU anda percaya kepada Yesus, maka NANTI anda AKAN masuk sorga.
Padanan dari ayat tersebut dalam Al-Qur’an sebenarnya banyak :
Al Baqarah 82 : Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga;
mereka kekal di dalamnya.An Nisaa 57 : Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-
amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya men-
galir sungai-sungai;An Nisaa 122 : Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh,
kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka
kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah
yang lebih benar perkataannya dari pada Allah ?Al A’raaf 42 : dan orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang
melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di
dalamnya.Yunus 9 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh,
mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir
sungai-sungai di dalam syurga yang penuh keni‘matan.Huud 23 : Sesungguhnya orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka
itu adalah penghuni-penghuni syurga; mereka kekal di dalamnya.Ar Ra’d 29 : Orang-orang yang
beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.Ibrahim 23
: Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga yang men-
galir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Uca-
pan penghormatan mereka dalam syurga itu ialah "salaam"Al Kahfi 107 : Sesungguhnya orang-
orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat ting-
gal,Maryam 60 : kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu
akan masuk syurga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun,Thaahaa 75 : Dan barangsiapa
datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh,
maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia),Al Hajj 14
: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh
ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat
apa yang Dia kehendaki.Al Hajj 23 : Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.Al
Hajj 56 : Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka
orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam syurga yang penuh keni‘matan.Al
Ankabuut 7 : Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan
dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik
dari apa yang mereka kerjakan.Al Ankabuut 58 : Dan orang-orang yang beriman dan menger-
jakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat
yang tinggi di dalam syurga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalam-
nya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal,Ar Ruum 15 : Adapun orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) bergem-
bira.Luqman 8 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi
mereka syurga-syurga yang penuh keni‘matan,As Sajdah 19 : Adapun orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala ter-
hadap apa yang mereka kerjakan.Asy Syura 22 : Dan orang-orang yang beriman serta menger-
jakan amal saleh (berada) di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka ke-
hendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.Al Jatsiyah 30 : Ada-
pun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka Tuhan mereka memasukkan
mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata.At Taghaabun 9 : (Ingat-
lah) hari (dimana) Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, itulah hari dinampakkan
kesalahan-kesalahan. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya
Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang men-
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galir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar.Atg
Thalaaq 11 : Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya
Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai;
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezki yang baik
kepadanya.Al Buruuj 11 : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal
yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan
yang besar.Berbeda dengan ajaran Kristen yang mengaitkan soal masuk sorga HANYA dengan
percaya (sekalipun dalam beberapa diskusi netters Kristen disini mengatakan bahwa kalau sudah
percaya maka perbuatannya sudah pasti merupakan amal saleh, ini perlu didiskusikan lebih lan-
jut, fakta yang ada, amal saleh/perbuatan baik bisa dilakukan semua orang, tidak peduli apapun
agamanya, bahkan atheis sekalipun) maka Al-Qur’an mengaitkan sorga dengan iman dan amal
saleh, artinya beriman saja tidak akan membuat anda masuk sorga kalau tidak pernah beramal
saleh, sebaliknya semua amal saleh anda akan sia-sia kalau tidak didasari iman kepada Allah. Na-
mun semua ayat Al-Qur’an tersebut tidak diartikan bahwa anda yang merasa telah beriman dan
beramal saleh PASTI masuk sorga, karena selama anda menjalani hidup maka dipastikan iman
dan amal saleh anda selalu berobah, kadang naik dan kadang turun, itu adalah hal yang manusi-
awi dan terjadi pada semua orang. Kondisi keimanan dan amal saleh yang tidak stabil tersebut
bisa disebabkan oleh ujian yang diberikan Allah kepada manusia yang punya kodrat memiliki ke-
cenderungan kearah baik dan buruk. Al-Qur’an sendiri menyampaikan :
Ali Imran 142 : Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi
Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.Al Ank-
abuut 2 : Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan : "Kami telah
beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?Ali Imran 186 : Kamu sungguh-sungguh akan diuji ter-
hadap hartamu dan dirimu.Al Hujuurat 3 : Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di
sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa.
Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.Al An’aam 145 : Dan Dia lah yang menjadikan
kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang
lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.Al An’aam
53 : Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebaha-
gian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata: "Orang-orang
semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?" (Allah berfirman):
"Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepadaNya) ?"Al Anbiyaa
35 : Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan
dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikem-
balikan.Muhammad 31 : Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami
mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan
(baik buruknya) hal ihwalmu.Al Mulk 2 : Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji
kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengam-
pun,Al Insaan 2 : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercam-
pur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia
mendengar dan melihat.Jadi menurut Al-Qur’an, hidup di dunia tidak lain hanyalah periode un-
tuk menguji keimanan dan perbuatan kita, mengapa harus diuji..?? karena hanya dengan ujianlah
bisa dibuktikan apakah seorang manusia memang menjalankan hidupnya sesuai perintah Allah
atau tidak. Dalam menjalani hidup sering kita tergelincir melakukan dosa, itu juga manusiawi
karena mana ada manusia yang tidak punya dosa..?, untuk itu Allah memberikan mekanisme lain
:
Ali Imran 135-136 : Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menga-
niaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan
siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan
perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari
Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di
dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. An Nisaa 64 : Dan Kami
tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk dita‘ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya
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jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah,
dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Pener-
ima Taubat lagi Maha Penyayang.An Nisaa 106 : dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesung-
guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.An Nisaa 110 : Dan barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, nis-
caya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Al maaidah 39 : Maka barangsi-
apa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki
diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.Al Maaidah 73-74 : Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bah-
wasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari
Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-
orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak
bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya ?. Dan Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.Al A’raaf 153 : Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat
sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman
itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.An Anfaal 39 : Katakanlah kepada orang-orang
yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka
tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu;(ini sebagian dari ayat Al-Qur’an tentang pengampunan
Allah, masih banyak ayat yang lain lagi, terus terang saya capek mengutipnya karena sangat
banyak ayatnya, silahkan anda cari sendiri dalam Al-Qur’an)Jadi ayat alkitab memang tidak per-
nah menyatakan adanya jaminan anda masuk sorga karena percaya kepada Yesus, karena semua
ayat yang dikutip diatas hanyalah kalimat pengandaian, dan itu sama saja dengan ayat yang
ada dalam Al-Qur’an. Lalu mengapa umat Kristen sampai bisa punya pikiran SUDAH dijamin
dan PASTI masuk sorga, hanya dengan syarat percaya..?? itu datangnya dari doktrin gereja yang
dicekoki terus-menerus, menjadi ’candu spriritual’, bikin mabok dan melayang-layang, lupa bahwa
kita harus terus menjalani kehidupan dengan segala kemungkinan, bisa istiqomah (konsisten) den-
gan keimanan dan amal saleh kita, bisa juga terjerumus, Al-Qur’an mengatakan :
Al Baqarah 111 : Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga
kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya) angan-angan
mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah
orang yang benar".Tahu artinya ’angan-angan kosong’..? sesuatu yang belum ada ditangan, tapi
pikiran sudah merasa itu sudah ada ditangan, itu namanya angan-angan kosong dan Al-Qur’an
telah memperingatkan anda dengan bahasa yang lugas dan jelas..Nah para pembaca, dihadapan
anda ada 2 pilihan soal keselamatan dan jaminan masuk sorga, mana yang akan anda pilih..? anda
mau ’melayang-layang’ menikmati angan-angan kosong anda atau anda kembali kedunia nyata,
menjalani sisa kehidupan anda, selalu berhati-hati agar tidak tergelincir, selalu memohon kepada
Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang bisa memberi anda petunjuk atau malah akan menye-
satkan anda kalau anda menghadap-Nya dengan sombong, prasangka buruk dan kedurhakaan.
Semuanya terserah anda...

AL-QUR’AN, ORIENTALISME DAN LUXENBERG :. (2008-11-14 13:55)

sumber : http://forum.swaramuslim.net/threads.php?id=4281 _0 _15 _0 _C
Belum lama ini akidah umat Islam diserang lagi. Kali ini sasarannya, lagi-lagi kitab suci Al-Qur’an.
Tidak mengherankan, sebab di antara kitab-kita suci, Al-Qur’an merupakan satu-satunya yang
dengan tegas menyatakan dirinya bersih dari keraguan (laa rayba fihi), dijamin keseluruhannya
(wa innaa lahuu la-haafizuun), dan tiada tandingannya. Lebih dari itu, Al-Qur’an ibarat kompas
pedoman arah dan petunjuk jalan, laksana obor penerang dalam kegelapan, hal yang membuat
kalangan non-Muslim (khususnya ’Orientalis-Misionaris’, Yahudi dan Kristen) geram sekaligus
hasad(dengki) adalah fakta bahwa dalam soal yang satu inipun - yakni tentang keaslian, kebe-
naran dan kemukjizatan Al-Qur’an sebagai Kalamullah - seluruh umat Islam sepakat dan sepen-
dapat dari dulu sampai sekarang, dari Maroko sampai Merauke.
Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an, orang Yahudi dan Kristen memang tak akan pernah
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berhenti, dengan segala macam cara, mempengaruhi umat Islam agar mengikuti langkah mereka.
Mereka ingin umat Islam melakukan apa yang mereka lakukan; menggugat, mempersoalkan
ataupun mengutak-atik yang sudah jelas dan mapan, sehingga timbul keraguan terhadap yang
sah dan benar. Untuk memberi kesan seolah-olah objektif dan autoritatif, Orientalis-Misionaris
ini biasanya ’berkedok’ sebagai pakar (scholars/expert) dalam bahasa, sejarah, agama dan kebu-
dayaan Timur, baik yang ’jauh’ (Far Eastern, seperti Jepang, Cina dan India) maupun yang ’dekat’
(Near Estern, seperti Persia, Mesir dan Arabia)
I. Sekilas kajian Orientalis terhadap Al-Qur’an
Pada tahun 1927, Alphonse Mingana, pendeta Kristen asal Irak dan guru besar di Universitas
Birmingham Inggeris, mengumumkan bahwa :"Sudah tiba saatnya sekarang untuk melakukan
kritik teks terhadap Al-Qur’an sebagaimana yang telah kita lakukan terhadap kitab suci Yahudi
yang berbahasa Ibrani-Arami dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani (The time has surely
come to subject the text of the Koran to the same criticism as that to which we subject the Hebrew
and Aramaic of the Jewish Bible, and the Greek of the Christian scriptures)." Mengapa Misionaris
satu ini menyerukan hal demikian..?
Seruan semacam ini dilatar-belakangi oleh kekecewaan orang Kristen dan Yahudi terhadap kitab
suci mereka dan disebabkan oleh kecemburuan mereka terhadap umat Islam dan kitab suci Al-
Qur’an. Perlu diketahui bahwa mayoritas cendikiawan Kristen sudah lama meragukan autentisi-
tas Bibel. Mereka terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa Bibel yang ada di tangan mereka
sekarang ini terbukti bukan asli alias ’aspal’. Terlalu banyak campur-tangan manusia di dalamnya,
sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar-benar wahyu dan mana yang bukan. Sebab,
sebagaimana ditegaskan oleh Kurt Aland dan Barbara Aland :?Until the beginning of the fourth
century, the text of the New Testament developed freely?Even for later scribes, for example, the
parallel passages of the Gospel were so familiar that they would adapt the text of the one Gospel
to that of another. They also felt themselves free to make corrections in the text, improving it by
their own standard of correctness, whether grammatically, stylistically, or more substantively. St.
Jerome juga dikatakan mengeluh soal banyaknya penulis Bibel yang "wrote down not what they
find but what they think is the meaning; and while they attempt to rectify the errors of others,
they merely expose their own." Kecewa dengan kenyataan semacam itu, R. Bentley, Master of Trin-
ity College pada tahun 1720 menghimbau umat Kristen agar mencampakkan kitab suci mereka,
yakni naskah Perjanjian Baru versi Paus Clement 1592 (the ’textus receptus’ to be abandoned al-
together..!). Seruan tersebut dilanjutkan dengan munculnya ’edisi kritis’ Perjanjian Baru hasil
’utak-atik’ Brooke Foss Westcott (1825-1903) and Fenton John Anthony Hort (1828-1892).
Tentu saja Mingana bukan yang pertama kali melontarkan imbauan semacam itu, dan ia juga
tidak sendirian. Jauh sebelum itu, tepatnya pada 1834 di Leipzig, seorang Orientalis Jerman
bernama Gustav Fluegel menerbitkan ’mushaf ’ hasil kajian filologinya. Naskah yang ia namakan
Corani Textus Arabicus tersebut sempat dipakai ’tadarrus’ oleh sebagian aktivis Jaringan Islam
Liberal (JIL). Kemudian datang Theodor Noeldeke yang berusaha merekonstruksikan sejarah Al-
Qur’an dalam karyanya Geschichte des Qorans (1860), sebuah upaya yang belakangan ditiru oleh
Taufik Adnan Amal, juga dari Jaringan Islam Liberal. Lalu pada tahun 1937 muncul Arthur Jef-
fery yang ingin merekonstruksi al-Mushaf al-Uthmani dan membuat mushaf baru. Orientalis
asal Australia yang pernah mengajar di American University, Cairo dan menjadi guru besar di
Columbia University ini, konon merekonstruksi teks Al-Qur’an berdasarkan Kitab al-Masahif
karya Ibn Abi Dawud as-Sijistaani, yang ia anggap mengandung bacaan-bacaan dalam mushaf
tandingan (yang ia istilahkan dengan ’rival codices). Jeffery bermaksud meneruskan usaha Got-
thelf Bergstraesser dan Otto Pretzi yang pernah bertungkus-lumus (bekerja-keras) mengumpulkan
foto lembaran-lembaran (manuskrip) Al-Qur’an dengan tujuan membuat edisi kritis Al-Qur’an
(tetapi gagal karena semua arsipnya di Munich musnah saat Perang Dunia ke-2 berkecamuk),
sebuah ambisi yang belum lama ini di-echo-kan oleh taufik Amal dari JIL. Saking antusiasnya
terhadap qira’at-qira’at pinggiran alias ’nyeleneh’ (Nichtkanonische Koranlesarten) Bergstraesser
lalu mengedit karya Ibn Jinni dan Ibn Khalaawayh. Bagi para Orientalis ini. ’isnad’ tidak penting
dan, karena itu, riwayat yang ’shaadh’ bisa saja dianggap ’sahih’, yang ’ahad’ dan ’gharib’ bisa saja
menjadi ’mutawaatir’ dan ’mashhuur’, dan yang cacat disamakan dengan yang sempurna. Yang
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demikian ini merupakan teknik dan strategi utama mereka menjungkir-balikkan kriteria dan ni-
lai, menyepelekan yang fundamental dan menonjolkan yang ’trivial’.
Maka yang digembar-gemborkan adalah isu naasikh-mansuukh, soal adanya surat tambahan versi
Shi’ah, isu ’Ghanaariq’ dan lain sebagainya. Ada pula yang apriori mau merombak susunan ayat
dan surah Al-Qur’an secara kronologis, mau ’mengkoreksi’ bahasa Al-Qur’an ataupun ingin men-
gubah redaksi ayat-ayat tertentu. Kajian Orientalis terhadap Al-Qur’an tidak sebatas memper-
soalkan autentisitasnya. Isu klasik yang selalu diangkat adalah soal pengaruh Yahudi, Kristen,
Zoroaster, dan lain sebagainya terhadap Islam dan isi kandungan Al-Qur’an (theories of borrow-
ing and influence), baik yang mati-matian berusaha mengungkapkan apa saja yang bisa dijadikan
bukti bagi ’teori pinjaman dan pengaruh’ tersebut seperti dari literatur dan tradisi Yahudi-Kristen
(Abraham Geiger, Clair Tisdall dan lain-lain), maupun yang membandingkannya dengan adat isti-
adat Jahiliyah, Romawi dan lain sebagainya. Biasanya mereka akan mengatakan bahwa cerita-
cerita dalam Al-Qur’an banyak yang keliru dan tidak sesuai dengan versi Bible yang mereka
anggap lebih akurat.
Sikap anti Islam tersebut tersimpul dalam pernyataan ’miring’ seorang Orientalis Inggeris yang
banyak mengkaji karya-karya sufi, Reynold A. Nicholson:"Muhammad picked up all his knowledge
of this kind [i.e. Al-Qur’an] by hearsay and makes a brave show with such borrowed trappings-
largely consisiting of legends from the Haggada and Apocrypha". Namun ibarat buih, segala usaha
mereka muncul dan hilang begitu saja, tanpa pernah berhasil mengubah keyakinan dan penghor-
matan mayoritas umat Islam terhadap kitab suci Al-Qur’an, apalagi sampai membuat mereka
murtad.
II. Kesalahan dan Khayalan Orientalis
Al-Qur’an merupakan target utama serangan Misionaris dan Orientalis Yahudi-Kristen, setelah
mereka gagal menghancurkan sirah dan sunnah Rasulullah sallalaahu ’alaihi wa-sallam. Mereka
mempertanyakan status kenabian Muhammad sallalaahu ’alaihi wa-sallam, meragukan kebe-
naran riwayat hidup beliau dan menganggap sirah beliau tidak lebih dari sekedar legenda dan
cerita fiktif. Demikian pendapat Caetani, Wellhausen, dan konco-konconya. Karena itu mereka
sibuk untuk merekonstruksi biografi Nabi Muhammad sallalaahu ’alaihi wa-sallam khususnya,
dan sejarah umat Islam umumnya. Mereka ingin umat Islam melakukan hal yang sama seperti
mereka telah lakukan terhadap Nabi Musa dan Nabi ’Isa alaihis salam (a.s). Bagi mereka ’Moses’
cuma tokoh fiktif (invented, mythical figure) dalam dongeng Bible, sementara tokoh ’Jesus’ masih
diliputi misteri dan cerita-cerita isapan jempol.
Kalau ada upaya pencarian ’Jesus historis’, mengapa tidak ada usaha menemukan fakta sejarah
tentang Nabi Muhammad sallalaahu ’alaihi wa-sallam ? Maka Arthur Jeffery pun menulis The
Quest of the Historical Mohammad, dimana tak sungkan-sungkan menyebut Nabi Muhammad sal-
lalaahu ’alaihi wa-sallam sebagai ’kepala perampok’ (robber chief). Diteruskan kemudian oleh
F.E. Peters, dan belum lama ini oleh orang dengan nama samaran ’Ibn Warraq’. Misionaris-
orientalis tersebut tidak menyadari bahwa tulisan mereka sebenarnya hanya menunjukkan ha-
tred (kebusukan hati) dan kebencian mereka terhadap tokoh dan agama yang mereka kaji, seba-
gaimana disitir oleh seorang pengamat :"The studies carried out in the west.have demonstrated
only one thing; the anti-Muslim prejudice of their authors". Sikap semacam itu juga tampak dalam
kajian mereka terhadap hadist. Mereka menyamakan sunnah dengan tradisi apocrypha dalam
sejarah Kristen atau tradisi Aggada dalam agama Yahudi.
Dalam khayalan mereka teori evolusi juga berlaku untuk hadist; mereka berspekulasi bahwa apa
yang dikenal sebagai hadist muncul beberapa ratus tahun sesudah Nabi Muhammad sallalaahu
’alaihi wa-sallam wafat, artinya bahwa hadist mengalami beberapa tahap evolusi. Nama-nama
dalam rantai periwayatan (sanad) mereka anggap tokoh fiktif. Penyandaran suatu hadist secara
sistematis (isnad), menurut mereka baru muncul pada zaman al-Daulah al-Abaasiyah. Karena itu,
mereka beranggapan bahwa dari sekian banyak hadist hanya sedikit saja yang autentik semen-
tara sisanya kebanyakan palsu. Demikian pendapat Goldziher, Margoliouth, Schacht, Cook dan
para pengikutnya. Orientalis-misionaris ini inginkan umat Islam membuang tuntutan Rasulullah
sallalaahu ’alaihi wa-sallam sebagaimana orang Krsiten meragukan dan akhirnya mencampakkan
ajaran Yesus.
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III. Autentisitas Al-Qur’an
Kembali ke masalah autentisitas kitab suci Al-Qur’an, ada beberapa hal yang perlu di garis-
bawahi dan perlu senantiasa diingat. Pertama, pada prinsipnya Al-Qur’an bukanlah ’tulisan’
(rasm atau writing) tetapi merupakan ’bacaan’ (qira’ah atau recitation) dalam arti ucapan dan
sebutan. Baik proses turun (pewahyuan)-nya maupun penyampaian, pengajaran dan periway-
atan (transmisi)-nya dilakukan melalui lisan dan hafalan, bukan tulisan. Dari dahulu, yang di-
maksud dengan ’membaca’ Al-Qur’an adalah ’membaca dari ingatan’ (qara’a ’an zhahri qalbin; to
recite from memory). Adapun tulisan berfungsi sebagai penunjang semata. Sebab ayat-ayat Al-
Qur’an dicatat - yakni, dituangkan menjadi tulisan diatas tulang, kayu, kertas, daun dan lain
sebagainya berdasarkan hafalan, bersandarkan apa yang sebelumnya telah tertera dalam ingatan
sang qaari/muqri. Proses transmisi semacam ini dilakukan dengan isnad yang mutawaatir dari
generasi ke generasi, terbukti berhasil menjamin keutuhan dan keaslian Al-Qur’an sebagaimana
diwahyukan oleh Malaikat Jibril a.s kepada Nabi sallalaahu ’alaihi wa-sallam dan diteruskan
kepada para Sahabat, demikian hingga hari ini. Ini berbeda dengan kasus Bible, dimana tulisan
manuscript evidence dalam bentuk papyrus, scroll dan sebagainya memegang peran utama dan
berfungsi sebagai acuan dan landasan bagi Testamentum alias Gospel.
Jadi seluruh kekeliruan dan kengawuran Orientalis bersumber dari sini. Orang-orang seperti
Jeffery, Wansbrought dan Puin, misalnya, berangkat dari sebuah asumsi keliru, menganggap Al-
Qur’an sebagai ’dokumen tertulis’ atau teks, bukan sebagai ’hafalan yang dibaca’ atau recitatio.
Dengan asumsi keliru ini (taking the Qur’an as text) mereka lantas mau menerapkan metode-
meode filologi yang lazim digunakan dalam penelitian Bible, seperti historical criticism, source
criticism, form criticism, dan textual criticism. Akibatnya, mereka menganggap Al-Qur’an seba-
gai produk sejarah, hasil interaksi orang Arab abad ke-7 dan 8M dengan masyarakat sekeliling
mereka. Mereka mengatakan bahwa mushaf yang ada sekarang tidak lengkap dan berbeda dengan
aslinya (yang mereka sendiri tidak tahu pasti) dan karena itu mereka lantas membuat edisi kritis,
merestorasi teksnya, maupun membuat naskah baru berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ada.
Bahwa mereka menyamakan Al-Qur’an dengan Bible diakui sendiri oleh Karl-Heinz Ohlig :"Bercer-
min dari [sejarah Kristen], dimana ajaran dan riwayat hidup Yesus dibentuk secara kerygmatis
dan dibangun melalui tradisi [yang berkembang] dalam komunitas [para pengikutnya] selama 40
tahun sampai munculnya Injil Markus, sehingga Yesus sejarah [yang sesungguhnya] nyaris mus-
tahil untuk diketahui, maka [bercermin dari kasus ini] boleh jadi tradisi [riwayat-riwayat] menge-
nai Nabi Muhammad sallalaahu ’alaihi wa-sallam-pun [yakni Al-Qur’an dan hadist] melalui proses
serupa".
Kedua, meskipun pada prinsipnya diterima dan diajarkan melalui hafalan, Al-Qur’an juga dicatat
dengan menggunakan berbagai medium tulisan. Hingga wafatnya Rasulullah sallalaahu ?alaihi
wa-sallam hampir seluruh catatan-catatan awal tersebut milik pribadi para sahabat nabi, dan
karena itu berbeda kualitas dan kuantitasnya satu sama lain. Karena untuk keperluan masing-
masing (for personal purpose only), banyak yang menuliskan catatan tambahan sebagai keteran-
gan atau komentar (tafsir/glosses) dipinggir ataupun disela-sela ayat yang mereka tulis.. Baru
kemudian, menyusul susutnya jumlah penghafal Al-Qur’an karena gugur di medan perang, usaha
kodifikasi (jam’)-pun dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk atas inisiatif Khalifah Abu Bakr
as-Siddiq r.a hingga Al-Qur’an terkumpul dalam satu mushaf, berdasarkan periwayatan langsung
(first-hand) dan mutawaatir dari Nabi sallalaahu ’alaihi wa-sallam.
Setelah wafatnya Abu Bakr r.a (13H/634M), mushaf tersebut disimpan oleh Khalifah Umar r.a sam-
pai beliau wafat (23H/644M), lalu disimpan oleh Hafsah, sebelum kemudian diserahkan kepada
Khalifah Utsman r.a. Pada masa inilah, atas desakan permintaan sejumlah sahabat, sebuah tim
ahli sekali lagi dibentuk dan diminta mendata kembali semua qira’at yang ada, serta meneliti
dan menentukan nilai keshahihan periwayatannya untuk kemudian melakukan standarisasi demi
mencegah kekeliruan dan perselisihan. Hasilnya dibukukan dalam beberapa mushaf standard
yang masing-masing mengandung qira?at mtawaatirah yang disepakati keshahihan periwayatan-
nya dari Nabi sallalaahu ’alaihi wa-sallam. Jadi sangat jelas fakta sejarah dan proses kodi-
fikasinya. Para Orientalis yang ingin mengutak-atik Al-Qur’an biasanya akan mulai dengan mem-
pertanyakan fakta ini dan menolak hasilnya. Mereka menganggap sejarah kodifikasi tersebut
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hanya kisah fiktif, dan mengatakan bahwa proses kodifikasi baru dilakukan pada abad ke-9M.
Jeffery, misalnya seenaknya berkata :"That he [i.e Abu Bakr r.a] ever made an official recension
as the orthodox theory demands is exceedingly doubtful". Ia juga mengklaim bahwa :"the text
with Uthman canonized was only one out of many rival texts, and we need to investigate what
went before the canonical text". Disini kelihatan Jeffery tidak mengerti atau sengaja tidak peduli
bahwa Al-Qur’an tidak sama dengan Bible; Al-Qur’an bukan lahir dari manuskrip, tapi sebaliknya;
manuskrip lahir dari Al-Qur’an.
Ketiga, Salah paham tentang rasm dan qira’at. Sebagaimana diketahui, tulisan Arab atau khat
mengalami perkembangan sepanjang sejarah. Pada kurun awal Islam, Al-Qur’an ditulis ’gun-
dul’, tanpa tanda baca sedikitpun. Sistem vokalisasi baru diperkenalkan kemudian. Meskipun
demikian, rasm Uthmani sama sekali tidak menimbulkan masalah, mengingat kaum muslimin
saat itu belajar Al-Qur’an langsung dari para sahabat, dengan cara menghafal dan bukan dari
tulisan. Mereka tidak bergantung pada manuskrip atau tulisan. Jadi, Orientalis seperti Jeffery
dan Puin telah salah paham dan keliru, lalu menyimpulkan sendiri bahwa teks gundul inilah sum-
ber variant readings sebagaimana terjadi dalam Bible serta keliru menyamakan qira’at dengan
’readings’, padahal qira’at adalah recitation from memory dan bukan reading the text. Mereka
tidak tahu bahwa dalam hal ini kaidahnya adalah: tulisan harus mengacu pada bacaan yang diri-
wayatkan dari Nabi sallalaahu ’alaihi wa-sallam dan bukan sebaliknya.
Orientalis juga salah paham mengenai rasm Al-Qur’an. Dalam bayangan keliru mereka, muncul-
nya bermacam-macam qira’at disebabkan oleh rasm yang sangat sederhana itu, sehingga setiap
pembaca bisa saja berimprovisasi dan membaca ’sesuka-hatinya’. Padahal ragam qira’at telah ada
lebih dahulu sebelum adanya rasm. Mereka juga tidak mengerti bahwa rasm Al-Qur’an telah dis-
epakati dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat mewakili dan menampung berbagai qira’at
yang diterima. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Sha’ban Muhammad Ismail dari Univer-
sitas Al-Azhar, Cairo, jumlah qira’at yang ditulis dengan rasm berbeda-beda dalam mushaf Uth-
mani, tanpa pengulangan, mencapai 58 kata. Dari sini jelas, masahif yang dikirim oleh Khalifah
Uthmani r.a ke berbagai kota itu beragam rasm-nya, sesuai dengan bacaan Sahabat yang diutus
untuk mengajarkannya. Namun demikian tetap saja bacaan tidak bergantung kepada teks. Dan
memang, qira’at Sahabat (yang dikirim ke sebuah kota) atau perawinya tidak otomatis sama den-
gan mushaf yang beredar di kota itu, tetapi pada umumnya sama. Boleh saja seorang imam atau
perawi membacanya sesuai dengan riwayat dan rasm yang ada di mushaf kota lain. Contohnya
: Imam Hafs di Kufah membaca QS az-Zukhruf:71 tashtahiihi al-anfus (dengan dua ha) seperti
tertera dalam mushaf Madinah dan Syam, padahal dalam mushaf Kufah tertulis dengan satu ha
(tashtahii). hal ini dibolehkan mengingat salah satu syarat diterimanya sebuah qira’at adalah
sesuai dengan salah satu rasm al-Mushaf al-Uthmani. Sebaliknya, jika suatu qira’at tidak ter-
catat dalam salah satu al-Mushaf al-Uthmani, qira’at tersebut dianggap ’shadh’ dan tidak dapat
diterima, karena bertentangan dengan rasm yang disepakati, rasm yang telah menampung semua
qira’at yang mutawaatir. Jika demikian halnya, maka improvisasi liar atau bacaan liberal seperti
yang direka-reka oleh para Orientalis semacam Bellamy, Puin, Luxenberg wa man tabi’ahum su-
dah pasti a fortiori ditolak.
IV. Kasus Luxenberg dan Bukunya
Misionaris-orientalis ibarat ’zombie’, patah tumbuh hilang berganti menyerang Islam. Baru-baru
ini muncul lagi seorang dengan nama samaran ’Christoph Luxenberg’. Ia mengklaim bahwa Al-
Qur’an hanya bisa dimengerti kalau dibaca sesuai dengan bahasa asalnya, yaitu Syro-aramaic (ba-
hasa Aramaic dengan dialek Syriac). Dalam bukunya yang berjudul ’Cara membaca Al-Qur’an
dengan bahasa Syro-aramaic; Sebuah sumbangsih upaya pemecahan kesulitan memahami ba-
hasa Al-Qur’an (Die syro-aramaeische Lesart des Koran; Ein Beitrag zur Entschluesselung der
Koransprache) itu, Luxenberg dengan nekad mengklaim bahwa (1) bahasa Al-Qur’an sebenarnya
bukan bahasa Arab. Karena itu, menurut dia, banyak kata-kata dan ungkapan yang sering dibaca
keliru atau sulit dipahami (in einem Ausmass verlesen und missdeutet wurde) kecuali dengan
merujuk pada bahasa Syro-aramaic yang konon merupakan bahasa lingua franca pada masa itu,
(2) bukan hanya kosakatanya berasal dari Syro-aramaic, bahkan isi ajarannya-pun diambil dari
tradisi kitab suci Yahudi dan Kristen Syria (Peshitta), (3) Al-Qur’an yang ada tidak autentik, perlu
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ditinjau kembali dan diedit ulang (Zur Richtigstellung des an zahlreichen Stellen verlesenen Koran-
textes ist eine kritische Edition sicherlich wuenschenwert). Disini tampak bagaimana Orientalis-
misionaris mengklaim tahu tentang Al-Qur’an dan ’ngotot’ meskipun sudah jelas keliru dan sesat.
Juga tampak bagaimana mereka membentuk suatu jaringan untuk saling menyokong dan men-
dukung satu sama lain.
Untuk meyakinkan para pembaca bukunya, Luxenberg menyebut sejumlah contoh. Menurut dia,
kata ’qaswarah’ dalam QS 74:51 mestinya dibaca ’qasuurah’, lalu kata ’sayyi’at’ QS 4:18, dibaca
’saniyya’ dari bahasa Syria ’sanyata’, juga kata ’aadhannaaka’ QS 41:47 harusnya dibaca ’idh-
dhaka’. Yang lebih parah lagi, ia mengutak-utik surat al-’Alaq semata-mata dengan alasan bahwa
isinya, seperti mana surat al-Fatehah, diklaim diambil dari liturgi Kristen-Syria tentang jamuan
makan malam terakhir Yesus. Perlu diketahui bahwa yang dilakukan Luxenberg sebenarnya
bukan baru. Jauh sebelum dia, Mingana telah mengorek-ngorek isu ini, diikuti oleh Jeffery dan
Spitaler.
Tidak sulit untuk membantah dan menolak Luxenberg, sebab seluruh uraiannya dibangun atas
asumsi-asumsi yang keliru. Pertama, ia mengira bahwa Al-Qur’an dibaca berdasarkan tulisannya,
sehingga dia boleh seenaknya berspekulasi tentang suatu bacaan. Kedua, ia menganggap bahwa
tulisan adalah segalanya, menganggap manuskrip sebagai patokan, sehingga suatu bacaan harus
disesuaikan dengan dan mengacu kepada teks. Ketiga, ia menyamakan Al-Qur’an dengan Bible,
dimana pembaca boleh mengubah dan mengutak-atik teks yang dibacanya bila dirasa tidak ma-
suk akal atau sulit untuk dipahami. Ketiga asumsi ini dijadikan titik-tolak dan fondasi argumen-
argumennya taken for granted tanpa terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya. Apakah benar
bacaan Al-Qur’an bergantung pada rasm-nya..? Apakah benar bahwa teks adalah segalanya..? dan
apakah benar bahwa Al-Qur’an sama dengan Bible..? Luxenberg harus menjawab dulu pertanyaan-
pertanyaan ini secara ilmiah sebelum membicarakan yang lain.
Epilogu
’Kenalilah musuhmu!, merupakan motto sekaligus senjata Orientalis-misionaris Yahudi-Kristen
dibalik semua kegiatan dan kegigihan mereka dalam mengkaji Islam dan seluk-beluknya dari
segala aspek. Adalah ’naif ’ kalau kita, umat Islam, bersangka baik terhadap orang yang ’tidak
akan pernah ridha’ pada kita dan senantiasa memusuhi kita. Adalah tidak bijak kalau kita
menelan mentah-mentah apa yang mereka katakan atau mereka tulis. Lebih naif lagi, kalau
kita membeo dan ikut-ikutan, apalagi melakukan apa yang mereka suruh, seperti merendahkan
Rasulullah sallalaahu ’alaihi wa-sallam, menjelek-jelekan para sahabat dan tabi’in, meremehkan
para ulama salaf, meragukan otoritas dan otentisitas tradisi keimuan Islam, lalu dengan arogan
mau membuat edisi kritis Al-Qur’an, menolak hadist secara total (inkarsunnah), membuat tafsir
dan hukum tanpa metode yang bertanggung-jawab serta jauh dari pedoman Al-Qur’an.
Tulisan dari : Dr. Syamsuddin Arif, dari Majalah AL-INSAN, Jurnal kajian Islam, Vol 1 No.1 Jan-
uari 2005.
(Dikutip dengan menghilangkan beberapa tulisan yang bersifat terlalu teknis dan catatan
kakinya).

ABRAHAH, ISLAM LIBERAL DAN AL-QUR’AN EDISI KRITIS (2008-11-14 13:59)

sumber : http://forum.swaramuslim.net/threads.php?id=4357 _0 _15 _0 _C
Ketika Abrahah menjalankan ekspedisinya ke Mekah untuk menghancurkan Ka’bah, pasukannya
beristirahat di suatu tempat bernama Mughammis yang jauhnya beberapa mil dari Mekah.
Mereka merampas apa saja yang mereka temukan diperjalanan, termasuk 200 ekor unta milik
Abdul Muthalib, si penjaga Ka’bah. Abrahah lalu mengirim utusan untuk menemui pemimpin pen-
duduk disana. Ia berpesan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan hanya ingin
untuk menghancurkan Ka’bah. Dan jika ingin menghindari pertumpahan darah, maka pemimpin
Mekah harus menemuinya di kemahnya.
Pemimpin yang mewakili penduduk Mekah adalah Abdul Muthalib, ketika Abrahah melihat ke-
datangan Abdul Muthalib kekemahnya, dia sangat terkesan, sampai turun dari singgasananya
dan menyambutnya dan duduk bersama dia diatas karpet. Ia menyuruh juru bicaranya
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menanyakan kepada Abdul Muthalib permintaan apa yang hendak diajukan. Abdul Muthalib
meminta agar 200 ekor untanya yang telah dirampas oleh pasukan Abrahah agar dikembalikan.
Abrahah sangat kecewa mendengarkan permintaan tersebut karena menganggap Abdul Muthalib
lebih mementingkan unta-untanya ketimbang Ka’bah yang sedang terancam untuk dihancurkan..
Abdul Muthalib menjawab :”Aku adalah pemilik unta-unta itu, sementara Ka’bah ada pemiliknya
sendiri yang akan melindunginya”. “Tapi sekarang ini Dia tak akan mampu melawanku”, kata
Abrahah. “Kita lihat saja nanti,” jawab Abdul Muthalib, tapi kembalikan unta-unta itu sekarang”.
Dan Abrahah memerintahkan agar unta-unta tersebut dikembalikan.
Dalam ekspedisinya, Abrahah mempunyai seorang penunjuk jalan dari suku arab, bernama Nu-
fayl dari suku Khats’am.
Belum sampai ke Ka’bah, pasukan tersebut dimusnahkan Allah :
Tapi mereka telah terlambat, langit di ufuk barat menghitam pekat, dan suara-suara gemuruh
terdengar dengan suara yang makin menggelegar, muncul gelombang kegelapan yang menyapu
dari arah laut dan menutupi langit diatas mereka. Sejauh jangkauan pandangan mereka, lan-
git dipenuhi beribu-ribu burung – tak terhingga jumlahnya. Orang-orang yang berhasil selamat
menceritakan bahwa burung-burung tersebut secepat burung layang-layang dan masing-masing
membawa tiga batu kecil yang membara, satu diparuhnya dan yang lain dijepit dengan cakar di
kedua belah kakinya. Burung-burung tersebut menukik kearah pasukan dan menjatuhkan batu-
batu itu, yang kemudian meluncur keras dan cepat menembus setiap baju. Setiap batu yang men-
genai pasukan langsung mematikan. Mereka langsung jatuh terkapar dan tubuhnya langsung
membusuk.Ada yang membusuk dengan cepat ada juga yang perlahan-lahan.
Sumber : Muhammad, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik, Martin Lings, PT. Serambi
Ilmu Semesta.
Terdapat catatan adanya proyek non-Muslim, yaitu Gotthelf Bergstraesser dan Otto Pretzl sek-
itar PD II di Munich untuk menciptakan ‘Al-Qur’an edisi kritis’ versi mereka. Proyek tersebut
kelihatannya sudah berjalan demikian lama dan serius dengan mengumpulkan foto lembaran-
lembaran manuskrip. Namun ternyata gagal karena tempat mereka bekerja berikut semua arsip-
arsipnya musnah saat PD II berkecamuk. Kita tidak tahu persis sudah seberapa jauh proyek
tersebut berjalan dan seberapa serius hasilnya akan bisa merusak Al-Qur’an yang ada. Dalam
pikiran kita peristiwa pemusnahan proyek Munich ini terlihat ada kemiripan dengan bencana
yang menimpa Abrahah dulu. Ka’bah dan Al-Qur’an adalah milik Allah, bahkan secara eksplisit
Allah menyatakan Dia akan memelihara Al-Qur’an :
[15:9] Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya Kami benar-benar
memeliharanya.
Kita wajar saja menduga, nasib yang diterima orang yang berusaha merusak Al-Qur’an bisa ter-
lihat mirip dengan nasib yang diterima Abrahah dan pasukannya. Informasinya tempat proyek
tersebut beserta arsip-arsipnya musnah dalam PD II, namun kita juga boleh punya pikiran bahwa
Allah menjatuhkan laknatnya kepada musuh-musuh Islam yang mau merusak Al-Qur’an dengan
menimpakan perang yang luas dan mengerikan, Kristen membunuh Kristen, Kristen membunuh
Yahudi, jutaan orang tewas dan puluhan negeri di Eropah binasa, dan ternyata proyek merusak Al-
Qur’an terhenti. Kita juga bisa membayangkan bahwa tempat proyek tersebut di Munich diserang
oleh puluhan pesawat tempur yang menjatuhkan bom, persis seperti ketika ribuan burung-burung
menghabisi pasukan Abrahah dengan menjatuhkan batu berapi.
Saat ini proyek untuk memunculkan Al-Qur’an edisi kritis sudah mulai kembali didengungkan,
dengan cara yang lebih kreatif. Kalau dulu pasukan Abrahah punya penunjuk jalan dari kalangan
‘internal’ suku Arab, maka sekarang dunia diluar Islam punya kelompok Islam Liberal, mereka
terlihat bersama-sama berusaha untuk memunculkan Al-Qur’an yang sesuai dengan pandangan
dan aspirasi yang diinginkan mereka sendiri. Kita tentunya tidak boleh menyama-ratakan moti-
vasi yang ada dibalik sang ‘penunjuk jalan’ ini, dasar tiap-tiap individunya pasti berbeda :
1. Mungkin ada yang berlandaskan motivasi karena keprihatinan mereka terhadap dunia Islam
yang saat ini tertinggal dalam bidang keilmuan. Para ilmuwan Islam dinilai sudah ketinggalan
jaman karena masih berpedoman kepada kaedah ilmu ‘jadul’ padahal dunia ilmu pengertahuan
saat ini sudah berkembang dengan kaedah yang didominasi oleh dunia Barat.
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2. Mungkin ada juga yang merupakan reaksi dari penerapan beberapa aliran Islam yang memu-
nculkan tindakan kekerasan dan teror, padahal nuansa yang dikembangkan manusia saat ini
adalah demokrasi, hak azazi manusia, kesetaraan, anti kekerasan, dll. Penyebab tindakan kek-
erasan dan teror ini dialamatkan kepada Al-Qur’an dengan mushafnya yang dikenal sekarang,
maka perlu dibuat Al-Qur’an versi lain yang disesuaikan dengan prinsip tersebut.
3. Mungkin ada juga alasan yang berbau ‘sufi’, ibarat ‘menempatkan diri sendiri sebagai bara
api diatas sebongkah es yang membeku’, dengan memunculkan kajian-kajian dan tindakan yang
‘kontroversial’ maka dunia Islam yang dianggap selama ini telah membeku bisa tergerak untuk
kembali mengkaji dan memikirkan ajaran Agamanya. Akibat positifnya memang bisa kita lihat,
sekarang muncul cendikiawan yang lebih muda, yang bergairah untuk kembali mendalami ajaran
Islam, baik dengan mengulas kembali pikiran-pikiran ulama ‘tradisional’ maupun berusaha ‘ma-
suk’ melihat dari cara berpikir ilmuwan non-Muslim/orientalis, lalu mempublikasikannya di media
massa, sesuatu yang masih jarang kita temukan dimasa lalu.
4. Mungkin ada juga yang punya motivasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kita bisa
membaca berita, orang-orang dari Islam Liberal mempunyai akses yang cukup mumpuni terhadap
sumber-sumber dana pihak non-Muslim, ada yang mampu melanjutkan pendidikannya kedunia
barat untuk mendapatkan Master atau Doktor, ada yang LSM-nya tetap berjalan dengan dana
yang cukup, ada juga yang terpublikasikan memperoleh penghargaan atau piagam yang tentunya
bisa menambah catatan ‘curriculum vitae’-nya.
Apapun motivasi sang ‘penunjuk jalan’ ini, secara umum bisa kita katakan bahwa agenda yang
dibawa tidak akan bisa dilepaskan dengan agenda ‘tuan’nya. Dan BELUM ADA BUKTI bahwa
agenda yang dibawa kaum non-Muslim terhadap ajaran Islam benar-benar bermanfaat bagi
perkembangan Islam itu sendiri, kita bisa berpikir buat apa orang lain begitu repot-repot mau
menghabiskan waktu dan tenaganya untuk ‘memperbaiki’ Al-Qur’an..???
Kekuatan untuk mengutak-utik ajaran Islam adalah kekuatan yang besar dan mendominasi dunia,
persis posisinya dengan pasukan Abrahah dulu. Umat Islam bisa saja berjuang untuk melawan-
nya, namun ketika seluruh upaya yang ada sudah kita lakukan, ada baiknya kita bersikap seperti
Abdul Muthalib dulu :”Al-Qur’an itu ada pemiliknya, maka Dia-lah yang akan melindunginya..”.
lalu mari kita sama-sama tunggu apa yang akan terjadi…

SEJARAH PANJANG TARIKH GEREJA MASEHI (2008-11-14 21:18)

Tarikh Masehi adl tarikh yg dipakai secara internasinal, dan oleh kalangan gereja dinamakan
Anno Domini (AD) terhitung seja kelahiran nabi Isa. as (yesus). semula biarawan Katolik, Dioni-
sius Exoguus pd thn 527 M ditugaskan pimpinan Gereja utk membuat perhitungan tahun dengan
titik tolak tahun kelahiran Nabi Isa as (Yesus).
Sistim penanggalan dan perhitungan hari, lahir dari rahim astrologi yakni ilmu tentang perg-
erakan benda-benda langit seperti matahari, bulan dan rasi bintang. astrologi berasal dari
Mesapotamia, daratan diantara sungai tigris dan Eufrat, daerah asal orang Babel kuno (kini Irak
TEnggara). ilmu ini berkembang sejak jaman pemerintahan Babel kuni, kira2 th. 2000 SM.
Semula di Mesir kira2 1000SM, pr ahli perbintangan mempelajari benda2 langit hanya utk ra-
malan umum mengenai masa depan. pengetahuan astrologi ini diambil alih suku bangsa Babel.
Astrologi Babel kemudian mengembangkan suatu sistem yg menghubungkan perubahan musim
dgn kelompok2 bintang tertentu yg disebut rasi atau konstelasi. Tetapi antara th. 600SM dan
200SM, mrk mengembangkan suatu sistem utk menghitung penanggalan hari dan menggambar
horoskop perorangan.
Tarikh Masehi memiliki akar dan ikatan yg kuat dgn tradisi astrologi mesir kuno, Mesopotamia,
Babel, yunani antik, dan Romawi tua serta dalam perjalanannya mendapat intervensi GEreja.
TArikh MAsehi adl tarikh yg dipakai secara internasinal, dan oleh kalangan gereja dinamakan
Anno Domini (AD) terhitung seja kelahiran nabi Isa. as (yesus). semula biarawan Katolik, Dioni-
sius Exoguus pd thn 527 M ditugaskan pimpinan Gereja utk membuat perhitungan tahun dengan
titik tolak tahun kelahiran Nabi Isa as (Yesus).
Masa sebelum kelahiran Nabi Isa as (yesus) dinamakan masa sebelum masehi. semua peristiwa
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dunia sebelumnya dihitung mundur alias minus. dgn sebuah gagasan teologis Nabi Isa as (Yesus)
sebagai penggenapan dan pusat sejarah dunia. Tahun kelahiran Nabi Isa. as (Yesus) dihitun tahun
pertama atau awal perjanjian baru. Tarikh yg berdasarkan sistem matahari ini sebelum menjadi
sempurna seperti yg kt kenal sekarang mengalami sejarah yg cukup panjang, sejak zaman Romawi,
jauh sebelum pemerintahan Julis Caesar.

Maklumat Julis Caesar

semula tarikh orang romawi ini terbagi dlm 10 bln saja yaitu :
1. Martius (Maret)
2. Aprilis ( April )
3. Maius ( Mei)
4. Junius ( Juni)
5. Quintilis ( Juli)
6. Sextilis (Agustus)
7. September (September)
8. October (oktober)
9. November (Nopember)
10.December (Desember)
seperti halnya dengan pemberian nama hari, pemberian nama bulan pada tarikh yang kemudian
menjadi tarikh Masehi ini adan kaitannya dengan DEWA bangsa Romawi. contoh , bulan Mar-
tius mengambil nama Dewa Mars, bulan Maius mengambil nama dewa MAia dan bulan Junius
mengambil nama dewa Juno.
sedangkannama2 Quintrilis, Sextrilis, September, October, November & December adl nama yg
diberikan berdasarkan angka urutan susunan bulan. Quntrilis berarti bulan kelima, Sextilis bu-
lan keenam, september bulan ketujuh, October bulan kedelapan dan December bulan kesepuluh.
adapun nama bulan Aprilis diambil dr kata Aperiri, sebutan utk cuaca yang nyaman didlm musim
semi, berdasarkan nama2 tsb diatas nampak bhw pd zaman dahulu permualaan tarikh jatuh pada
bulan maret.
hal ini erat kaitannya dgn musim dan pengaruhnya kepada tata kehidupan masyarakat di Erofa.
bulan MAret (tepatnya 21 Maret) adl permulaan musim semi. awal musim semi disambut dgn per-
ayaan sukacita krn dipandang sebagai mulainya kehidupan baru, setelah selama 3 bln mengalami
musim dingin yg membosankan. jadi kedatangan musim semi ini dirayakan sebagai PERAYAAN
TAHUN BARU setiap tahun.
tarikh yg hanya terdiri atas 10 bln itu kemudian berkembang menjadi 12 bln. berarti ada tam-
bahan 2 bln, yaitu bln Januarius dan Februarius Januarius adl nama yg berasal dari nama dewa
Janus, dewa ini berwajah dua, menghadap kemuka dan kebelakang, hingga dpt memandang masa
lalu dan masa depan, sebab itu Januarius ditetapkan sebagai bln pertama.
Februarius diambil dari upacara Februa, yaitu upacara semacam bersih desa atau ruwatan utk
menyambut kedatangan musim semi. dengan ini februarius menjadi bulan yang kedua, sebelum
musim semi datang pd bln MAret.
demikianlah, maka bulan2 yg terdahulu letaknya di dalam tarikh baru menjadi tergeser dua bu-
lan , dan susunannya menjadi : Januarius, FEbruarius, MArtius, Aprilis, Maius, Junius, Quintrilis,
Sextilis, September, October, November dan december.
pd ahkhirnya, nama 2 Quintrilis sampai december menjadi tanpa arti, karena posisi dalam urutan
kedudukannya yang baru didalam tarikh, tdk lg sesuai dgn arti yg sebenarnya, sistem yg dipakai
waktu itu belum merupakan sistem matahari murni, msh banyak kesalahan atau ketidak-cocokan
yg makin jauh melesetnya.
Pada saat JULIUS CAESAR berkuasa kemelesetan tlh mencapai 3 bulan dr patokan yg seharus-
nya.
dlm kunjungan ke MEsir thn 47 SM, Julius Caesar sempat menerima anjuran dr pr ahli perbintan-
gan Mesir utk perpanjang thn 46 SM menjadi 445 hari dgn menambah 23 hr pd bln Februari dan
menambah 67 hari antara bln November dan December.
Rupanya ini merupakan tahun pertama dalam sejarah, namun adanya kekacauan selama 90 hr
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itu, perjalanan tahun kembali cocok dengan musim.
Sekembali ke Roma Julis Caesar mengeluarkan maklumat penting dan berpengaruh luas hinga
kini yakni penggunaan sistem matahari dalam sistem penanggalan seperti yang dipelajarinyitu dr
Mesir.
adapun isi keputusannya adl :
Pertama, setahun berumur 365 hr. krn bumi mengelilingi matahari selama 365,25 hr, sebenarnya
terdapat kelebihan 0,25x24jam = 6jam setiap tahun.
kedua setiap 4 tahun sekalu, umur tahun tdk 365 hr, tetapi 366 hr, disebut tahun kabisat. Tahun
kabisat ini sebagai penampungan kelebihan 6 jam setiap tahun yg dlm 4 thn menjadi 4x6=24 jam
atau 1 hr.
penampungan sehari tiap tahun kabisat ini dimasukkan dlm bln Februari, yg pd thn biasa beru-
mur 29 hr, pd thn kabisat menjadi 30 hr.
sebagai peringatan atas jasa Julius Caesar dlm melakukan penyempurnaan tarikh itu, mk tarikh
tersebut disebut tarikh JULIAN. dengan menganti nama bulan ke-5 yg semula Quintilis menjadi
Julio, yg kt kenal sebgai bln Juli.
utk mengabdikan namanya, Kisar Augustus, yg memerintah stlah Julius Caesar, merubah nama
keenam Sextilis menjadi Augustus. perubahan itu diikuti dgn menambah umur bln Augustus men-
jadi 31 hr, karena sblumnya bln Sextilis umurnya 30 hr saja, penmabahan satu hari itu diambilkan
dr bln Februari, karena itulah bulan Februari umurnya hanya 29 hr atau28 hr pd tahun kabisat.
sementara waktu berjalan terus dan tarikh Julian yg sdh tampak sempurna itu, lama2 memperli-
hatkan kemelesetan juga. apabila pd zaman Julis Caesar jatuhnya musim semi mundur hampir 3
bulan, kini musim semi justru dirasakan maju beberapa hr dr patokan.
akhirnya kemelesetan itu dapat diketahui sebab2nya, kala revolusi bumi yg semula dianggap
365.25 hr, ternyata tepatnya 365 hr, 5 jam, 56 menit kurang beberapa detik, jd ada kelebihan
menghitung 4 menit setiap tahun yang makin lama makin banyak jumlanya.
atas kemelesetan itu, Paus Gregious XIII pimpinan Gereja KAtolik di Roma pd thn 1582
melakukan koreksi dan mengeluarkan sebuah keputusan bulat :
Pertama, Angka tahun pd abad pergantian, yakni angka tahun yng diakhiri 2 nol, yg tdk hbs
dibagi 400, misal 1700, 1800 dsb, bukan lg sebagai tahun kabisa (catatan: jd thn 2000 yg habis
dibagi 400 adl thn kabisat)
Kedua untuk mengatasi keadaan darurat pd thn 1582 itu diadakan pengurangan sebanyak 10 hr
jatuh pd bln October, pd bln Oktober 1582itu, setelah tanggal tgl 4 Oktober lsung ke tanggal 14
oktober pd thn 1582 itu.
Ketiga sebagai pembaharu terakhir Paus regious XIII meneapkan 1 Januai sebagai tahun baru
lagi. berarti pd perhitungan rahib Katolik, Dionisius Exoguus tergusur. tahun baru bukan lagi 25
Maret seiring dengan pengetian nabi Isa. as (Yesu) lahir pd tgl 25, dan permualaan musim semi
pd bln MAret.
Dengan keputusan tersebut diatas, khususnya yg menyangkut tahun kabisat, koreksi hanya akan
terjadi setiap 3323 thn, karena dlm jangka tahun 3323 thn itu kekuarangan beberapa detik tiap
tahun akan terkumpul menjadi satu hari, berarti bila tidak ada koreksi, tiap 3323 thn jatuhnya
musim semi maju satu hari dari patokan, dalam perkembangannya, tarikh masehi dpt diterima
oleh seluruh dunia utk perhitungan dan pendokumentasian saktu scr internasional.

Sikap Islam

Allah SWT berfirman :
Peringatan
Qs.39/14. Katakanlah : "Hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatankepada-
Nya dalam (menjalankan) agamaku
menurut ayat diatas umat Islam diperintahkan dlm mengabdi kepada Allah SWT hrs memurnikan
ibadahnya. artinya umat Islam hanya boleh menjalanan apa yang diperintahkan Allah swt, dan
menjauhi apa yang dilarang-Nya.
sebagai perumpamaan; apabila seorang majikan mempunyai banyak karyawan, maka semua
karyawan tidak boleh mencampurkan perintah majikan dengan perintah diluar majikan. maka
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apabila ada karyawan yg memakai aturan orang lain maka karyawan tersebu akan dipecat.
Peringatan
Qs. 2:12. : Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu
mengikuti agama mereka. KAtakanlah:"sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang be-
nar)".
Larangan
Qs. 2:120 : Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemuan mereka setelah pengetahuan datang
kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu Qs. 2:135; 2:109; 86:15;
5:82; 41:26; 4:45,46; 4:52; 5:81; 5:62; 62:6; 13:36; 63:4; 3:160; 4:16; 6:116; Yer 35:12-18
Tarikh tahun Masehi yg dipakai secara internasional sekarang ini ternyata bukan perhitungan
tahun Masehi secara murni. tetapi perhitungan berdasarkan Astrologi Mesopotamia yg dikem-
bangkan oleh astronum-astronum pr penyembah dewa-dewa. maka nama2 bulanpun memakai
nama dewa dan tokoh2 penceus tarikh kalender Masehi.

Tarikh masehi yang sekarang ditetapkan oleh Paus Katolik dan menjadi tradisi umat Kristen se-
Dunia.

Bagi umat Islam Allah swt sdh memasang rambu2 yg hrs ditaati oleh seluruh umat Islam se-
Dunia yaitu tidak boleh atau dilarang mengikuti tradisi atau kebiasaan atau aturan yag dipakai
oleh orang Yahudi dan orang2 Kristen. Allah swt mengancam , apabila umat Islam mengikuti
tradisi mereka maka Allah swt tidak mau lagi menjadi pelindung dan penolong bagi umat Islam.
semoga umat Islam memikirkan masalah ini
dikuti dr : Koran Pak Oles Edisi 71 Minggu ke-2, Desember 2004
sumber : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3838 _0 _17 _0 _M

Penciptaan Langit dan Bumi (2008-11-15 00:59)

Berapa hari untuk menciptakan langit dan bumi?
mari kita baca secara lengkap ayat tersebut:
Q.S. Al A’raaf
Code:
[54] Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam
enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang
mengikutinya dengan cepat, dan () matahari, bulan dan bintang-bintang () tunduk kepada
perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah,
Tuhan semesta alam.
mari kita jelaskan ayat diatas dengan penjelasan berikut:
berapa lama waktu yang dibutuhkan ALLAH untuk menciptakan langit dan bumi?
Code:
[54] Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam
masa.
dan apa yang dilakukan ALLAH setelah menciptakan langit dan bumi?
Code:
Q.S.: lalu Dia bersemayam di atas Arasy.
lalu bagaimana mengenai malam dan siang?
Code:
Q.S: Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. jelaskan yang di-
maksud menutupkan siang kepada malam:
jika matahari tertutupi bumi, maka di belahan bumi yang lain akan menjadi siang. dan malam di
sebagian lainnya.
jadi, bumi menutupi matahari = menutupkan siang kepada malam. berapa lama proses siang dan
malam?.
Code:
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Q.S.: mengikutinya dengan cepat.
benar, satu kali rotasi bumi di katulistiwa yang begitu luas ditempuh hanya dalam 24 jam.
siapakah yang memelihara dan memerintah matahari,bulan, dan bintang bintang?
Code:
Q.S: matahari, bulan dan bintang-bintang () tunduk kepada perintah-Nya.
benar, reaksi fusi di dalam matahari harus dihitung berulang ulang,supaya tidak meledak keluar
pusat orbit. tetapi ilmuwan tidak menemukan bagian dari matahari yang bisa menghitung.
adakah wakil pemimpin yang memerintah dan memelihara?.
Code:
Q.S.:Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan
semesta alam.
Jadi, ALLAH sendiri yang mengatur termasuk menghitung, dan memerintah semesta alam.
———————————–——————–Q.S. fush shilat———————————-————–
Code:
[9] Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua
masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? () demikian itulah Tuhan semesta alam". [10]
Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya
dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan () nya dalam empat masa. () bagi orang-
orang yang bertanya. [11] Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap,
lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku
dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". [12]
Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap lan-
git urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan
Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi
Maha Mengetahui.
mari kita jelaskan ayat diatas dengan penjelasan dibawah ini:
ALLAH menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, jadi langit dan bumi diciptakan hampir
berbarengan
dalam bentuk Grafik akan menjadi seperti ini:
grafik masa penciptaan langit dan bumi.
langit:|**************************************
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|
.........|—-1——-2——–3———4——–5——–6—— —- –>Masa
lalu berapa masa bumi diciptakan?
Code:
Q.S.: Katakanlah: "Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam 2
masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya?demikian itulah Tuhan semesta alam.
saya tidak patut mengingkari Yang menciptakan bumi ,dan menyekutukanNYA. ALLAH mencip-
takan langit dan bumi dalam 6 masa, jadi, bumi diciptakan dalam 2 masa dan hampir berbarengan
dengan penciptaan langit.
dalam bentuk Grafik akan menjadi seperti ini:
grafik masa penciptaan langit dan bumi.
langit:|*************************************
Bumi:|***********
.........|
.........|
.........|
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.........|

.........|

.........|

.........|—-1——-2——–3—-—–4——–5——–6——– – –>Masa
lalu bagaimana lagi proses penciptaan?
Code:
Q.S.:[10] Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia mem-
berkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan () nya dalam 4 masa.bagi
orang-orang yang bertanya.
jadi, pelengkapan bumi diciptakan dalam 4 masa dan hampir berbarengan dengan penciptaan
Bumi.
dalam bentuk Grafik akan menjadi seperti ini:
grafik masa penciptaan langit dan bumi.
...........langit:|******************************************
...........Bumi:|***********
pelengkapan:|************************
....................|
....................|
....................|
....................|
....................|
....................|—-1——-2——–3——-–4——–5—- —- 6————>Masa
lalu bagaimana lagi proses penciptaan?
Code:
Q.S: [11] Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap.
jadi pada waktu itu diatas bumi belum ada atmosfer hanya asap. lalu apa lagi yang diciptakan
ALLAH?
Code:
Q.S: lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-
Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".[12]
Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam 2 masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit
urusannya.
jadi, asap yang berada diatas bumi tersebut diperintah oleh ALLAH untuk berkumpul menjadi
beberapa lapis. sehingga langit yang tadinya hanya 1 lapis berubah menjadi 7 lapis.yaitu:
7 langit = 1 lapis ruang hampa udara + 6 lapisan atmosfer.
dalam bentuk Grafik akan menjadi seperti ini:
grafik masa penciptaan langit dan bumi.
...................langit:|***************************************** *
...................Bumi:|***********
........pelengkapan:|**************************
..........Atmosfer ...|..................***************
...........................|
...........................|
...........................|
...........................|
...........................|—-1——-2——–3—–—-4—— –5- ——-6————>Masa
Code:
Q.S :Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeli-
haranya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Menge-
tahui.
sekarang kita lanjutkan topik skak mat untuk FFI.
mengenai MATAHARI TERBENAM DLM LAUT BERLUMPUR HITAM !
ayat ayat lengkapnya seperti dibawah ini:
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Code:
[83] Mereka akan bertanya kepadamu () tentang Zulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan
kepadamu cerita tentangnya". [84] Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di ()
bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan () segala sesuatu, [85] maka dia pun menem-
puh suatu jalan [86] Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat
matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan
umat. Kami berkata: "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan ter-
hadap mereka". [87] Berkata Zulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan
mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan
azab yang tidak ada taranya. [88] Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka
baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya () yang mudah
dari perintah-perintah kami".
mari kita jelaskan ayat diatas dengan penjelasan dibawah ini:
bagaimana cerita zulkarnain/alexander?
Code:
Q.S: [83] Mereka akan bertanya kepadamu () tentang Zulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan
kepadamu cerita tentangnya".
apa yang telah diberikan ALLAH kepada zulkarnain?.
Code:
Q.S.:Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di () bumi, dan Kami telah mem-
berikan kepadanya jalan () segala sesuatu. apa saja yang dilakukan zulkarnain?
Code:
Q.S: maka dia pun menempuh suatu jalan.
kemanakah zulkarnain melakukan perjalanan?
Code:
Q.S:Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari.
jadi,Zulkarnain melakukan perjalanan di benua asia ke arah barat , bagaimanakah ciri ciri lokasi
tempat yang pernah dilalui Zulkarnain ?
Code:
Q.S:dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam.
jadi, zulkarnain melakukan perjalanan ke barat dan melewati pantai yang lautnya berlumpur hi-
tam.lalu ada siapa saja di pantai tersebut?
Code:
Q.S: dan dia mendapati di situ segolongan umat.
Apa saja yang boleh diperbuat zulkarnain pada umat tersebut?
Code:
Q.S: Kami berkata: "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap
mereka".
lalu apa yang dikatakan zulkarnain?
Code:
Q.S: [87] Berkata Zulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya,
kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak
ada taranya.
jadi, zulkarnain membuat hukum di tempat tersebut.lalu apa lagi yang dikatakan zulkarnain ?
Code:
Q.S: [88] Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik
sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya () yang mudah dari perintah-perintah kami".
dan zulkarnain juga mengajarkan din di tempat tersebut.
Ayat ini menerangkan ciri ciri tempat yang pernah dilalui Zulkarnain, bukan benar benar men-
erangkan bahwa matahari tenggelam di laut berlumpur hitam .tetapi menerangkan Zulkarnain
/Alexander pernah melakukan perjalanan ke barat dan melewati pantai yang lautnya berlumpur
hitam.
saya tidak menemukan kontradiksi pada ayat ayat ini.
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sanggahan mengenai: 4) Bumi tempat peristirahatan Matahari !?
ayat ayat lengkapnya seperti dibawah ini:
——————————————————————-Q .S .yaasiin——————————–———————
——- – ———————————-
Code:
[33] Dan suatu tanda () bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami
keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. [34] Dan Kami jadikan
padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,
[35] supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka.
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
[36] Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang
ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
[37] Dan suatu tanda () bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka
dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan,
38] dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa
lagi Maha Mengetahui.
[39] Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga () kembalilah dia sebagai
bentuk tandan yang tua.
[40] Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahu-
lui siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
[41] Dan suatu tanda () bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera
yang penuh muatan,
[42] dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.[43] Dan
jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka peno-
long dan tidak pula mereka diselamatkan.
[44] Tetapi () karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sam-
pai kepada suatu ketika.
[45] Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan
siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", ().
[46] Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan
mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
[47] Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan
Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman:
"Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah
Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".
[48] Dan mereka berkata: "Bilakah () janji ini () jika kamu adalah orang-orang yang benar?"
[49] Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka
ketika mereka sedang bertengkar.
[50] Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak () dapat kembali kepada kelu-
arganya.
[51] Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya ()
kepada Tuhan mereka.
[52] Mereka berkata: "Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat
tidur kami ()?" Inilah yang dijanjikan () Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul ().
[53] Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua
dikumpulkan kepada Kami.
[54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi, ke-
cuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
[55] Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (). [56]
Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
[57] Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
[58] (): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
[59] Dan (): "Berpisahlah kamu () pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. [60]
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Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah
setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu", [61] dan hendaklah kamu
menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.
[62] Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah
kamu tidak memikirkan?
[63] Inilah Jahanam yang dahulu kamu diancam ().
[64] Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. [65] Pada
hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi ke-
saksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
[66] Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka
berlomba-lomba () jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat ().
[67] Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada; maka
mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak () sanggup kembali.
mari kita jelaskan ayat bersangkutan diatas dengan penjelasan dibawah ini:
bagaimanakah keadaan matahari?
Code:
Q.S: [36.38] dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha
Perkasa lagi Maha Mengetahui.
benar, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaxy,
pusat galaxy mengelilingi supercluster, dan mungkin supercluster mengeliling objek yang lebih be-
sar.
mungkin saja supercluster mengelilingi ARSY. bagaimana keadaan bulan.?
Code:
Q.S: [36.39] Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga () kembalilah dia
sebagai bentuk tandan yang tua.
benar, ada bulan purnama ,bulan setengah dan bulan sabit, bulan sabit berbentuk tandan yang
tua. mungkinkah terjadi siang hari di belahan bumi secara bersamaan?
Code:
[36.40] Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat men-
dahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
benar,karena bumi berbentuk bulat,maka tidak mungkin terjadi siang hari di belahan bumi secara
bersamaan.
jadi,yang dimaksud kembali seperti tandan yang tua adalah: bulan sabit.
saya tidak menemukan bahwa quran mengatakan: bumi sebagai tempat peristirahatan matahari.
dan saya tidak menemukan kontradiksi pada ayat ini.
mari kita jelaskan surat fatihah tersebut:
Code:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
apa bukti ALLAH Maha Pemurah lagi Maha Penyayang? salah satu buktinya: ALLAH memberi
waktu untuk berfikir dan bertobat kepada orang orang kafir dan orang orang murtad.
Code:
Segala puji bagi Allah
mengapa ALLAH harus dipuji? karena:
Code:
Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan
kepada siapa saja manusia harus menyembah?hanya kepada ALLAH tentunya. do’anya seperti
ini:
Code:
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolon-
gan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, () jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan
nikmat kepada mereka, bukan () mereka yang dimurkai dan bukan () mereka yang sesat
kafir kafir, cobalah untuk berdo’a seperti itu kepada ALLAH setiap malam. apakah anda
merasakan hasilnya?. sebagai salah satu pembuktian,insya ALLAH.
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ada ayat ayat yang langsung turun dari ALLAH. dan ada ayat ayat yang turun melalui malaikat
jibril.
Ayat al Fatihah ini diturunkan kepada nabi muhammad melalui malaikat jibril.
mengapa tidak semua ayat saja diturunkan langsung dari ALLAH kepada nabi muhammad?.
jika semua ayat langsung diturunkan dari ALLAH, tentu saja nabi muhammad tidak akan kuat
menahannya, karena manusia penuh dengan keterbatasan sedangkan kekuasaan ALLAH meliputi
langit dan bumi. contoh lain yang membuktikan bahwa turunnya wahyu dari ALLAH itu berat
adalah: Nabi Isa yang berkeringat darah ,setelah menerima wahyu.
———————————-——–Al Falaq———————————–—————————- – —
Code:
[1] Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, [2] dari kejahatan
makhluk-Nya, [3] dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, [4] dan dari kejahatan
wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, [5] dan dari kejahatan orang
yang dengki apabila ia dengki". [6] dari () jin dan manusia.
surat ini diturunkan dari ALLAH melalui malaikat jibril kepada nabi muhammad, jadi yang
berbicara kepada nabi muhammad pada saat ayat tersebut turun adalah malaikat jibril.
kafir kafir, cobalah baca doa tersebut tiap malam sebagai pembuktian kafir kafir tidak semuanya
taklid,insya ALLAH.
———————————-——–Al An’aam———————————-—————————-
Code: [101] Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak
mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.
[102] () demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan () selain Dia; Pencipta segala sesu-
atu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.
[103] Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan
itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
[104] Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka Barang siapa meli-
hat (), maka () bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (), maka kemudaratannya kembali
kepadanya. Dan aku () sekali-kali bukanlah pemelihara ().
[105] Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya () dan yang mengakibatkan
orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu ()", dan supaya Kami
menjelaskan Al Qur’an itu kepada orang-orang yang mengetahui.
siapaka yang harus saya sembah?
Code:
Q.S[102] () demikian itu ialah Allah Tuhan kamu;
bagaimanakah ciri ciri ALLAH yang harus saya sembah itu?
Code:
tidak ada Tuhan () selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; dan Dia adalah
Pemelihara segala sesuatu. [103] Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia da-
pat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui.
itu adalah bukti bukti yang nyata bagi saya.
Code:
[104] Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka Barang siapa meli-
hat (), maka () bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (), maka kemudaratannya kembali
kepadanya. Dan aku () sekali-kali bukanlah pemelihara ().
surat ini diturunkan dari ALLAH melalui malaikat jibril kepada nabi muhammad, jadi yang
berbicara kepada nabi muhammad pada saat ayat tersebut turun adalah malaikat jibril. hati hati
dengan tanda kurung DEPAG. rupanya ada kesalahan tafsir pada tanda kurung tersebut, dari
awal ayat, yang berbicara jelas jelas adalah malaikat jibril.
jadi seharusnya:
Code:
[104] Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka Barang siapa meli-
hat (), maka () bagi dirinya sendiri; dan barang siapa buta (), maka kemudaratannya kembali
kepadanya. Dan aku (Jibril) sekali-kali bukanlah pemelihara ().
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dan untuk apa ALLAH selalu mengulang ulang ayatnya dalam quran atau ayat kembar?
Code:
[105] Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya () dan yang mengakibatkan
orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu ()", dan supaya Kami
menjelaskan Al Qur’an itu kepada orang-orang yang mengetahui

FIRMAN TUHAN, BUKAN FIRMAN ADALAH TUHAN (2008-11-15 02:28)

sumber : Archa
http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=4090 _0 _15 _0 _M
1.1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah
Allah.
1.2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
1.3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari
segala yang telah dijadikan.
1.4 Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
1.5 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
1.6 Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes;
1.7 ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua
orang menjadi percaya.
1.8 Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
1.9 Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
1.10 Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.
1.11 Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak
menerima-Nya.
1.12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;
1.13 orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jas-
mani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
1.14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-
Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karu-
nia dan kebenaran.
1.15 Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya: "Inilah Dia, yang kumaksud-
kan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab
Dia telah ada sebelum aku."
Konsep ketuhanan Kristen menyatakan bahwa Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, lalu fir-
man tersebut menjelma menjadi manusia, hidup ditengah-tengah masyarakat berwujud Yesus
Kristus, tujuannya untuk memberi terang dengan penuh kasih, memberi petunjuk kepada manu-
sia tentang jalan menuju Bapa.
Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan disini :
1. Redaksi kalimat Yohanes 1 : 1 s/d 15 tidak menunjukkan secara jelas siapa yang bicara, apakah
Yesus Kristus yang menyampaikannya kepada Yohanes, lalu Yohanes mencatat omongan Yesus
tersebut..??, ini terlihat sebagai kesimpulan yang dipaksakan, bahkan terlihat jelas bukan Yohanes
yang menulis rangkaian ayat ini karena adanya kalimat : 1.6 Datanglah seorang yang diutus Al-
lah, namanya Yohanes; 1.7 ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu,
supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
2. Anehnya, untuk persoalan yang sepenting ini, ketiga Injil yang lain malah luput untuk men-
catatnya. Kita tidak menemukannya dalam Matius, Markus dan Lukas. Apakah waktu menyam-
paikan ajaran ini Yesus cuma menyampaikannya kepada Yohanes tanpa dan tidak dihadiri oleh
Matius, Markus dan Lukas..??
3. Dalam ceramahnya, ’Persamaan-persamaan antara Islam & Kristen’, Dr. Zakir Naik menyam-
paikan adanya kesalahan terjemahan dari bahasa Yunani terhadap kata Allah pada ayat 1, di-
mana yang satu sebenarnya harus diartikan sebagai Allah (memakai huruf kapital) dan kata Allah
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yang berikutnya seharusnya diartikan allah (memakai huruf kecil) perlu diingatkan bahwa dalam
konsep Kristen kata ’Allah’ bukanlah merupakan suatu nama melainkan sebutan lain dari kata
Tuhan.
Namun baiklah, kita abaikan saja segala keanehan tersebut, anggap saja kita terima dulu apa
yang dikemukakan dalam rangkaian ayat diatas, bahwa firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri,
lalu firman menjelma menjadi manusia.
Firman diartikan sebagai ’perkataan
Tuhan yang diberikan pada manusia’ (http://id.wikipedia.org/wiki/Firman), kata ’firman’ selalu din-
isbatkan kepada Tuhan, sebagai padanannya, kata ’sabda’ biasanya disematkan kepada Raja atau
Nabi/Rasul, dan kata ’berkata’ dikaitkan dengan manusia biasa. Kalau seorang manusia berkata-
kata, maka itu bisa diuraikan secara ilmiah, yaitu suatu bunyi dari mulutnya yang keluar berupa
gelombang elektromagnetik dengan ukuran tertentu, lalu apabila orang lain mendengar perkataan
tersebut, artinya gelombang elektromagnetik tersebut ditangkap oleh serangkaian alat yang ada
dalam telinga, lalu diterjemahkan oleh otak sipendengar sesuai pemahaman terhadap bunyi terse-
but. Disini bisa disimpulkan bahwa ’perkataan’ seseorang bukanlah orang itu sendiri, melainkan
sesuatu yang diproduksinya.
Tapi sekali lagi, ini juga menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Mengapa suatu bunyi yang sama,
dengan ukuran gelombang yang sama dan didengar dengan bentuknya yang sama bisa melahirkan
pemahaman dan pengertian yang berbeda..? dalam postingan dari sdr. Sarip, diungkapkan bahwa
dunia ilmu pengetahuan modern telah berhasil menemukan jawaban tentang hal ini :
http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3744 _0 _25 _0 _M
Ilmu pengetahuan modern mengungkapkan bahwa selain materi dan energi (yang digambarkan
berupa gelombang elektromagnetik tadi) ada suatu unsur yang berada diluar itu yaitu : informasi.
Informasi tidak bisa diuraikan kedalam bentuk materi ataupun energi, merupakan sesuatu yang
terkait dengan kecerdasan yang telah memproduksinya. Ketika saya mengatakan kepada 2 orang
Kristen :"Anda telah tersesat..", secara materi dan energi, kalimat tersebut mempunyai ukuran
dan tingkat materi dan energi yang satu, karena memang hanya ada satu kalimat, namun pema-
haman yang diterima oleh setiap orang yang mendengarnya bisa berbeda. Si A mungkin akan
berterima kasih dan bersyukur karena merasa telah diingatkan, namun si B bisa saja tersinggung
karena merasa dihina.
Informasi tidak hanya disalurkan melalui perkataan, tapi bisa melalui sarana lain misalnya buku
:
Persis sebagaimana sebuah buku. Kita akan sangat keliru jika mengatakan bahwa sebuah buku
hanya tersusun atas kertas, tinta dan jilidan buku; sebab selain ketiga unsur materi ini, adalah
informasi yang benar-benar menjadikannya sebuah buku. Informasi lah yang membedakan satu
jilid Encyclopedia Britannica dari sekedar sebuah ’buku’ yang terbentuk dari penyusunan acak
huruf-huruf seperti ABICLDIXXGGSDLL. Keduanya memiliki kertas, tinta dan jilidan, tapi yang
satu memiliki informasi sedangkan yang kedua tidak memilikinya. Sumber informasi ini adalah
penulis buku tersebut, suatu kecerdasan yang memiliki kesadaran. (bisa dibaca pada link diatas)
Bahkan ilmu pengetahuan saat ini mengungkapkan bahwa diri kita sendiri ternyata berisi infor-
masi dari pencipta kita, melalui temuan tentang DNA :
Jadi tersusun dari apakah DNA? Lima puluh tahun yang lalu, para ilmuwan akan menjawab
bahwa DNA terdiri atas asam-asam inti yang dinamakan nukleotida dan beragam ikatan kimia
yang mengikat erat nukleotida-nukleotida ini. Dengan kata lain, mereka terbiasa menjawabnya
dengan menyebutkan hanya unsur-unsur materi dari DNA. Namun kini, para ilmuwan memiliki
sebuah jawaban yang berbeda. DNA tersusun atas atom, molekul, ikatan kimia dan, yang paling
penting, informasi.
Temuan ini sebenarnya mengkonfirmasikan Al-Qur’an :

53. Akan Kami (Allah) perlihatkan kepada mereka kelak bukti-bukti kekuasaan Kami disege-
nap penjuru dunia ini dan bahkan pada diri mereka sendiri, sampai jelas kepada mereka bahwa
Alquran adalah benar. Belum cukupkah bahwa Tuhanmu Maha Menyaksikan segala sesuatu?
(Q.S. Fushshilat)
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Dalam Al-Qur’an, informasi dari Allah disebut dengan beberapa istilah, seperti ayat, kalimah,
tanda-tanda, namun semuanya mempunyai maksud yang sama yaitu : adanya informasi dari Al-
lah untuk umat manusia :

75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari
mereka mendengar firman Allah, lalu mereka merobahnya setelah mereka memahaminya, sedang
mereka mengetahui? (Al Baqarah)
37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubat-
nya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Al Baqarah)
124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan
larangan), lalu Ibrahim menunaikannya.(Al Baqarah).
34....Tak ada seorangpun yang dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguh-
nya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu.(Al An’aam)
115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quraan) sebagai kalimat yang benar dan adil.
Tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar
lagi Maha Mengetahui.(Al An’aam)

Semua ayat-ayat diatas memakai kata ’kaliimah’ dan diterjemahkan menjadi ’firman atau kali-
mat’, semuanya mempunyai arti : "informasi dari Allah". Kata yang sama ternyata dipakai dalam
menjelaskan, atau yang terkait dengan nabi Isa Almasih :

39. Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat
di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang put-
eramu) Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa
nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." (Ali Imran)
64. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat yang tidak ada
perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah(Ali Imran)
45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan
kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat daripada-Nya, namanya
Al Masih ’Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-
orang yang didekatkan (kepada Allah), (Ali Imran)
171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, ’Isa putera Maryam itu,
adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, (Ali Imran)

Ke-empat ayat diatas juga menjelaskan adanya informasi yang berasal dari Allah yang dibenarkan
oleh nabi Yahya dan yang harus dipegang oleh manusia, juga berasal dari kata Arab ’kaliimah’.
Sebagai perbandingan, Al-Qur’an memakai kata lain terhadap informasi dari Allah ini :

19. Sesungguhnya Al Qur‘aan itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia
(Jibril), (Ath Takwiir)
13. Sesungguhnya Al Quraan itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang
bathil.(Ath Thaariq)

Kata ’firman’ berasal dari kata Bahasa Arab, ’qaul’ yang berarti ’ucapan atau penyampaian’. Se-
muanya merupakan informasi yang datang dari Allah.

266. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-
buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang
masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. (Al-
Baqarah)
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5. Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-
manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun
dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia
menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui. (Yunus)

Kata ’ayat-ayat dan tanda-tanda’ berasal dari bahasa Arab ’ayaat’, dan dari kalimatnya jelas kata
’ayaat’ tersebut bukan berupa tulisan atau ucapan, tapi juga merupakan informasi yang datang
dari Allah.
Dilihat dari uraian diatas maka apapun manusia mendefinisikan firman Allah, semua itu
bermuara kepada : "adanya informasi yang disampaikan". Tuhan berfirman artinya Tuhan
menyampaikan informasi.
Ditempat lain, Al-Qur’an juga menyatakan bahwa nabi Isa Almasih juga diberikan sekumpulan
firman Allah berupa kitab :

46. Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan ’Isa putera Maryam, membe-
narkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil
sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang
sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang
bertakwa. (Al Maidah)
30. Berkata ’Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia
menjadikan aku seorang nabi, (Maryam)

Disini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika sampai ’giliran’ nabi Isa Almasih mendapat perintah
dari Allah untuk menyampaikan ajaran dan petunjuk-Nya, Allah telah menetapkan selain adanya
firman (baca : informasi) berupa kitab, juga telah ditetapkan bahwa petunjuk dan ajaran tersebut
diperkuat lagi oleh adanya firman (informasi) berupa manusia, artinya berupa ucapan dan tingkah
lakunya sebagai manifestasi dari firman yang ada dalam kitab. Ini bisa kita ibaratkan ketika
seorang jurumasak mengajarkan kepada kita bagaimana cara meramu suatu masakan, sambil
berceloteh (ataupun membacakan buku resep masakan) sang jurumasak sekaligus memperagakan
proses pembuatannya dengan mengolah bahan masakan yang sudah disediakan. Kedua-duanya
merupakan hal yang saling melengkapi. Melalui Al-Qur’an kita diinformasikan bahwa nabi Isa Al-
masih telah memberikan banyak ’tanda-tanda’ kebenaran ajaran dan petunjuk Allah mulai ketika
beliau masih dalam buaian :

110. (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai ’Isa putera Maryam, ingatlah ni’mat-Ku kepadamu
dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara
dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; (Al Maidah)

Ketika sampai pada masa kenabian Muhammad SAW, Allah telah menetapkan penyampaian
ajaran lewat pewahyuan dari malaikat Jibril dengan ’memasukkan’ firman (baca : informasi) dari
Allah kedalam Qalbu Rasulullah :

97. Katakanlah: Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya
ke dalam hatimu (Qalbu) dengan seizin Allah; membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi
petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. (Al Baqarah)

Demikian juga dengan kita, sesungguhnya Allah telah menciptakan suatu benda dalam diri kita
berupa ’qalbu’ yang dianugerahi kemampuan untuk menerima firman (baca : informasi) dari Allah.
Qalbu inilah yang menuntun semua indera kita termasuk akal pikiran agar dapat menangkap se-
mua firman, ayat, kalimah, tanda-tanda Allah di alam semesta.
Untuk selanjutnya bisa anda baca :
http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3728 _0 _25 _0 _M
Masalahnya sekarang bagaimana atau dengan cara apa informasi dari Tuhan tersebut bisa sampai
kepada manusia..?? kalaulah Tuhan berbicara dan mengeluarkan suara, mana ada makhluk yang
sanggup mendengarkannya..? gendang telinga kita akan pecah mendengar suara geledek, apalagi
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kalau mendengar suara Dia yang menciptakan geledek. Apakah Tuhan menyampaikan firman-
Nya dengan cara berhadap-hadapan ’face to face’ dengan manusia ataupun malaikat..?, Rasulul-
lah ketika ditanya apakah pernah melihat Allah, beliau menjawab :"Bagaimana saya bisa meli-
hat Yang Maha Cahaya..?" Tidak juga ada catatan dalam ajaran Islam bahwa malaikat sekalipun
berkomunikasi dengan Tuhan melalui kegiatan ’mendengar’ atau ’melihat’.
Sekali lagi kita bisa menemukan keterangan dalam Al-Qur’an bagaimana caranya agar informasi
dari Allah tersebut bisa sampai kepada manusia, yaitu melalui lauh mahfudz, suatu kitab yang ter-
pelihara berisi Pengetahuan Allah tentang alam semesta. Dalam lauh mahfudz tersebut terdapat
informasi yang harus disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, termasuk nabi
Musa, nabi Daud, nabi Isa Almasih dan nabi Muhammad SAW. Penjelasan soal ini diterangkan
dalam tulisan ibu hamba :
http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=3728 _0 _25 _0 _M
Ada dari kalangan Kristen disini mempertanyakan :"kalau begitu coba jelaskan bagaimana ben-
tuknya lauh mahfudz tersebut..?" ketika dijawab bahwa hal tersebut merupakan hal-hal yang gaib,
maka langsung terjadi komentar-komentar sinis. Kita tentu bisa bertanya balik, bagaimana ben-
tuk Lucifer atau iblis..?? suatu makhluk yang diakui ada dalam ajaran Kristen, tentunya juga tidak
ada penjelasan yang memuaskan. Namun ketidak-mampuan menggambarkan bentuk Iblis bukan
berarti Iblis tersebut tidak ada bukan..??, kita bisa memahami ’gambaran’ tentang Iblis dari sifat,
karakter dan sejarahnya yang ditulis dalam Alkitab. Demikian juga hal-nya dengan lauh mah-
fudz, kita bisa memahaminya melalui kandungan dan isinya sesuai apa yang diterangkan dalam
Al-Qur’an.
(sekali lagi bisa dibaca : http://forum.swaramuslim.net/more.php?id =3728 _0 _25 _0 _M)
Jelas ini merupakan suatu jawaban yang logis bagaimana agar firman Tuhan bisa sampai kepada
manusia. Dengan penjelasan tersebut mekanisme sampainya firman (baca : informasi) dari Al-
lah bisa diterangkan tanpa harus mereduksi ke Maha Suci-an Allah, dan menggambarkan Dia
yang ’bercakap-cakap’ dengan makhluk seperti manusia dan malaikat, apalagi digambarkan telah
berinkarnasi, turun ke bumi menjadi manusia, bergelut dengan nabi Musa, tertidur, bahkan
mungkin pula sampai merasakan sakit perut dan harus terbirit-birit ke toilet
Maka soal firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, lalu firman telah menjelma menjadi manusia
bisa dipastikan merupakan hasil pemikiran yang ’nyasar’ manusia jaman kuno, dari fakta yang
saya kemukakan diawal tulisan ini, di duga dibuat oleh para ahli pikir Yunani yang memang
terkenal suka memikirkan apapun, namun tidak didukung temuan ilmu pengetahuan yang terjadi
pada masa berikutnya. Celakanya karena ajaran tersebut terlanjur sudah dimasukkan ke dalam
kitab suci, maka mau tidak mau para pengikutnya harus mempertahankan mati-matian konsep
ini, ibarat ’menegakkan benang basah’.

SEJARAH NABI MUHAMMAD SEBELUM MASA KENABIAN (2008-11-16 11:11)

Dalam diskusi di forum ini, banyak disinggung soal hubungan Rasulullah dengan Waraqah yang
beragama Kristen, juga tentang agama yang dianut Rasulullah sebelum masa kenabian, tentang
nenek moyang Rasulullah, dll. Ada buku bagus yang ditulis oleh : Martin Lings, berdasarkan
sumber-sumber klasik.
Resensi buku ini ditulis oleh Bp. Rusdi Mathari. Semoga bermanfaat menambah referensi kita
semua
.Judul Buku: Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik
SPenulis: Martin Lings
SPenerbit: Serambi, April 2007
SHalaman: 668 Halaman
SJudul Asli: Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources, diterbitkan oleh The Islamic
Texs Society, Cambridge,
United Kingdom 1991
oleh Rusdi Mathari
SEHARI setelah tulisan Mohamad Guntur Romli berjudul Muhammad dan Kaum Cerdik Pandai
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Kristen dimuat Kompas pada Sabtu 1 September 2007, wartawan senior, Bambang Bujono men-
girim pesan pendek ke ponsel saya:
“Sudah baca tulisan Guntur di Kompas?.” Saya paham, melalui pesan pendek itu, mas Bambu,
begitu saya biasa memanggilnya— meminta saya untuk memberikan tanggapan, minimal tangga-
pan untuk mas Bambu pribadi.
Saya telah membaca tulisan Guntur, dan menduga akan banyak reaksi yang berlebihan ter-
hadap tulisan tersebut. Mungkin karena predikat Guntur sebagai aktivis Jaringan Islam Liberal,
barangkali pula karena isinya yang dianggap tidak sesuai dengan arus besar “keinginan” umat
Islam yang membacanya.
Dugaan saya terbukti, setidaknya di beberapa milis yang saya ikuti, seperti Jurnalisme, banyak
peserta milis yang protes. Beberapa di antaranya menyatakan agar Kompas, memuat juga tulisan
yang membantah tulisan Guntur. Tapi tak ada usul dari peserta beberapa milis itu siapa yang
harus membantah Guntur. Sedangkan, menurut saya, para pemrotes itu hanya bisa protes, tak
berargumen dalam bentuk tulisan seperti yang dilakukan Guntur.
Bagi saya yang dibesarkan di Situbondo oleh tradisi pesantren NU, berpendidikan formal Muham-
madiyah, dan mendapat banyak bacaan dari majalah Al Muslimin yang diterbitkan oleh Persis,
Bangil;
tulisan Guntur sebenarnya termasuk “kuno”, tidak perlu direspon secara reaktif apalagi berlebi-
han.
Sumber-sumber rujukan yang menjadi dasar tulisan Guntur adalah sumber klasik, yang tak
banyak dibaca untuk tidak menyebut rujukan itu dihindari oleh kebanyakan umat Islam.
Dalam beberapa hal, tulisan itu sebagian juga mengambil dari Muhammad: His Life Based on the
Earliset Source (1991) yang ditulis oleh Martin Lings, seorang sejarawan Inggris.
Buku yang dipersembahkan Lings untuk Zia ul Haq, bekas Presiden Pakistan, itu diterjemahkan
ke dalam Bahasa Indonesia oleh Qomarudin dan diterbitkan oleh Serambi dengan judul Muham-
mad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik.
Oleh Republika buku ini dinilai luar biasa dan menyentuh.Lings yang pernah bekerja sebagai asis-
ten Penjaga Naskah dan Buku-Buku Ketimuran pada British Museum, mengungkap lebih lengkap,
tentang hubungan kaum cerdik pandai kaum Kristen dengan Muhammad (semoga Allah mem-
berinya rahmat dan kesejahteraan) meskipun kemudian argumen Lings dianggap sepi oleh kaum
Kristen.
Informasi tentang kenabian Muhammad menurut Lings sebenarnya sudah jelas, baik melalui
risalah kitab suci (al Quran dan Injil) maupun sumber-sumber klasik: tidak pernah berdiri sendiri.
Ia dipengaruhi oleh keturunan, lingkungan, dan tentu saja campur tangan Tuhan. Tiga faktor itu,
langsung dan tidak langsung telah menempatkan Muhammad sebagai nabi.Dari garis keturunan,
Muhammad adalah salah satu keturunan Ibrahim melalui Ismail. Nama yang disebut terakhir di-
lahirkan oleh Hajar budak Ibrahim dari Mesir yang dinikahi atas dorongan dan persetujuan Sarah,
istri pertama Ibrahim.
Ismail sendiri berarti “Tuhan telah mendengar”. Menjelang setahun setelah kelahiran Ismail,
Sarah juga melahirkan anak Ibrahim dan diberi nama Ishak. Atas permintaan Sarah kepada
Ibrahim pula, setelah kelahiran Ishak, Hajar dan Ismail diminta meninggalkan Kanaan.
Genesis mengabadikan peristiwa yang dialami oleh Ismail dan Hajar melalui Kitab Kejadian pasal
21. Dalam ayat 10, Injil mengungkapkan, “Usirlah perempuan itu beserta anaknya, sebab anak
hamba itu akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku, Ishak.” Pada ayat 17 dise-
butkan, “Apakah yang engkau susahkan, Hajar? Jangan takut sebab Allah telah mendengar anak
itu dari tempat ia terbaring.” Di dalam ayat 20, Ismail dikisahkan oleh Genesis menetap di gurun
dan juluki sebagai pemanah (Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 1990).
Nama Ismail setelah itu tak pernah disebutkan oleh Genesis kecuali dalam Mazmur pasal 84
ayat 7, yang secara tidak langsung memuji Ismail dan ibunya.Bakaah dalam Bahasa Arab adalah
Mekah.
Dan di Mekah Ismail menurunkan banyak suku bangsa, yang terkuat adalah suku Fihr. Suku ini
keturunan langsung Ismail dari jalur laki-laki, dan kemudian dikenal sebagai suku Quraisy. Ada-
pun keturunan Ismail dari jalur perempuan disebut sebagai suku Quraisy Pinggiran. Karena pen-
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garuhnya yang kuat, Quraisy dipercaya menjadi pemegang kekuasaan atas Mekah: melayani para
peziarah yang datang ke Ka’bah. Sekitar empat abad setelah Masehi, Qushay seorang laki-laki
Quraisy menikahi perempuan bernama Hulayl, keturunan Quraiy Pinggiran. Pernikahan itu mem-
buahkan empat anak laki-laki, salah satunya diberi nama Abdul Manaf. Setelah menikah, Abdul
Manaf mempunyai empat anak lelaki; Abdu Syams, Hasyim, Al Muththalib, dan Naufal.Keliru be-
sar jika ada yang menganggap Muhammad adalah keturunan langsung Al Muththalib. Muththalib
dalam hal ini hanyalah kakek buyut tidak langsung dari Muhammad, karena kakek buyut Muham-
mad yang langsung adalah Hasyim saudara Muthathalib. Selain berkuasa atas Mekah, Hasyim
inilah yang membangun dua rute perjalanan kafilah besar dari Mekah: kafilah musim dingin ke
Yaman dan kafilah musim panas ke barat laut Arab. Di antara dua musim itu, rutenya diarahkan
ke Palestina dan Syiria yang pernah menjadi jajahan Romawi dari Eropa. Salah satu pemberhen-
tian utama dari kafilah musim panas adalah Yastrib (Madinah). Kendati mayoritas suku di sana
adalah Arab, banyak kaum Yahudi yang menetap di Yastrib.
Mereka menguasai oasis, dan tetap menjalankan agamanya sendiri, di luar kepercayaan pagan
yang dianut hampir oleh sebagian besar suku Arab. Salah suku bangsa Yahudi yang berada di
kota itu adalah Khazraj.Hasyim menikahi Salmah, salah seorang perempuan dari suku Khazraj
yang berpengaruh pada sukunya. Meskipun dari istri-istrinya yang lain Hasyim dikaruniai tiga
putra, tidak ada yang lebih terkenal dibanding Syaibah, putra Hasyim dari perkawinannya dengan
Salmah. Tidak seperti putra Hasyim yang lain yang tinggal di Mekah, Syaibah menetap di Yastrib
bersama ibunya. Namun kepandaian Syaibah terdengar hingga di Mekah. Ketika Hasyim meny-
erahkan kekuasaan Mekah kepada Muththalib, sang adik, Muththalib lalu berinisiatif memungut
Syaibah, keponakannya itu, untuk tinggal di Mekah. Karena Syaibah diboyong ke Mekah meng-
gunakan unta milik Muththalib, orang-orang di Mekah lalu memanggil-manggil Syaibah dengan
panggilan Abd al-Muththalib atau “budak Muththalib”. Sejak itulah, Syaibah menetap di Mekah
dan dikenal dengan nama Abdul Muththalib.
Tentang Kaum HanifDari Abdul Muththalib inilah, sejarah Mekah dan juga sejarah Muhammad,
kelak banyak dicatat oleh al Quran dan juga oleh sejarah. Dia memiliki tiga belas anak laki-laki
dan enam anak perempuan hasil dari pernikahannya dengan beberapa perempuan.
Abd Allah, ayah Muhammad, adalah salah satu dari tiga belas putra Abdul Muththalib itu. Nama-
nama lain dari putra Abdul Muththalib yang juga terkenal adalah Harits, Zubair, Hamzah, Abbas,
Abu Lahab (musuh utama Muhammad dalam penyebaran Islam di Mekah), dan Abu Thalib (ayah
dari Jafar dan Ali).
Ada kisah menarik, ketika Abd Allah akan dinikahkan dengan Aminah dari Bani Zuhra. Dalam
perjalanan menuju puak itu, Abd Allah bersama Abdul Muththalib harus melewati daerah yang
dihuni oleh Bani Asad, salah satu klan dari Quraisy. Bani ini, termasuk salah satu klan yang tetap
mempertahankan kepercayaan Ibrahim di tengah masyarakat Quraisy yang pagan. Nama-nama
yang terkenal dari klan ini adalah Khadijah, Waraqah, dan Qutaylah. Pada saat dua lelaki Quraisy
itu melintas di wilayah Bani Asad itulah, Qutaylah (saudara perempuan Waraqah) berdiri di de-
pan pintu rumahnya. Qutaylah memperhatikan kedua ayah-anak itu, namun perhatian utamanya
tertuju kepada Abd Allah, laki-laki berusia 25 tahun.
Bukan baru sekali itu Qutaylah memperhatikan lelaki lewat. Tapi kali ini Abd Allah menarik per-
hatiannya secara istimewa. Memang, dalam hal ketampanan, Abd Allah adalah Yusuf pada zaman-
nya. Tapi, bukan itu yang menarik Qutaylah. Muhammad ibn Ishaq di dalam buku Sirah Rasul
Allah, Kehidupan Nabi edisi Wustendfeld, menggambarkan pada saat itu Qutaylah melihat cahaya
pada wajah Abd Allah yang seolah memancar dari luar dunia. Qutaylah lalu tak bisa menahan diri
untuk tidak menyapa dua lelaki itu dan kepada Abd Allah, dia menyatakan secara terus terang
keinginannya: agar Abd Allah memilihnya sebagai istri. Mendapat “lamaran” yang tak disangka,
Abd Allah hanya mampu menjawab bahwa dirinya menuruti ayahnya dan harus menikahi Am-
inah.Sehari setelah pernikahan Abd Allah dengan Aminah, Abd Allah kembali bertemu dengan
Qutaylah. Perempuan itu tak menyapa Abd Allah meski matanya menatap tajam. Ketika ditanya
oleh Abd Allah ada apa, Qutaylah menjawab “ Cahaya yang ada padamu kemarin telah hilang.
Hari ini engkau tak lagi bisa memenuhi harapanku.” Pernikahan itu berlangsung pada tahun
569 Masehi dan tahun setelah itu dikenal sebagai Tahun Gajah, tahun ketika Muhammad di-
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lahirkan.Mengapa Qutaylah meminta Abd Allah untuk menjadi suaminya? Kendati sebagian
besar suku Arab seperti Khuzaah, Hawazin, dan juga sebagian dari suku Quraisy adalah kaum
pagan, sebagian kecil di antara mereka tetap mempertahankan agama Ibrahim atau setidaknya
lebih dekat ke agama itu.
Klan Hasyim dan Abdul Muththalib adalah salah satu di antara suku Qurays yang memperta-
hankan agama Ibrahim: tidak melakukan ritual penyembahan kepada berhala. Di luar mereka,
Bani Asad termasuk klan yang menegakkan agama Ibrahim secara murni ,jauh dari sikap tradi-
sional. Mereka dikenal sebagai kaum hanif atau ortodok yang menganggap berhala-berhala yang
ada di Mekah najis dan menimbulkan polusi. Istilah hanif yang digunakan oleh Lings berbeda
dengan yang digunakan oleh Guntur.
Guntur menunjuk hanif untuk Bani Hasyim. Penolakan mereka untuk berkompromi terhadap
pemujaan berhala dan seringnya mereka bicara terang-terangan tentang agama Ibrahim, menye-
babkan mereka menjadi golongan pinggiran dalam masyarakat Mekah. Abdul Muththalib men-
genal salah satu dari kaum hanif itu, yaitu Waraqah, yang bersama kaumnya, Bani Asad,
memeluk agama Kristen. Kaum inilah yang meyakini bahwa akan datang seorang nabi setelah
Isa.Meskipun kepercayaan mereka tidak tersebar secara luas, mereka didukung oleh satu atau
dua aliran besar gereja timur dan juga para astrolog dan para peramal. Mengenai kaum Yahudi
–karena menurut mereka garis kenabian baru berakhir pada Mesias– hampir seluruhnya sepakat
mengharapkan seorang nabi. Pendeta dan para rahib Yahudi meramalkan bahwa tanda-tanda
kedatangan seorang nabi telah tiba, dan tentu saja nabi tersebut adalah seorang Yahudi, karena
mereka mengklaim diri mereka sebagai bangsa pilihan. Adapun kaum Kristen termasuk Waraqah
meragukan hal itu.
Mereka tidak melihat alasan mengapa nabi terakhir itu harus bukan Arab. Bangsa Arab di
mata mereka lebih membutuhkan seorang nabi ketimbang kaum Yahudi, yang setidaknya masih
mengikuti agama Ibrahim dan hanya menyembah satu Tuhan dan tidak menyembah berhala.
Tidak ada yang bisa meluruskan bangsa Arab dan kesalahan agama mereka kecuali seorang
nabi.Ka’bah sebagai pusat Mekah dikelilingi 360 berhala. Jumlah itu belum termasuk berhala-
berhala kecil dan besar yang disimpan di setiap rumah di Mekah sebagai penjaga rumah. Bila
mereka melakukan kegiatan apa pun, khususnya jika hendak bepergian jauh, orang-orang Mekah
itu akan menghadap berhala dan bersujud di depannya, memohon berkah dan keselamatan. Itu
juga yang dilakukan oleh hampir semua bangsa Arab, termasuk sebagian masyarakat Arab Kris-
ten di daerah selatan yaitu di Najran dan Yaman dan di utara dekat perbatasa Syria.
Nestor dan BahirahAbdul Muththalib dan kaumnya, Quraisy yang berkuasa atas Mekah dan juga
suku-suku pagan tidak memusuhi orang Kristen. Kaum Kristen yang kadangkala datang untuk
memberikan penghormatan pada maqam Ibrahim diterima baik oleh Quraisy seperti yang mereka
lakukan kepada tamu-tamu yang lain. Pada salah satu dinding Ka’bah, kaum Kristen bahkan
diberi kehormatan membuat lukisan Perawan Maria dan anaknya, Kristus –yang gambarnya jelas-
jelas lebih menarik perhatian karena berbeda dengan gambar-gambar yang lain. Waraqah yang
dapat membaca dan telah mempelajari Injil dan teologi, mampu melihat suatu janji Kristus. Janji
itu secara umum oleh umat Kristen dianggap merujuk ke Mukjizat Pantekosta.
Meskipun bahasa mukjizat itu tak jelas (cryptic), mukjizat itu tersirat dalam Injil Yohanes pasal
16 ayat 13 “Ia tak akan berkata tentang dirinya, namun segala yang dapat ia dengar, itulah yang
akan ia katakan.”Sebagai kakak, Waraqah sering membicarakan isi Injil dengan Qutaylah adiknya.
Pembicaraannya tentang akan datangnya seorang nabi dan waktu kedatangan itu tidak akan lama
lagi, sangat membekas pada diri Qutaylah. Itu sebabnya, ketika melihat Abd Allah, Qutaylah
meminta lelaki itu menikahinya: karena pada wajah Abd Allah seolah ada cahaya seperti yang
banyak diceritakan oleh para pendahulunya tentang tand-tanda kelahiran para nabi. Sejarah
membuktikan bahwa pernyataan Qutaylah kepada Abd Allah sehari setelah pria itu menikah den-
gan Aminah — cahaya itu tak ada lagi pada wajahnya– menjadi kenyataan, karena cahaya (ken-
abian) itu berpindah kepada Muhammad, putranya; yang kemudian menjadi lebih terang.Kendati
Lings tidak menyimpulkan, namun sampai pada tahap ini terungkap bahwa dari garis keturunan,
Muhammad adalah keturunan orang-orang pilihan dari garis Ismail, putra Ibrahim. Dengan
demikian, menurut Lings, Ibrahim bukan hanya melahirkan dua anak dari dua istri, namun dari
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dua anak itu pula Ibrahim melahirkan dua bangsa, dua bangsa besar yang menjadi sarana “Ke-
hendak Langit”, yang kepada kedua bangsa itu Allah bukan saja menjanjikan kemakmuran duni-
awi, juga keluhuran spritiual. Dua spiritual, dua agama, dua dunia bagi Tuhan; dua lingkaran
dan karena itu juga dua pusat. Itulah tempat yang disucikan bukan atas pilihan manusia, na-
mun telah menjadi ketetapan “Kerajaan Langit”. Ada dua pusat suci yang melingkupi Ibrahim:
satu di daerahnya,di Kanaan,dan satu lagi di sebelah barat Kanaan, satu lembah tandus yang
berjarak empat puluh hari perjalanan unta dari Kanaan, yaitu Bakah yang kemudian dikenal se-
bagai Mekah.Tentang bagaimana pribadi dan perilaku Muhammad secara lahiriah, yang tampan,
santun, jujur, cerdas, dan sebagainya juga dibahas terperinci oleh Lings. Dalam konteks kenabian
Muhammad dan hubungannnya dengan kaum cerdik pandai Kristen, menurut Lings bukan saja
terjadi pada tahun-tahun awal menjelang kelahiran Muhammad, namun juga setelah Muham-
mad beranjak dewasa, terutama sejak Muhammad memulai hubungan dengan Kahdijah, sepupu
Waraqah.
Di Mekah, Khadijah adalah konglomerat yang cantik. Ia berurusan dengan Muhammad kali per-
tama ketika dia meminta Muhammad mewakilinya melakukan jual beli ke Syiria. Muhammad se-
tuju, dan Kahdijah menawarkan Maysarah, budaknya, untuk menemani Muhammad. Dikisahkan
oleh Muhammad ibn Sa’d dalam kitab at Thabaqat al Kabir edisi Leyden Belanda, kabilah dagang
Muhammad tiba di Bostra (di selatan Syria), kota yang memiliki biara dan di dalamnya dihuni
oleh pendeta Kristen dari masa ke masa, Di Bostra bila seorang pendeta meninggal, ia akan digan-
tikan oleh yang lain, dan pengganti ini mewarisi seluruh isi biara termasuk manuskrip-manuskrip
kuno. Salah satu manuskrip di Bostra itu berisi tentang ramalan akan datangnya seorang nabi
kepada bangsa Arab.
Di Bostra Muhammad berteduh di bawah sebuah pohon, tidak jauh dari rumah Nestor, seorang
pendeta Kristen. Bertanyalah Nestor kepada Maysarah, “Siapa orang yang berteduh di bawah
pohon itu?” Maysarah lalu menjawab, “Dia orang Quraisy, dari keluarga penjaga Tanah Suci.”
“Tidak, dia tak lain adalah seorang nabi,” kata Nestor.Jawaban Nestor itu sama dengan yang
diberikan oleh Bahira, pendeta sebelum Nestor— ditempat yang sama, ketika pada usia sembilan
tahun, Muhammad diajak oleh Abu Thalib sang paman berniaga ke Syria. Dibandingkan dengan
Nestor, Bahirah lebih “mengenal” Muhammad, karena pada jamuan makan yang disediakannya
untuk kabilah Abu Thalib itu Bahirah bahkan meminta Muhammad melepas jubahnya hanya un-
tuk melihat punggung Muhammad.Rahasia NamusKeterangan pendeta Nestor itulah yang diceri-
takan oleh Maysarah kepada nyonyanya, sesampai mereka di Mekah.
Khadijah lantas mengulang cerita Maysarah kepada sepupunya, Waraqah.”Telah lama aku tahu
bahwa seorang nabi akan diutus dan saatnya kini telah tiba,” kata Waraqah.Khadijahlah lalu
melamar Muhammad untuk menjadi suaminya. Sebagai mas kawin, Muhammad membayar dua
puluh ekor unta betina yang disampaikan oleh Hamzah, paman Muhammad. Ketika menikah
dengan Muhammad, usia Khadijah sudah menginjak empat puluh tahun sementara itu Muham-
mad baru 25 tahun. Hingga masa sebelum Muhammad menerima wahyu kenabian, tak banyak
riwayat yang menceritakan hubungan Muhammad dengan Khadijah.Sejarah mencatat, pada su-
atu malam Muhammad yang ketakutan datang kepada Khadijah dan meminta istrinya itu untuk
memeluk dan menyelimutinya. Sebelum malam itu, Muhammad adalah lelaki yang dikenal suka
menyendiri dan menyepi (tahanmust) pada malam hari di gua di Bukit Hira’ tak jauh dari Mekah.
Bagi orang Quraisy tahanmust bukan sesuatu yang asing dan menjadi praktik tradisional di kalan-
gan keturunan Ismail.
Muhammad melakukan itu sejak menikah dengan Khadijah hingga kejadian malam itu, tepat
pada bulan Ramadhan tahun 636 Masehi: Muhammad disergap rasa takut luar biasa. Ketika ke-
takutannya mereda, Muhammad menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya kepada Khadi-
jah. Warqah yang kemudian mendapat cerita dari Kahdijah berkata bahwa yang mendatangi
Muhammad adalah Namus. Dalam Bahasa Yunani Namus adalah Hukum Tuhan atau Roh.
“Kudus, Kudus demi Tuhan yang menguasai jiwaku yang datang kepada Muhammad adalah Na-
mus yang terbesar yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh dia adalah nabi bagi kaumnya.
Yakinkan dia!” kata Waraqah yang saat itu sudah tua dan buta, kepada Khadijah.Buku yang di-
tulis oleh Lings, sepenuhnya bercerita tentang Muhammad luar dalam, yang tersirat dan yang
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tersurat.
Efek kimia dari narasi dan komposisi bahasa dari Lings dalam buku ini membawa jantung saya
seolah berhenti berdetak. Selain mengungkap peran kaum cerdik kaum Kristen, Lings juga men-
gungkapkan bahwa Rayhanah salah satu istri Muhammad adalah orang Yahudi dari Bani Nad-
hir. Dari keseluruhan isi bukunya, Lings terlihat menempatkan Muhammad sebagai sosok yang
patut dipuji dan berhak menjadi nabi. Saya menduga, dalam tulisannya di Kompas Guntur juga
berpendirian sama dengan Lings, sehingga tak ada yang perlu diresahkan dari tulisan Guntur itu.
sumber : http://forum.swaramuslim.net/threads.php?id=4315 _0 _15 _0 _C

The Quran on Seas and Rivers (2008-11-23 04:21)

aut dan Sungai
Ilmu pengetahuan Modern telah menemukan bahwa tempat di mana dua laut berbeda bertemu
terdapat suatu penghalang diantara mereka. Penghalang tersebut membagi kedua laut tersebut
sedemikian sehingga masing-masing laut mempunyai suhu, kadar garam, dan rapat jenis yang
berbeda satu dengan lainnya (1). Sebagai contoh, Air laut Mediterania bersuhu hangat, bersifat
garam, dan lebih sedikit padat, bila dibandingkan dengan air laut Samudra Atlantik. Ketika air
laut Mediterania masuk ke lautan Atlantik di atas teluk Gibraltar, air laut Miditerania bergerak
beberapa ratus kilometer ke dalam Lautan Atlantik pada suatu kedalaman sekitar 1000 meter
dengan karakteristik yang dimilikinya.(2) ( lihat gbr 1).

Gambar 1: Profil air laut Miditerania ketika masuk ke dalam laut Atlantik di atas teluk Gibral-
tar dengan karakteristik yang dimiliknya. Penghalang tersebut membagi kedua laut tersebut
sedemikian sehingga masing-masing laut mempunyai suhu, kadar garam, dan rapat jenis yang
berbeda satu dengan lainnya (Suhu dalam derajat Celsius (C?). (Marine Geology, Kuenen, hal. 43)
Meskipun ada ombak besar, arus-kuat, dan pasang laut, mereka tidak akan bercampur atau mele-
wati penghalang ini.
Al Quran menyebutkan bahwa ada suatu penghalang antara dua laut yang bertemu dan bahwa
mereka tidak akan bercampur. Allah berfirman :
DIA MEMBIARKAN DUA LAUTAN MENGALIR YANG KEDUANYA KEMUDIAN BERTEMU
.ANTARA KEDUANYA ADA BATAS YANG TIDAK DILAMPAUI OLEH MASING - MASING . (QS
55 : 19-20)
Tetapi manakala Quran membicarakan pembagi/batas antara air tawar (air sungai) dan air asin
(air laut) disebutkan tentang adanya ?sekat pemisah? diantara kedua jenis air ini. Allah berfirman
:
DAN DIALAH YANG MEMBIARKAN DUA LAUT MENGALIR ( BERDAMPINGAN ) : YANG INI
TAWAR LAGI SEGAR DAN YANG LAIN ASIN LAGI PAHIT : DAN DIA JADIKAN ANTARA KE-
DUANYA DINDING DAN BATAS YANG MENGHALANGI .(QS 25 : 53)
Orang mungkin bertanya, mengapa Al Quran menyebutkan sekat manakala membicarakan pem-
bagi/pembatas antara air sungai dan air asin (air laut), tetapi tidak menyebutkan ketika Al Quran
manakala membicarakan pembagi/pembatas antara dua laut?
Ilmu pengetahuan modern telah menemukan bahwa di muara sungai, di mana terjadi pertemuan
antara air sungai dengan air asin (air laut) situasinya adalah sedikit berbeda dari tempat dimana
terjadi pertemuan antara dua laut. Telah ditemukan bahwa yang membedakan antara air sungai
dan air asin (air laut) di muara sungai adalah apa yang disebut dengan zona ?pycnocline?. Zona
inilah yang memisahkan kedua jenis air tersebut dikarenakan adanya perbedaan kerapatan (3).
Zona pemisah ini mempunyai kadar garam yang berbeda yang berasal dari air sungai dan air laut
(4) ( lihat gbr 2).
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Gambar 2 : Penampang memanjang yang menunjukkan kadar garam ( dalam ppm) di suatu
muara. Dapat dilihat di sini adanya sekat ( zone separasi) antara air sungai dan air laut. (Intro-
ductory Oceanography, Thurman, p. 301)
Informasi ini telah ditemukan baru-baru ini, dengan menggunakan peralatan canggih untuk men-
gukur temperatur, kadar garam, kerapatan, sifat kelarutan oksigen, dan lain lain Mata manusia
tidak bisa melihat adanya perbedaan yang terjadi bila kedua lautan bertemu, melainkan kedua
lautan yang bertemu tersebut hanya nampak sebagai suatu laut yang homogen. Demikian juga,
mata manusia juga tidak bisa melihat adanya pembagian air menjadi tiga bagian di muara yaitu :
bagian air tawar, air aisn dan sekat pemisah ( zona pemisah/separasi).

Footnote

1) Principles of Oceanography, Davis, pp. 92-93.
2) Principles of Oceanography, Davis, p. 93.
3) Oceanography, Gross, p. 242. Also see Introductory Oceanography, Thurman, pp. 300-301.
4) Oceanography, Gross, p. 244, and Introductory Oceanography, Thurman, pp. 300-301.
Sumber : www.islam-guide.com

2.2 December

Ismael : Keledai liar atau subur? (2008-12-07 05:34)

Pengantar

"Ismail (Ismael) adalah seorang keledai liar", itulah ucapan tidak sopan dikalangan Ahli kitab
(Yahudi dan Kristen), merujuk Kejadian 16:12.
Kejadian 16:12
(ESV) He shall be a wild donkey of a man, his hand against everyone and everyone’s hand against
him, and he shall dwell over against all his kinsmen."
(GNB) But your son will live like a wild donkey; he will be against everyone, and everyone will be
against him. He will live apart from all his relatives."
(BIS) Tetapi anakmu itu akan hidup seperti keledai liar; ia akan melawan setiap orang, dan setiap
orang akan melawan dia. Ia akan hidup terpisah dari semua sanak saudaranya."
(LAI TB) Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu; tangan-
nya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat
kediamannya ia akan menentang semua saudaranya."
Empat edisi Bible diatas yaitu English Standard Version (ESV), Good News Bible (GNB), Bahasa
Indonesia Sehari-hari (BIS), dan LAI Terjemahan Baru 1974 (LAI TB) menyatakan bahwa Ismail
adalah seorang bertingkah laku seperti keledai liar.
"Keledai" jelas memiliki konotasi yang sangat buruk. Apalagi kalimat "Keledai liar"!! Hai Ahli
Kitab Janganlah kamu melampaui batas!!

Analisis Kejadian 16:12 Berdasarkan Bahasa Ibrani : Orang yang subur (para’) atau orang keledai
liar (pere’) ?

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa naskah Perjanjian Lama kuno bahasa Ibrani hanya
mengandung huruf konsonan, dan sama sekali tidak mengenal huruf vokal, dan juga tidak men-
genal tanda baca "titik" untuk kegunaan dalam melafalkan (pronounce). Sejarah mencatat bahwa
penambahan vowel (huruf hidup) dan tanda titik (point) ditetapkan setelah Masehi (bukan se-
belum Masehi).
Ernst Wurthwein mengatakan : "Bukan rahasia lagi bahwa selama berabad-abad teks Ibrani dari
Perjanjian Lama berwujud sebagai teks konsonan (huruf mati) murni. Tanda-tanda vowel (vokal)
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tidak ditambahkan pada teks ini sampai tahap belakangan, ketika teks konsonan telah mapan (es-
tablished) dengan sejarah transmisi yang panjang di baliknya......Teks konsonan yang dipelihara
dalam manuskrip-manuskrip abad pertengahan dan yang merupakan dasar bagi edisi-edisi kita
sekarang ini tarikhnya kembali pada kira-kira tahun 100 M. Sebagai bagian dari kebangkitan
besar bangsa Yahudi yang menandai dekade-dekade setelah malapetaka tahun 70 M."
Selain itu, Louis Cappel, ahli sarjana bahasa Ibrani, menyimpulkan bahwa tanda titik dan vokal
(the vowel point) dan tekanan logat (accent) adalah bukan bagian dari Ibrani yang original, namun
telah dimasukkan oleh Sarjana Yahudi Masoret dari Tiberias, sekurang-kurangnya abad 5 M.......)
Jim Lisenby, seorang Kristen, berkata : "...satu hal yang sangat dipertimbangkan disini adalah
bahwa Bible yang ditulis dalam bahasa Ibrani tidak mengandung huruf vokal (vowel)..."
Inilah Kejadian 16:12 dalam bahasa Ibrani tanpa vowel (hanya konsonan)
KEJADIAN 16:12

ישׁכן׃ כל־אחיו ועל־פני בו כל ויד בכל ידו אדם פרא bf} יהיה והוא Transliterasi :
vhv‘ (והוא) yhyh (יהיה) pr‘ (פרא) ‘dm (אדם) ydv v‘l בו) ) bv כל) ) kl ויד) ) vyd בכל) ) bkl (ידו) yskn
(אחיו) hyv‘-(כל) kl (פני) pny-(ועל )
(ישׁכן׃). Kemudian setelah Masehi, maka alkitab bahasa Ibrani ditambah vowel (vokal) dan tanda
point (titik), dan inilah Kejadian 16:12
וְעַל־פiְנֵי בiּו כiּל וְיַד בַכiּל יָדּו אָדָם פiֶרֶא יִהְיֶה וְהוiא
יִשְׁכiּֽן׃ כָל־אֶחָיו Transliterasi :
vphú‘ וְהוiא) ) yihpyeh (יִהְיֶה) pere‘(ֶרֶאiפ) ‘ādām kōl (וְיַד) vpyad (בַכiּל) bakōl (יָדּו)
yādōv (אָדָם) kāl (פiְנֵי) ppnê-(וְעַל) vp‘al (בiּו) bōv (כiּל)
(שְׁכiּֽן׃). yišpkōn (אֶחָיוִ) ehāyvi‘-(כָל) atau
vphú‘ yihpyeh pere‘ ‘ādām yādōv bakōl vpyad kōl bōv vp‘al-ppnê kāl-‘ehāyvi yišpkōn.
Sekali lagi untuk para pembaca yang budiman, kita haruslah ingat :
Alkitab bahasa Ibrani tidak mengenal vowel dan tanda titik.
Artinya huruf dasarnya berbentuk konsonan (tanpa vokal) yaitu pr‘(פרא). Sehingga bisa diter-
jemahkan sbg Para’ dan Pere’. Tentu saja menerjemahkan sebuah kata itu haruslah tepat, jangan
asal-asalan.
Kita lihat bahwa kata pr‘(פרא) itu bisa pere‘(ֶרֶאiפ) bisa pula para‘(ַרַאiפ)

• http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/lexicon/?w=06501p=englis h pere’ <6501> - Hebrew
Lexicon Word: pere’ or pereh ( #Jer 2:24) Pronunciation: peh’-reh peh’-reh Origin: from 06500
Source: TWOT - 1805a Kind: n m In AV: wild ass 9, wild 1 Count: 10 Definition: 1) wild ass

• http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/lexicon/?w=06500p=english para’ <6500> - Hebrew Lex-
icon Word: para’ Pronunciation: paw-raw’ Origin: a primitive root Source: TWOT - 1805 Kind:
v In AV: fruitful 1 Count: 1 Definition: 1) (Hiphil) to bear fruit, be fruitful

Pere’ itu akar katanya Para’. Mari kita perhatikan sekali lagi Nomor Strong’s Concordance nya.
pere’ <6501> - Hebrew Lexicon
Word: pere’ or pereh ( #Jer 2:24)
Origin: from «— PERHATIKAN !! Lalu liat :
para’ <6500> - Hebrew Lexicon
Origin:a primitive root<—-a primitive root maksudnya "sebuah akar kata"

Bacalah Kejadian 16:10-12 sekarang. Pada Kejadian 16:10-11 [4], Malaikat datang untuk
menghibur Hajar yang malang (karena diusir Sarah yang cemburu [5]) dengan memberitahukan
bahwa kelak anaknya (yaitu Ismail) akan menjadi leluhur sebuah bangsa yang besar. Bahwa ayat-
ayat sebelumnya dengan jelas menyatakan memberkati Ismail, lalu kini diayat 12, para penyalin
Bible menceritakan bahwa anaknya itu akan menjadi seorang lelaki keledai liar?!

Kesimpulan
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Menerjemahkan suatu kata dan kalimat, itu haruslah tepat. Hei Ahli Kitab janganlah melampaui
batas!.
Saya masih punya satu contoh lagi, dimana penerbit Bible kuno yaitu King James Version (KJV)
tahun 1611, menerjemahkan kata yang sangat..sangat..fatal karena sangat tidak tepat!!
Kejadian 21:9 KJV Bible
"And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking."
(Dan Sarah melihat anaknya Hagar Orang Mesir, yang ia telah lahirkan untuk Abraham, sedang
menghina [Ishak])
Menurut Taurat, Ismail berusia 14 tahun ketika Ishak lahir. Dengan mengasumsikan Keja-
dian 21:9 adalah setahun setelah Ishak lahir, artinya Ismail berusia 15 tahun. Kata "mocking"
(menghina) bukanlah terjemahan yang tepat, berdasarkan Number Strongs’s Concordance!
Kejadian 21:9 KJV Bible (Shoftware Alkitab SABDA)
And Sarah <08283> saw <07200> (8799) the son <01121> of Hagar <01904> the Egyptian <04713>,
which she had born <03205> (8804) unto Abraham <085>, mocking <06711> (8764).
No. Strong: 06711
Kata : tsachaq
Pengucapan: tsaw-khak’
Asal Kata : a primitive root
Sumber : TWOT-1905
Jenis : v
Dalam AV : laugh 6, mock 4, sport 2, play 1
Jumlah : 13
Definisi Inggris:
1) to laugh, mock, play
1a) (Qal) to laugh
1b) (Piel)
1b1) to jest
1b2) to sport, play, make sport, toy with, make a toy of
Apakah Ismail menertawakan (laughing), menghina (mocking), bersenda gurau (jesting), atau
bermain dengan saudaranya (Ishak) yang masih bayi ? Silahkan Anda pikirkan.
Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalam

Footnotes
[1] Sejarah Teks Al-Quran - Dari Wahyu Sampai Kompilasinya -Prof. Dr. M.M al-A’zami, hal.268-
269 mengutip dari The Text of the Old Testament, Ernst Wurthwein, Edisi ke-2, William B. Eerd-
mans Publishing Company. Grand Rapids, Michigan, 1995, Halaman 12-13
[2] http://www.biblebelievers.org.au/masorete.htm
Louis Cappel, Hebrew Scholar: One of the first scholars to investigate the matter was Louis Cappel,
a French Huguenot divine and scholar who lived from 1585 to 1658. Consider the following excerpt
from the article, "CAPPEL, LOUIS," found in the 1948 edition of the Encyclopedia Britannica.
"As a Hebrew scholar, he concluded that the vowel points and accents were not an original part
of Hebrew, but were inserted by the Masorete Jews of Tiberias, not earlier then the 5th Century
AD......"
[3] http://www.ourfathersword.org/ofwgen16.html
".....One thing to consider strongly here is that the written Hebrew in the Bible did not contain the
vowels...."
[4] Kejadian 16:10-11 (LAI TB 1974)
"Lagi kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu,
sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata Malaikat TUHAN itu
kepadanya: "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan mena-
mainya Ismael, sebab TUHAN telah mendengar tentang penindasan atasmu itu."
[5] Bagi pembaca Muslim saya, kita tidak boleh menganggap serius terhadap isi Taurat yang
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menggambarkan kecemburan Sarah membuat Hajar diusir, sehingga membuat kita membenci
Sarah. Kita jangan sampai berpikiran demikian. Kita mengetahui bahwa penyalin Taurat adalah
orang-orang Yahudi yang cemburu kepada saudaranya, Arab. Bahwa kecemburuan Sarah, adalah
hal yang wajar dan lumrah. Meskipun, dia seorang istri nabi, bagaimanapun juga, Sarah tetaplah
Sarah, dia tetaplah seorang wanita yang memiliki naluri perasaan sebagai seorang wanita. Oleh
karena itu, konflik di keluarga nabi Ibrahim tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi jika kita meng-
hadapi statement-stement kotor dari pihak Kristen dan Yahudi yang menghina Hajar, Ismail, dan
keturunannya yaitu Arab.
Sumber:
sumber : menganaliskristen.blogspot.com
-Shoftware Alkitab e-sword http://www.e-sword.net/bibles.html
-Shoftware Alkitab SABDA http://www.sabda.net/modul.php

Paran, Baka, Mekkah, dan Nubuat Muhammad (2008-12-07 06:00)

By : menganilis Kristen
Google telah memberi "Suplemental Resault" utk artikel ini, sehingga artikel ini saya tarik dulu.
- - - - - - -
Sebagaimana janji saya dahulu, mengenai dihapusnya untuk sementara waktu, dan karena kini
sudah tidak dikenai suplemental resault, sehingga artikel ini di salin kembali. (14 Sept 07)
- - - - - - -

Pengantar

"Dan ia berkata: "Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar
dari Gunung Paran dan ia datang dengan sepuluh ribu orang kudus; di tangan kanannya tampak
kepada mereka hukum berapi-api." (Taurat kitab Ulangan 33:2 KJV Bible)[1]
Masalah Paran dan Baka telah menjadi perdebatan utama dan penting diantara Islam dan
Kristen. Muslim meyakini bahwa kawasan/regional Paran terletak di Semenanjung Arabia, kota
Paran adalah kota Mekkah (bhs Arab, Makkah) yang termasuk dalam rangkaian Pegunungan
Sarawat.
Sebaliknya Kristen sekarang berpendapat bahwa Paran adalah Semenanjung Sinai. Selain
masalah Paran, artikel ini juga akan membahas masalah Bakkah yang diterangkan oleh al-
Qur’an.
"Sesungguhnya Bait yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah
(Bait Allah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim..." (QS Ali ’Imran 96-
97)
Muslim meyakini bahwa Bakkah yang disebutkan al-Qur’an, adalah sama dengan Baka dalam
Perjanjian Lama kitab Mazmur (Zabur, bahasa Arab)
"...Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan
ziarah! Apabila melintasi lembah Baka...". (Mazmur 84 LAI 1974)
Namun Kristen menolak mentah-mentah klaim Islam bahwa Baka yang disebut dalam kitab
Mazmur 84 itu adalah Mekkah. Kristen beranggapan bahwa Baka adalah pohon Kertau atau
mungkin Lembah Biqa di Lebanon.
Artikel ini akan dibagi kedalam beberapa pokok pembahasan yaitu :
Paran : di Timur Mesir atau di Selatan Mesir?
Makna Paran
Letak geografis Paran (Batas-batas wilayah Paran) adalah Hawila, Syur, dan Asyur
Paran Bukan di Semenanjung Sinai
Baka dalam Mazmur 84 : Palestina, Lembah Biqa di Lebanon, atau Lembah Bakkah di Mekkah?
Dibawah ini adalah peta Timur Tengah modern
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sumber Peta :http://worldatlas.com/webimage/countrys/meriv.htm

Paran : di Timur Mesir atau di Selatan Mesir? Pertanyaan Kristen : Dan arah Mesir ke
Irak ini adalah Melalui Jazirah Sinai.
keturunan Ismail tinggal diujung timur Jazirah Sinai dan tidak mungkin di sekitar Mekah, karena
:
• Mekah tidak terletak di timur Mesir melainkan di selatan Mesir.[2]
• Mekah tidak terletak di jalur antara Mesir dan Irak, melainkan jalur Mesir dan Yaman.

Jawaban Muslim
Ulangan 33:2
קדשׁ מרבבת ואתה פארן מהר הופיע למו משׂעיר וזרח בא מסיני יהוה ויאמר
למו׃ אשׁדת מימינו Transliterasi : vy‘mr yhvh msyny b‘ vzrh ms‘yr lmv hvpy‘ mhr p‘rn v‘th mrbbt
qds mymynv ‘sdt lmv.
Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa naskah Bible bahasa Ibrani kuno hanya mengandung
huruf konsonan, dan sama sekali tidak mengenal huruf vokal, dan juga tidak mengenal tanda
baca "titik" (point) untuk kegunaan dalam melafalkan (pronounce). Sejarah mencatat bahwa pe-
nambahan vowel (huruf hidup) dan tanda titik (point) ditetapkan setelah Masehi (bukan sebelum
Masehi).
Ernst Wurthwein mengatakan : "Bukan rahasia lagi bahwa selama berabad-abad teks Ibrani dari
Perjanjian Lama berwujud sebagai teks konsonan (huruf mati) murni. Tanda-tanda vowel (vokal)
tidak ditambahkan pada teks ini sampai tahap belakangan, ketika teks konsonan telah mapan (es-
tablished) dengan sejarah transmisi yang panjang di baliknya......Teks konsonan yang dipelihara
dalam manuskrip-manuskrip abad pertengahan dan yang merupakan dasar bagi edisi-edisi kita
sekarang ini tarikhnya kembali pada kira-kira tahun 100 M. Sebagai bagian dari kebangkitan
besar bangsa Yahudi yang menandai dekade-dekade setelah malapetaka tahun 70 M."[3]
Selain itu, Louis Cappel, ahli sarjana bahasa Ibrani, menyimpulkan bahwa tanda titik dan vokal
(the vowel point) dan tekanan logat (accent) adalah bukan bagian dari Ibrani yang original, namun
telah dimasukkan oleh Sarjana Yahudi Masoret dari Tiberias, sekurang-kurangnya abad 5 M.....)
[4]

I. Paran terletak di Selatan

Berikut ini adalah vowel yang ditambahkan untuk Taurat kitab Ulangan 33:2
הּופִיעַ לָמּו מִשiֵׂעִיר וְזָרַח בiָא מִסiִינַי יְהוָה וַיiּאמַר כ] [אֵשְׁדiָת מִֽימִינּו
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קּדֶשׁ מֵרִבְבּת וְאָתָה פiָארָן מֵהַר
לָֽמּו׃ ק) (דiָת ק) (אֵשׁ Transliterasi : vayyō’mar yphvâ missînay bā’ vpzārah miśśē‘îr lāmōv
hōvfî‘a mēhar pā’rān vp’ātâ mēribpbōt qōdeš mîmînōv ’ēšpdāt ’ēš dāt lāmōv
Ada kata menarik yaitu rangkaian huruf konsonan Ibrani yaitu MYMYNV atau bila dalam bentuk
vowel (huruf hidup) menjadi (מימינו), "mîmînōv" atau "miymiynov" (מִֽימִינּו)
KJV Bible menerjemahkan MYMYNV (מימינו) sebagai "from right hand" (dari tangan kanan), na-
mun NIV Bible justru menerjemahkan MYMYNV sebagai "from the south" (dari selatan).
Ulangan 33:2 NIV Bible
He said: "The LORD came from Sinai and dawned over them from Seir; he shone forth from Mount
Paran. He came with [a] myriads of holy ones from the south, from his mountain slopes.
(Ia berkata: "Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; ia bersinar dari Gunung
Paran. Ia datang dengan ribuan orang kudus dari selatan, dari kemiringan Pegunungannya.)
Bandingkan dengan edisi KJV Bible.
And he said, The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from
mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for
them.
(Dan ia berkata: "Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar
dari Gunung Paran dan ia datang dengan sepuluh ribu orang kudus; di tangan kanannya tampak
kepada mereka hukum berapi-api.)
Pertanyaan yang muncul adalah : Benarkah KJV Bible dan NIV kontradiksi? Jawaban saya
adalah tidak!
Setelah saya perhatikan, kedua terjemahan (KJV dan NIV) itu bisa dibenarkan. Dalam arti bahwa
YMYN itu memiliki arti lebih dari satu.
Number Strong’s Concordance : <03225>
Sumber : http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/lexicon/?w=03225p=english
Word: yamiyn <—– Perhatikan huruf dasarnya (konsonan) adalah YMYN !!
Definition:
1) right, right hand, right side
1a) right hand
1b) right (of direction)
1c) south (the direction of the right hand when facing East)
Jadi YMYN (ימינ) itu artinya adalah "tangan kanan", "arah kanan", dan "selatan".
KJV Bible menerjemahkan menjadi "tangan kanan", sedangkan NIV Bible menerjemahkan men-
jadi "selatan". Dalam hal ini, saya sependapat dengan penerbit NIV Bible yang menerjemahkan
YMYN menjadi "selatan"!
Jadi Ulangan 33:2 yang lebih tepat adalah :
vayyō’mar (BERKATA) yphvâ (TUHAN) missînay (SINAI) bā’ vpzārah (TERBIT) miśśē‘îr (SEIR)
lāmōv hōvfî‘a (BERSINAR) mēhar (GUNUNG) pā’rān (PARAN) vp’ātâ (DATANG) mēribpbōt
(10.000) qōdeš (ORANG KUDUS) mymynv (DARI SELATAN) ’ēšpdāt ’ēš dāt lāmōv (HUKUM
BERAPI-API)
Atau
"Dan ia berkata :"Tuhan datang dari Sinai; Ia terbit di Seir; Ia bersinar di Gunung Paran
dan datang dengan 10.000 orang kudus dari Selatan dengan hukum berapi-api. (Ulangan
33:2)
Selanjutnya saya akan memakai tafsiran diatas untuk Taurat kitab Ulangan 33:2 dalam penje-
lasan selanjutnya dalam artikel ini.
-Sinai adalah Tempatnya nabi Musa.
-Seir adalah tempatnya nabi Isa (Yesus) di Palestina. Pegunungan Seir membentang dari dekat
Laut Mati (Dead Sea) bagian selatan sampai dengan di dekat Teluk Aqaba (Teluk Eilat).
-Dan di Paran yang letaknya di Selatan (bukan Timur Mesir seperti penafsiran Kristen), Nabi
Muhammad SAW memimpin 10.000 orang menaklukkan kota Mekkah dengan menegakkan
hukum berapi-api.
Mungkin pembaca akan bertanya : Mengapa "10.000 orang kudus" bukan "ribuan orang kudus"?
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Bila pembaca mempunyai pertanyaan demikian, silahkan lihat penjelasan artikel saya mengenai
10.000 orang kudus.
Bukhari Volume 5, Book 59, Number 574:
"Narrated Ibn Abbas : The Prophet left Medina (for Mecca) in the company of ten-thousand (Muslim
warriors) in (the month of) Ramadan, and that was eight and a half years after his migration to
Medina...." (Diriwayatkan dari Ibn Abbas : Nabi meninggalkan Madinah (menuju Mekkah) be-
serta 10.000 (orang) di (bulan) Ramadhan, dan hal ini terjadi setelah 8,5 tahun Nabi hijrah ke
Madinah...")
Nubuat Taurat ini benar-benar digenapi pada tahun 8 Hijriah oleh Nabi Muhammad SAW yang
ditemani oleh 10.000 tentara Islam dalam menaklukkan kota Mekkah.

II. Gunung Paran, Gua Hira, Jabal Nur (Bukit Cahaya) ?

Pertanyaan selanjutnya adalah bahwa dalam Ulangan 33:2 itu tercatat : "....Ia bersinar di Gunung
Paran....". Sedangkan Sejarah Islam mencatat Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama kali
di Gua Hira ?
Jika ada pertanyaan demikian diatas, lagi-lagi kita perlu tahu arti kata Ibrani nya.
Number Strong’s Concordance <2022>
http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/lexicon/?w=02022p=english
har <2022> - Hebrew Lexicon
Word: har
Definition:
1) hill, mountain, hill country, mount
Jadi kata "har paran" פiָארָן) (הַר dapat diartikan : Gunung Paran, Bukit Paran, dan Pegu-
nungan Paran.
Tafsirannya adalah :
-Gua Hira terletak di Bukit Paran (Jabal Nur/Bukit Cahaya) yang termasuk rangkaian Pegunun-
gan Paran (pegunungan Sarawat).
Lihat peta kota Mekkah dibawah ini. Tampak bahwa Mekkah terletak di dataran tinggi.

Sumber peta : http://worldatlas.com/webimage/countrys/asia/lgcolor/sacolor.htm

Makna Paran Pertanyaan Kristen : * Bilangan 13 : 1 - 3 : ’Tuhan berfirman kepada
Musa, “Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan Kuberikan kepada orang
Israel …….. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan’

283



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

Apakah nabi Musa menyuruh mengintai Kanaan dari Mekah yang jauhnya sekitar 1400 km dari
Kanaan. Tidak masuk akal. Apakah ada ayatnya di Qur’an yang menyebutkan nabi Musa dan
umat Israel pergi ke Mekah? Sebaliknya jika Paran ada di timur jazirah Sinai maka penuturan
Alkitab sangat masuk akal.
1 Samuel 25 : 1 : Dan matilah Samuel ; seluruh Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan
dia dirumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran.
Apa perlunya raja Daud pergi ke Mekah yang jauhnya sekitar 1400 km dari Rama? Tidak masuk
akal. Apakah ada ayatnya di Qur’an yang menyebutkan nabi Daud pergi ke Mekah? Sebaliknya
jika Paran ada di timur jazirah Sinai maka penuturan Alkitab sangat masuk akal.
Jadi kutipan 3 ayat diatas, bisa disimpulkan bahwa PARAN TIDAK MUNGKIN MEKAH
KARENA JARAKNYA TERLALU JAUH.

Jawaban Muslim
Ada salah persepsi dikalangan Kristen mengenai Paran, untuk lebih jelaskan perhatikan dibawah
ini:

Makna Paran

Bilangan 10:12
“Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka,
kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran.”
Bilangan 12:16
“Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran.”
Bilangan 13:3
“Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan; semua
orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel.”
1 Samuel 25 : 1
“Dan matilah Samuel ; seluruh Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia dirumahnya
di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran.
Disini (Bilangan 10:12; 12:16; 13:3 dan 1 Samuel 25:1), padang gurun Paran adalah barat laut
Arabia, yaitu daerah yang meliputi Gurun Negeb, Midian (Madyan), dan sekitarnya.
Sedangkan Kejadian 21:21 : “Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil
seorang isteri baginya dari tanah Mesir.” adalah kota Mekkah, yang terletak dalam rangkaian
Pegunungan Sarawat.
Jadi Paran memiliki arti lebih dari satu :[5]
-kota Paran : kota Mekkah.
-Kawasan/Regional Paran : Semenanjung Arabia.
-Gunung Paran : bagian dari pegunungan Sarawat.
-Bukit Paran : Jabal Nur, tempat Gua Hira berada, termasuk dalam rangkaian Pegunungan
Sarawat.
-Pegunungan Paran : Pegunungan Sarawat, di Hijaz, Arab Saudi bagian barat.
Paran dalam bahasa Arab adalah Faran (dibaca : Faron) yang artinya adalah dua yang bermigrasi,
maksudnya adalah migrasi yang dilakukan oleh dua orang yaitu Siti Hajar (istri nabi Ibrahim) dan
putranya (yang tatkala itu masih bayi yang masih menyusui) bernama Ismail.[6]
Taurat (Kejadian 25:12-15) mencatat anak-anak Ismail berdasarkan urutan kelahiran yaitu :
Nebayot (anak sulung Ismael), Kedar, Adbeel, Mibsam, Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur,
Nafish dan Kedma.[7]

Nubuat Perjanjian Lama kitab Yesaya

Yesaya 21:13-17 (LAI 1974)
“Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah kafilah
orang Dedan! Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergi-
lah, sambutlah orang pelarian dengan roti! Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya
terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperan-
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gan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit
upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah
perkasa dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel, telah men-
gatakannya."
Note:

• Dedan [8] adalah negeri yang lebih dekat dengan kota Madinah daripada negeri Tema
(Tayma) [9].

• Dedan berjarak sekitar 380 km utara Madinah. Dedan adalah nama kuno untuk kota Al Ula,
Saudi Arabia modern. Dedan (Al Ula) terletak ditengah-tengah antara Madinah dan Tabuk.

• Tema : Terletak di utara kota Madinah. Tema adalah Tayma dalam bahasa Arab.

• Kedar : adalah anak Ismail. Orang Kedar adalah keturunan Kedar.

Dibawah ini adalah Peta Mekkah, Madinah, Dedan, Tayma, dan Tabuk

Dalam peta diatas Dedan tidak tertulis. Dedan kira-kira ditengah-tengah antara kota Madinah
dan Tabuk.
Dapat kita maklumi bersama, bahwa seringkali nubuat itu mengandung kalimat tidak lugas se-
hingga hanya orang-orang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran.
Sangat..sangat menarik bila kita menyimak dan memperhatikan kenyataan bahwa Perjanjian
Lama kitab Yesaya mencatat :

• "Hai kafilah orang Dedan" BUKAN "Hai penduduk kota Dedan"

• "Hai penduduk tanah Tema", BUKAN "Hai penduduk kota Tema".

Dengan melihat peta Tema-Dedan-Madinah diatas serta memperhatikan kitab Yesaya 21:13-17,
maka dapatlah disimpulkan :

• Terlihat pada peta diatas bahwa kota Madinah dekat kota Tema. Karena Perjanjian Lama
kitab Yesaya mencatat sebagai Tanah Tema, maka kita dapat menafsirkan bahwa kota Mad-
inah adalah bagian dari Tanah Tema. Alasannya adalah :
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1. Realitas historis hijrah nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah yangmana
setahun setelah hijrah, nabi Muhammad memenangkan perang (Badar) melawan kota
yang ditinggalkannya (Mekkah)

2. kota Madinah dekat dengan kota Tema, sehingga dapat diidentifikasi bahwa Madinah
adalah bagian dari Tanah Tema sebagaimana yang dimaksud kitab Yesaya

• Kitab Yesaya menyebut "Hai kafilah-kafilah orang Dedan", ini berarti Madinah adalah tem-
pat dimana kafilah Dedan bermalam.

Sejarah Islam mencatat bahwa penduduk kota Madinah (Tanah Tema) menyambut gembira nabi
Muhammad dan umat Islam yang hijrah. Orang-orang Madinah (Tanah Tema) memberikan
makan, minum, tempat tinggal, dan segala keperluan lainnya untuk saudara baru mereka.
Sudah habis masa peperangan di Semenanjung Arabia dengan menggunakan busur dan anak
panah dan kini telah berganti menjadi senjata api dan mesiu. Dan tidak ada orang Arab yang
melarikan diri ke Madinah (Tanah Tema) dan sanggup mengalahkan musuh (musyrikin Mekkah)
hanya dalam tempo satu tahun, kecuali nabi Muhammad dalam peristiwa Hijrah nabi Muham-
mad saw yang setahun kemudian berhasil memenangi Perang Badar dan mengalahkan musuh.
Lagi-lagi Perjanjian Lama kitab Yesaya 42:10-12 bernubuat pada kita, ujarnya :
Yesaya 42:10-12
"Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi! Baiklah laut berge-
muruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun
menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar!
Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-
gunung! Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberitakan pu-
jian kepadanya di pulau-pulau."
Kitab Yesaya 42:10-12 juga mendukung kenyataan bahwa saatnya akan tiba bahwa keturunan
nabi Ismail dapat memberikan penghormatan kepada Tuhan. Tentu saja hal ini hanya bisa di-
lakukan melalui seorang nabi dari Arab, keturunan nabi Ismail, penghuni padang gurun.

• Nyanyian baru bagi Tuhan —> "nyanyian" adzan, takbir, dan dzikir.

• Padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami
Kedar! : artinya nyanyian "adzan" akan berseru-seru di gurun dan tempat tinggal Kedar.

• Bukit Batu di Madinah

• Sejarah hingga kini mencatat "nyanyian" Adzan, takbir, dan dzikir, bukan "nyanyian" Gereja
di Arabia (Arab Saudi).

Renungkanlah Nubuat Kejadian, Ulangan dan Yesaya : Jika Ismail menghuni Padang Gurun
Paran, tempat ia melahirkan Kedar dan Nebayot, yaitu nenek moyang bangsa Arab; dan jika pe-
manah Kedar yang gagah perkasa akan kalah setelah orang itu melarikan diri, dan jika orang itu
akhirnya dapat menaklukkan Paran dengan 10.000 orang kudus. Yea, beliau adalah habibullah
(kekasih Allah), Nabi Muhammad SAW.

kitab Kidung Agung Secara Jelas menyebut Nama Muhammad dan 10.000

Perjanjian Lama kitab Kidung Agung secara jelas menyebut nama Muhammad yang dalam ba-
hasa Ibrani adalah Mahamad.
Kidung Agung 5:10.
(Hebrew) מרבבה׃ דגול ואדום צח דודי
(Hebrew With Vowel) מֵרְבָבָֽה׃ דiָגוiל וְאָדּום צַח דiּודִי
(Transliterasi) dvōdî sah vp’ādvōm dāgûl mērpbābâ:
(KJV Bible) My beloved white and ruddy, the chiefest among ten thousand.
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(Terjemahan Bebas) Kekasihku itu putih dan merah sehat, pemimpin diantara 10.000 orang.
Kidung Agung 5:16
(Hebrew) ירושׁלם׃ בנות רעי וזה דודי זה מחמדים וכלו ממתקים חכו
(Hebrew With Vowel) וְכֻלiּו מַֽמְתַקiִים חִכiּו מַחֲמַדiִים
יְרוiשָׁלִָֽם׃ בiְנּות רֵעִי וְזֶה דּודִי זֶה (Transliterasi) hikvō mamptaqqîm vpkullvō
mahămadîm zeh dvōdî vpzeh rē‘î bpnvōt yprûšālāim:
(KJV Bible) His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and
this is my friend, O daughters of Jerusalem.
(Terjemahan Bebas) Teramat manis tutur katanya, ia adalah mahămadîm. Inilah
kekasihku dan sahabatku, O puteri-puteri Yerusalem.
Secara signifikan, Kidung Agung 5:10,16 menyebut nama Muhammad yang dalam bahasa
Ibrani adalah mahămad [10] dengan imbuhan "îm" (agung), pemimpin diantara 10.000
orang.

Kisah Seorang Nabi yang ditemani 10.000 orang belum digenapi hingga hingga generasi
awal Kristen

Perjanjian Baru Epistle (Surat) Yudas 1:14-15 KJV Bible mencatat ramalan dari Enoch
(Dalam Islam, nabi Idris) yang belum digenapi :
"And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with
ten thousands of his saints. To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly
among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard
speeches which ungodly sinners have spoken against him."
(Juga tentang Enoch, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya: "Li-
hat, Tuan [11] datang dengan 10.000 orang kudusnya hendak menghakimi semua orang
dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik,
yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista, yang diucapkan orang-orang
berdosa yang fasik itu terhadapnya.)
Jadi tafsirannya adalah : Enoch berkata :"Lihat, Tuan Muhammad datang dengan 10.000
orang kudus hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-
orang fasik karena semua perbuatan fasik, yang mereka lakukan dan karena semua
kata-kata nista, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadapnya.
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya
Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (QS
Ali ’Imran 110)
Yea, fantastis.
"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri alkitab mengenal Muham-
mad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian
diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui." (QS Al
Baqarah 146)
Bacalah seluruh sejarah mengenai Padang Gurun Paran, dan Anda tidak akan mene-
mukan peristiwa lain selain penaklukkan Mekkah oleh Nabi Muhammad. Yea, beliau
datang tahun 8 Hijriah bersama 10.000 orang kudus dari Madinah hendak memasuki
bait Allah di Mekkah. Dan Lihat! Muhammad datang memberikan hukum berapi-api
kepada dunia dan menghukum orang-orang fasik.

Nubuat Perjanjian lama kitab Habakuk

Habakuk 3:3
God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered
the heavens, and the earth was full of his praise. {Teman: or, the south } (KJV -Shoftware
Alkitab SABDA)
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#Terjemahan Bebas
Tuhan datang dari Teman, dan yang kudus dari gunung Paran. Selah. Kejayaannya
menyelimuti langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya.
Tafsir Kitab Habakuk 3:3 adalah Nabi Muhammad yang kudus datang dari Paran
(Mekkah). Ini adalah kisah hijrah (migrasi) nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah.
Bahwasanya nabi Muhammad telah menyatakan bahwa nenek moyangnya adalah Is-
mail bin Ibrahim dapat kita lihat dari beberapa hadits berikut ini :

• Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam haditsnya bahwa nenek
moyangnya yakni nabi Ismail adalah seorang pemanah. Dalam hal ini telah ter-
jadi pada satu kabilah Aslam beberapa orang dari mereka yang memanah den-
gan busur, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka: "Panahlah wahai
keturunan Ismail, sesungguhnya bapak kamu (Ismail) adalah seorang pemanah."
(Bukhari kitab "Al Jihad Wa Sair", Ibnu Majah dalam sunan kitab "Al Jihad").

• Dalam riwayat lain dikemukakan ketika Rasulullah SAW thawaf (mengelilingi
Ka’bah), berkatalah Umar kepadanya: "Ini adalah maqam (tempat shalat) bapak
kita Ibrahim." Nabi bersabda: "Benar." Umar berkata lagi: "Apakah tidak sebaiknya
kita jadikan tempat shalat?" Maka Allah SWT menurunkan ayat (QS. 2:125). (Diri-
wayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Jabir.)

• Rasulullah SAW bersabda :"Allah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim, dan
memilih bani Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih suku Quraisy dari bani
Kinanah, dan memilih bani Hasyim dari suku Quraisy, dan memilih saya dari bani
Hasyim (HR. Muslim)[12]

Allah SWT berfirman :
"Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu
dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu
pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia
sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah)
agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang
muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi
saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah." (QS
Al Hajj 78)

Letak geografis Paran (Batas-batas wilayah Paran) adalah Hawila, Syur, dan Asyur Per-

tanyaan Kristen : Keturunan Ismail tinggal di TIMUR MESIR ke arah ASYUR
Kejadian 25 : 18 : Mereka mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di
sebelah timur Mesir kearah Asyur.
Lokasi Hawila tidak dapat ditentukan secara tepat oleh Arkeologi.
Lokasi Syur.
Keluaran 15 : 22 : Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau lalu mereka
pergi ke padang gurun Syur
Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel yang dikejar oleh penguasa Mesir menye-
berangi laut Teberau untuk mencapai jazirah Sinai. Jadi Syur berada di jasirah Sinai.
Lokasi Asyur
Kejadian 2 : 14 : Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir disebelah
timur Asyur …..
Jadi Asyur terletak disebelah barat sungai Tigris.
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Dan arah Mesir ke Irak ini adalah MELALUI JAZIRAH SINAI.
Dari uraian diatas jelas bahwa keturunan ISMAIL TINGGAL DIUJUNG TIMUR JAZI-
RAH SINAI dan tidak mungkin di sekitar Mekah.
Kejadian 37 : 25 : "…… kafilah orang Ismail datang dari Gilead …… ke Mesir"
Dimana Gilead?
2 Raja 10 : 33 : disebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead …..
Jadi Gilead adalah tanah disebelah timur sungai Yordan (daerah Yordania yang
sekarang).

Jawaban Muslim

Lokasi Hawila
Kejadian 10:24-30
“Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir
dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi,
dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet
dan Yerah, Hadoram, Uzal dan Dikla, Obal, Abimael dan Syeba, Ofir, Hawila dan Yobab;
itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke
arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur.”
Note :

1. http://www.hostkingdom.net/Hebrews.html #Nahor Joktan, or Qahtan in Arabic, was
the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, Hadoram, Uzal, Diklan, Obal, Abi-
mael, Sheba, Ophir, Havilah and Jobab. These are associated with the pre-Islamic civiliza-
tions of south Arabia, including various tribes of Yemen and Hadramaut. The modern Arab
tribes of Ajman, Harasi, Janibia, Kathri, and al-Murrah claim descent from Joktan/Qahtan.
(Joktan, atau dalam bahasa Arabnya Qathan, adalah ayahnya Almodad, Sheleph,
Hazarmaveth, Jerah, Hadoram, Uzal, Diklan, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havi-
lah (Hawila) dan Jobab. Mereka semua diasosiasikan dengan peradaban pra-Islam
di Arabia Selatan, mencakup berbagai bangsa di Yaman dan Hadramaut. Bangsa-
bangsa Arab modern dari Ajman, Harasi, Janibia, Kathri, dan al-Murrah mengk-
laim sebagai keturunan dari Joktan/Qathan.

2. Shoftware Alkitab SABDA:

• Mesa adalah daerah di Arabia ketika bani Joktan bermukim di Arabia (Lihat
Nomor Strongs 04852). Joktan adalah anak Eber keturunan Sem (Sam) bin Nuh.
Joktan adalah imam bagi berbagai bangsa-bangsa yang tinggal di Arabia.(lihat
Number Strong’s 03355)

• Sefar adalah sebuah tempat di Arabia Selatan (Lihat Nomor Strongs 05611).
• Syeba adalah bangsa di Arabia Selatan (Lihat Nomor Strongs 07614).

Jadi dipastikan bahwa Hawila berada di Arabia Selatan, namun tepatnya di daerah Ara-
bia Selatan bagian mananya, hal ini masih menjadi bahan perdebatan.[13]

Lokasi Syur
Syur berada di Semenanjung Sinai, namun tepatnya di Semenanjung Sinai bagian mana,
hal ini masih menjadi bahan perdebatan.

Lokasi Asyur
"..sungai....Tigris....yang mengalir disebelah timur Asyur ….." (Kejadian 2 : 14)
Jadi berdasarkan Taurat kitab Kejadian 2:14, Asyur terletak disebelah barat Sungai
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Tigris, lihat peta Asyur (Ashur) dibawah ini,

Jadi kalimat
"Mereka (anak-anak Ismail, ed) mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang
letaknya di sebelah timur Mesir kearah Asyur" (Kejadian 25:18)
NOTE:
Umat Kristen perlu tahu bahwa Pentateuch (Taurat) -sebagaimana Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru- sama sekali tidak mengenal tanda pemisah kalimat seperti tanda koma
maupun tanda titik, dan juga tidak mengenal tanda pemisah ayat. Dibawah ini adalah
halaman dari Leningrad Codex yang memuat naskah kuno Kitab Kejadian (Genesis)
berbahasa Ibrani, perhatikan tidak ada tanda pemisah koma (,) antar kalimat.

Dengan dihapusnya tanda koma (,) pada Kejadian 25:18, maka terbukalah beberapa pe-
nafsiran.

1. Penafsiran Kristen "Mereka (anak-anak Ismail, ed) mendiami daerah dari Hawila sampai
Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir kearah Asyur" (Kejadian 25:18) Para pener-
jemah Bible meletakkan tanda koma diantara kata "Syur" dan "yang". Sehingga ayat
tersebut diartikan bahwa anak-anak Ismail berdomisili di sebelah Timur Mesir ke
arah Asyur. Bagi kami, jelas penafsiran Kristen ini adalah sangat lemah, karena
Hawila terletak di Arabia Selatan atau di Selatan Mesir. Hawila bukanlah di Timur
Mesir.
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2. Yang Benar "Mereka (anak-anak Ismail, ed) mendiami daerah dari Hawila sampai Syur
yang letaknya di sebelah timur Mesir kearah Asyur" (Kejadian 25:18) Pada kalimat
"yang letaknya di sebelah timur Mesir" itu sebenarnya menunjukkan letak geografis
Syur. Sehingga Kejadian 25:18 seharusnya menjadi, "Mereka (anak-anak Ismail) men-
diami daerah dari Hawila sampai Syur - yang letaknya (Syur) di sebelah timur Mesir - kearah
Asyur"(Kejadian 25:18) atau secara singkat adalah "Mereka (anak-anak Ismail) mendi-
ami daerah dari Hawila sampai Syur kearah Asyur" Alasannya adalah Hawila terletak
di Arabia Selatan. Hawila bukanlah di Timur Mesir.

Jadi batas-batas Paran adalah:

• Selatan : Hawila (Arabia Selatan)

• Barat Laut : Syur (Semenanjung Sinai).

• ke arah utara menuju Asyur

Kesimpulannya
Bani Ismail tinggal di daerah yang sekarang meliputi Arab Saudi, Yaman, Oman, Irak
bagian Barat, Yordania, Palestina bagian Selatan dan Timur, dan Suriah.

kisah kafilah bani Ismail dari Gilead Membuktikan Bahwa Bani Ismail tidak berdomisili
di Semenanjung Sinai

Kejadian 37 : 25
".....kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismael datang dari Gilead dengan
untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan, dalam perjalanannya men-
gangkut barang-barang itu ke Mesir.
Gilead adalah tanah disebelah timur sungai Yordan (daerah Yordania yang sekarang).
Kedatangan kafilah Ismail dari Gilead, membuktikan bahwa starting point bukanlah di
Semenanjung Sinai. Artinya bani Ismail tidak bermukim di Semenanjung Sinai.
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Beberapa hipotesis mengenai keberadaan Bani Ismail di Gilead adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama, Gilead adalah tempat persinggahan bani Ismail dari Selatan
(Arabia) menuju Mesir dengan transit terlebih dahulu untuk berdagang di Syam
(Gilead). Kelak bangsa Arab era nabi Muhammad mengambil jalur perdagangan
dari Mekkah ke Syam pada musim tertentu (Musim Panas).

2. Hipotesis kedua, adalah Bani Ismail dari Gilead yang dimaksud adalah keturunan
Rehuel bin Basmat bin Ismail bin Ibrahim. Taurat mencatat bahwa Esau [14]
menikahi 2 orang anak Ismail yakni Basmat (Kejadian 36:3) dan Mahalat (Kejadian
28:9-10) [15]. Tentu saja keturunan Basmat ini bisa disebut bani Edom (Esau) dan
bisa pula disebut sebagai bani Ismail. Dari pernikahan antara Esau dengan Basmat
maka lahirlah Rehuel (Kejadian 36:4). Bani Esau atau Edom menghuni tanah Edom
(daerah sekitar Palestina timur dan selatan). Dan jarak tanah Edom sangat dekat
dengan Gilead yakni disekitar Laut Mati. Kelak bani Edom ini berasimilasi dengan
Arab.

Sejarah Islam mengenai Ibrahim, Ismail, dan Mekkah

• Nabi Ibrahim tiba di Mekah dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT, yaitu
membangun Baitullah. Suatu waktu beliau berkata kepada anaknya, Ismail as,
"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan saya melakukan sesuatu.pekerjaan" Is-
mail as. berkata, "Laksananakanlah perintah Tuhan! " Beliau berkata, "Apakah en-
gkau bersedia membantu melaksanakannya?" Ismail a.s. menjawab, "Aku siap mem-
bantu." Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah Taala memerintahkan saya memban-
gun sebuah rumah di sini," sambil menunjuk ke gundukkan tanah yang agak tinggi
dan sekitarnya. Mereka berduapun membangun rumah tersebut di atas fondasinya.
Ismail as. membawa batu dan Ibrahim as. menyusunnya. Ketika bangunan sudah
mulai bertambah tinggi, Ismail a.s. membawa sebuah batu (Maqam Ibrahim) dan
meletakkannya di samping bangunan sebagai pijakan buat Nabi Ibrahim a.s. Ke-
mudian Nabi Ibrahim a.s. naik ke atas batu itu dan Nabi Ismail a.s. menyodor-
kan batu-batu. Mereka berdoa: "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan
kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya
Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau
dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada En-
gkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami,
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dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat
lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari
kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan
mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka.
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al Baqarah
127-129)

• "Sesungguhnya bait yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia,
ialah Baitullah (bait Allah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi
petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di an-
taranya) maqam Ibrahim..." (QS Ali ’Imran 96-97)

• Imam Ahmad recorded that Abu Dharr said; "I said, ‘O Allah’s Messenger! Which
Masjid was the first to be built on the surface of the earth’ He said, ‘Al-Masjid Al-
Haram (in Makkah).’ I said, ‘Which was built next’ He replied ‘Al-Masjid Al-Aqsa (in
Jerusalem).’ I said, ‘What was the period of time between building the two’ He said,
‘Forty years. (Imam Ahmad mencatat bahwa Abu Dharr berkata; "Saya berkata,
"O Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun didunia ini?. Dia berkata,
"Al-Masjid Al Haram (di Mekah)". Saya berkata, "Yang manakah yang dibangun sete-
lahnya?". Dia menjawab, "Al-Masjidil Al-Aqsa (di Yerusalem)". Saya berkata, "Be-
rapa jangka waktu antara pembangunan keduanya?" Dia berkata, "Empat puluh
tahun") Menanggapi hadis diatas, orang Kristen akan berkata : Pertanyaan Kris-

ten : Menurut perhitungan : Ibrahim dan Ismail hidup sekitar tahun 1900
SM – 2000 SM. Raja Salomo (Sulaiman) yang membangun bait Allah di Yerusalem
hidup sekitar 1000 SM - 950 SM. Jadi ada beda waktu 1000 tahun antara Ismail
(yang membangun Masjidil Haram) dengan raja Salomo (yang membangun Bait Al-
lah di Yerusalem). Jadi bagaimana bisa dikatakan beda waktu keduanya hanya
40 tahun? Menurut sebuah hadits Nabi SAW yg diriwayatkan oleh Abu Zarr al-
Giffari dan dikutip oleh Syihabuddin Mahmud al-Alusi (mufasir), masjid ini [Ma-
jidil Aqsha] dibangun oleh nabi Yaqub 40 thn setelah Ka’bah (Baitullah) di Mekkah
yang dibangun oleh kakeknya, nabi Ibrahim. [16]

Paran Bukan di Semenanjung Sinai Beberapa perbedaan opini dikalangan Kristen
menyangkut lokasi Paran, sebenarnya karena beberapa kalangan telah salah menyim-
pulkan bahwa Paran adalah di Semenanjung Sinai. Namun, masalah ini sebenarnya
dapat dipecahkan jika kita mengingat beberapa pertimbangan berikut ini :

1. Taurat sendiri membedakan antara Padang Gurun Sinai dan Padang Gurun Paran.
Bilangan 10:12 (LAI 1974) "Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai
menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang
gurun Paran." Artinya Paran tidak terletak di Padang Gurun Sinai (Semenanjung
Sinai).

2. Seorang Kristiani berkebangsaan Lebanon, Kamal Salibi, menempatkan Paran di
kota Mekkah. Dalam bukunya yang berjudul "Bible Came From Arabia" hal. 215
ia mengatakan : ".. the place in question could have been Faran, in the Zahran
highlands, bordering on the basaltic desert of Harrat Al-Buqum. In any case, this
Faran was no doubt the Biblical Paran" (...Faran, di Dataran Tinggi Zahran, dengan
perbatasan pada Padang Pasir Basaltic Harrat Al-Buqum. Dalam beberapa kasus,
Faran tak dapat disangkal adalah nama Bible untuk Paran.)

3. Sebagaimana dimaklumi dari zaman Ismail (sekitar abad 18 SM) hingga saat ini,
tidak ada sebuah bangsa yang berkuantitas besar di Semenanjung Sinai. Taurat

293



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

mencatat : "Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Ku-
berkati, Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua
belas raja, dan Aku akan membuatnya menjadi sebuah bangsa yang besar." (Keja-
dian 17:20 Alkitab LAI 1974) "Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia,
sebab Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." (Kejadian 21:18 Alkitab
LAI 1974) Sejarah mencatat, Semenanjung Sinai adalah wilayah taklukan bangsa
Mesir, bangsa Romawi, bangsa Arab, dan bangsa Israel. Tak pernah ada yang na-
manya bangsa Sinai, bahkan bangsa Mesir yang zaman kuno begitu terkemuka
akhirnya berubah identitas menjadi bangsa Arab melalui proses asimilasi setelah
ditaklukkan oleh Kekhalifahan Islam. Taurat tidak mencatat bahwa kelak bani
Edom akan menjadi bangsa yang besar, dan ini memang sesuai realitas sejarah di-
mana bani edom akhirnya berasimilasi menjadi bangsa Arab. Namun bila umat
Kristen bersikukuh Paran terletak di Sinai, artinya Ismail dan keturunannya pun
haruslah di Sinai. Maka saya pun berhak bertanya kepada orang Kristen, "Hei Kris-
tiani, dimanakah bangsa Sinai yang begitu besar itu"?

4. Pada zaman nabi Musa (sekitar abad 13 SM artinya sekitar 4 abad pasca wafat-
nya Ismail), Taurat sama sekali tidak mencatat pertemuan/ perjumpaan antara
bani Israel dan bani Ismail di Paran (baca Bilangan 10:12; 12:16; 13:3). Padahal
orang Kristen berkata bahwa sekurang-kurangnya 2.000.000 bani Israel berkeluyu-
ran di Semenanjung Sinai selama lebih dari 40 tahun. Artinya bani Ismail me-
mang tidak bermukim di Semenanjung Sinai. Kita lihat peta Paran versi Kris-
ten modern dibawah ini. Pembaca dapat melihat bahwa peta yang diajukan
Paran versi Kristen adalah daerah sempit, karena bagian dari Semenanjung Sinai.

Sebenarnya ketika Bani Israel melewati Paran
(tempat tinggal bani Ismail), dan Taurat tidak mencatat pertemuan mereka, ini
membuktikan bahwa Paran bukan di Semenanjung Sinai, melainkan suatu daerah
yang sangat luas yaitu Semenanjung Arabia. Jadi Bilangan (10:12;12:16;13:3)
menceritakan bani Israel sedang di Semenanjung Arabia bagian barat laut. Dan Se-
menanjung Arabia bagian barat laut bukanlah pusat bani Ismail bermukim tatkala
itu.

5. Bani Kedar bin Ismail baru tercatat dalam sejarah mengontrol Semenanjung Sinai
pada abad 6 SM (artinya sekitar 11 abad pasca wafatnya nabi Ismail leluhur orang
Kedar). Berdasarkan Sumber Kristen The Encyclopedia of World History. 2001.
http://www.bartleby.com/67/127.html THE KINGDOM OF QEDAR. The Qedarites
were the most organized of the Northern Arabian tribes, and at its height in the
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6th century, the organization controlled a large region from the Persian Gulf to
the Sinai. Ashurbanipal allied himself with the King Yauta‘ (676–652), though he
later helped depose him in favor of Abiyate (652–644). After this, nothing is known
of Qedar until the 5th century, when an Aramaic inscription names Geshem and
Qainu as kings. The “Geshem the Arab” mentioned in the Book of Nehemiah is pos-
sibly this person (Neh. 2:19, 6:1). (KERAJAAN KEDAR. Bani Kedar adalah bangsa
yang terorganisir diantara bangsa-bangsa di Arabia Utara, dan pada abad 6 SM,
kelompok ini mengendalikan sebagian besar wilayah yang terbentang dari Teluk
Persia hingga Sinai. Ashurbanipal beraliansi dengan Raja Yauta’ (676 SM-652SM), ,
meskipun ia kemudian memecat Yauta dan menggantinya dengan Abiyate (652SM-
644SM). Setelah itu, berita mengenai Qedar tidak diketahui lagi hingga abad 5 SM,
ketika Inkripsi bahasa Aram menyebut nama Gesham dan Qainu sebagai raja-raja.
"Geshem Orang Arab" dalam Perjanjian Lama kitab Nehemia (2:19 dan 6:1) kemu-
ngkinan adalah Geshem yang disebut dalam inskripsi bahasa Aram tersebut". Jadi
keberadaan bani Ismail (Kedar) di Semenanjung Sinai baru terjadi di abad 6 SM.

6. Keberadaan bani Nabat (Nebayot) bin Ismail Encyclopedia Britannica edisi 2003
Topic : Sinai Peninsula After the decline of the Egyptian empire, Nabataeans from
Petra controlled the trade routes of the Sinai for two centuries until they were de-
feated by the Romans in AD 106. The region then became part of the province of Ara-
bia in the Roman Empire. (Setelah melemahnya kerajaan Mesir, Nabataean (yang
diyakini keturunan Nabat bin Ismail) dari Petra mengontrol rute perdagangan di
Sinai selama 2 abad hingga mereka dikalahkan oleh Romawi pada tahun 106 M.
Daerah ini kemudian menjadi bagian dari propinsi Arab dari kekaisaran Romawi.)
Lagi-lagi keberadaan bani Nabat di Semenanjung Sinai baru terjadi di tahun 94 SM
(106 M dikurangi 2 abad). Artinya kira-kira 17 abad pasca wafatnya nabi Ismail bin
Ibrahim. Asal Usul Nabataean Sumber Kristen: http://nabataea.net/nab1.html About
300 years before Christ, an Arab tribe of merchants moved out of the deserts of Arabia into
the ancient land of Edom. Most of the Edomites had left, due to the migration of peoples dur-
ing the reign of Nebadcadnezar in Babylon. As the Nabataeans slowly expanded their realm,
they became the masters of the Negev and the ancient Edomite homeland. Soon this area be-
came known as Nabataea, and from this new base, the Nabataeans began acquiring wealth
and building a merchant empire. (Sekitar 300 tahun SM, sebuah bangsa Arab peda-
gang bermigrasi dari Padang Pasir Arabia menuju Tanah Edom. Mayoritas bani
Edom telah beranjak dari Tanah Edom, karena migrasi penduduk selama pemer-
intahan Raja Nebukadnezer di Babylonia. Lambat laun Nabataean memperluas
kerajaannya, sehingga mereka menjadi penguasa Gurun Negeb di Palestina Sela-
tan dan tanah air bani Edom kuno. Kelak wilayah ini dikenal sebagai Nabataea,
dan dari basis baru mereka inilah, Nabataean mulai memperoleh kemakmuran
dan membangun sebuah Kerajaan Dagang." Jadi Nabataean itu asal usulnya dari
Padang Pasir Arabia, bukan Semenanjung Sinai. Bahasa dan tulisan Nabataean
berhubungan dengan Bahasa dan tulisan Arab Sejarawan Barat dan kaum Mision-
aris Kristen menyatakan adanya "bahasa Nabataean", dan "bahasa Arab adalah
bagian dari bahasa Nabataean". Jelas ini pandangan prejudice yang disulut oleh
kaum Misionaris Kristen yang gencar mencari kelemahan Arab dan Islam. Sung-
guh pun demikian, Al-Azami dengan berbagai penjelasan disertai foto-foto tulisan
Nabataean membawa kesimpulan bahwa "bahasa Nabataean" ibarat "bahasa Aus-
tralia", artinya bahasa Arab dialek Nabataean, seperti halnya bahasa Inggris dialek
Australia. Jadi bahasa Nabataean adalah bagian dari bahasa Arab, dan bukan seba-
liknya. Baca : Sejarah Teks Al-Qur’an Sejak Turunnya Wahyu Hingga Kompilasi." by
Al-A’zami. Bab 9 hal. 132-136 atau download buku tsb di http://www.pakdenono.com
Wilayah Kekuasaan Nabataean Sumber Kristen:http://nabataea.net/who.html At its
peak, the Nabataean Empire stretched from modern-day Yemen to Damascus and
from western Iraq into the Sinai Desert ... at least, according to some historians. No
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one is really sure how large their empire really was. That is how illusive and myste-
rious the Nabataeans were. (Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Nabataean mem-
bentang dari (selatan yaitu wilayah) Yaman hingga (ke utara yaitu) kota Damaskus
(di Suriah) dan disebelah barat adalah Irak Barat (dan sebelah timurnya) hingga
Padang Pasir Sinai..... Menurut sebagian ahli sejarah. Sebenarnya tidak diketahui
pasti seberapa luas sebenarnya wilayah kekuasaan Nabataean. Kisah Nabataean
hingga kini masih diselimuti misteri.) http://nabataea.net/who.html However, I now
believe that the Nabataeans were living in Edomite territory long before this, and it was only
when the Edomites left that the Nabataeans gained enough prominence to obtain a homeland
that they could call their own. I also believe that Nabataeans lived in other places in the Mid-
dle East at the same time, setting up their small tent communities on the outskirts of the an-
cient cities of Arabia. (Namun, saya sekarang percaya bahwa Nabataean bermukim di
wilayah bani Edom jauh sebelum ini, dan ini terjadi hanya ketika bani Edom pergi
dari Tanah edom sehingga cukup bagi Nabataean untuk menjadi yang terkemuka
dan menguasai tanah air Edom yang dapat juga disebut tanah air Nabataean. Saya
juga percaya bahwa Nabataean bermukim di tempat-tempat lainnya dikawasan
Timur Tengah pada saat yang sama. Men-set komunitas kemah kecil Nabataean
dipinggiran kota-kota kuno Arabia.) Kesimpulan : Sebenarnya kisah Nabataean ini
masih diliputi misteri. Sejarahnya gelap, meskipun eksistensinya dahulu pernah
ada.

7. Meskipun Taurat kitab Kejadian 17, 21, dan 22 terbukti telah diedit, namun ada
indikasi dalam Taurat bahwa Nabi Ibrahim pernah berkunjung Ke Arabia. Kesim-
pangsiuran cerita Taurat, oleh sebab Taurat bukanlah kitab yang ditulis oleh Nabi
Musa, sebagaimana yang diyakini kaum fundamentalis Kristen.

8. Orang Kristen justru mengabaikan apa yang Bible katakan mengenai Arab, pada-
hal Bible (Alkitab) mencatat di berbagai tempat: 1 Raja-raja 10:15 "belum terhitung
yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua
raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu." 2 Tawarikh 9:14 "belum terhitung yang
dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang; juga semua raja Arab dan
bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo." Yesaya 21:13
"Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai
kafilah-kafilah orang Dedan!" Yeremia 25:24 "kepada semua raja Arab yang tinggal
di padang gurun;" Yehezkiel 27:21 "Arab dan semua pemuka Kedar berdagang den-
gan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan; dalam hal-hal
itulah mereka berdagang dengan engkau." Manakah yang disebut bangsa Sinai itu?
Kejadian 21:17-18 (LAI TB 1974) "Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Al-
lah berseru dari langit kepada Hagar, kata-Nya kepadanya: "Apakah yang engkau
susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu
dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, se-
bab Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Sinai ==> wilayah yang
sedikit penduduknya, wilayah taklukan bangsa-bangsa lain. Mesir ==> bangsa yang
besar yang akhirnya ditaklukkan kaum Muslimin dari Tanah Arab. Identitas Mesir
berubah menjadi Arab Mesir, termasuk bahasa Mesir yang berubah menjadi ba-
hasa Arab logat Mesir. Arab ==> bangsa yang besar, sang penakluk. Silahkan Anda
pikirkan, Kejadian 21:17-18 untuk bangsa Sinai, Mesir, atau Arab?

Baka dalam Mazmur 84 : Palestina, Lembah Biqa di Lebanon, ataukah Lembah Bakkah

di Mekkah ? Pertanyaan Kristen : * Mazmur 84 : 7 – 8 : Apabila melintasi lembah
Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air; ……… Mereka berjalan
makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion"
296



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

Sion adalah nama lain dari Yerusalem.
1 Raja 8 : 1 : Pada waktu itu raja Salomo menyuruh semua para tua-tua Israel dan semua
kepala suku … berkumpul di hadapannya di Yerusalem …. yaitu Sion.
Kita lihat dari konteks kalimatnya :
Penulis kitab Mazmur menggambarkan orang-orang Yahudi yang hendak berziarah ke
Yerusalem dimana harus melalui lembah Baka. Tidak logis jika orang-orang Yahudi
yang berdiam di tanah Israel dan wilayah sekitarnya saat hendak ke Yerusalem
harus menuju Mekah dulu yang jaraknya sekitar 1400 km kemudian berbalik lagi ke
Yerusalem.
Ada 2 pendapat tentang lokasi lembah Baka ini.
PERTAMA :
Yang berpendapat adalah Lembah Beka di Lebanon. Lembah Beka disebut juga Biqa
(Orang Arab tidak mengenal vokal "e", jadi nama yang benar (nama asli) bagi orang Arab
Lebanon adalah Biqa, dan ditransliterasikan oleh orang Barat menjadi Beka/Beqaa, ed)
atau Beqaa berada di Lebanon.
Dikutip dari :
Encyclopaedia Britannica Edisi 2003
Sub Topik : Al-Biqa
also spelled Bekaa, or Beqaa, classical Coele Syriabroad valley of central Lebanon, juga
disebut Bekka atau Beqaa …. Lembah di Lebanon tengah
The valley contains nearly half of Lebanon’s arable land ……
Lembah ini adalah hampir setengah dari tanah Lebanon yang dapat ditanami ….. Per-
batasan secara geografi : Timur : kota Al Labwah, Selatan : kota Baalbek, Barat : kota
Bahari, Utara : kota Al Hirmil. Lihat peta dibawah ini,

KEDUA :
Arti "Baka" dalam bahasa Ibrani adalah "Pohon Kertau (Mulberry Tree.)".
Kita bisa menemukan referensi dari Alkitab tentang lembah POHON KERTAU ini.
2 Samuel 5 : 22-23
5:22 Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim,
KJV, And the Philistines came up yet again, and spread themselves in the valley
of Rephaim. Hebrew Translit, VAYOSIFU OD PELISHTIM LA’ALOT VAYINATSHU
BE’EMEK REFAIM:
5:23 maka bertanyalah Daud kepada TUHAN, dan Ia menjawab: "Janganlah maju, tetapi
buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat meny-
erang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.

297



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

KJV, And when David enquired of the LORD, he said, Thou shalt not go up; but fetch a
compass behind them, and come upon them over against the mulberry trees.
Hebrew Translit, VAYISHAL DAVID BAYEHOVAH VAYOMER LO TA’ALE HASEV EL-
AKHAREIHEM UVATA LAHEM MIMUL BEKHAIM
Lembah Refaim sendiri terletak sekitar 6 km sebelah barat daya Yerusalem. Berarti lem-
bah Baka sendiri pasti terletak tidak jauh dari lembah Refaim.

Jawaban Muslim
Orang Kristen yang menyangka bahwa agama Allah hanya khusus bani Israel, pastilah
bukan pengkaji literatur Perjanjian Lama yang baik. Perjanjian Lama justru mencer-
itakan bahwa firman Allah bukan hanya untuk bani Israel semata. Taurat kitab Bi-
langan (pasal 22-24) mengisahkan Balaam (Bileam) bin Beor yang diberi firman oleh
Tuhan. Tuhan menggerakkan Raja Persia bernama Koresh untuk menjaga bait-Nya
di Yerusalem (2 Tawarikh 36:23; Ezra 1:2). Tuhan juga memberkati Ismail beserta
anak-anaknya. Dan Tuhan pulalah yang kelak menunjuki keturunan Ismail agar dapat
mengagungkan-Nya, ucapan Ilahi akan muncul terhadap Arabia (Yesaya 21:13), adalah
tanda akan datangnya seorang nabi di Arabia.
Kalau Taurat dan kitab-kitab Yahudi lainnya tidak detail menceritakan mereka (hubun-
gan antara kalangan non-Yahudi dengan Allah), hal ini disebabkan karena kitab suci
Taurat hanya untuk bani Israel semata. Syariat hukum untuk bangsa-bangsa non-Israel
bukanlah urusan nabi Musa, Daud, Yesus, dan nabi-nabi Israel lainnya, karena Allah lah
yang menurunkan nabi dan imam dari kalangan mereka sendiri beserta hukum yang
khusus bagi mereka sendiri. Memang benar bahwa bani Edom, bani Ismail, seperti hal-
nya bani Israel tergelincir kedalam kemusyrikan (mempersekutukan Tuhan), namun
nama Allah, Ibrahim, Ismail, dan Ishak selalu diingat oleh keturunannya.
Sekarang kita kembali lagi ke topik bahasan mengenai Baka.
Mazmur Pasal 84 (LAI 1974)

1. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur bani Korah. Betapa dise-
nangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam!

2. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan; hatiku dan dag-
ingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.

3. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang se-
buah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan
semesta alam, ya Rajaku dan Allahku!

4. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-
muji Engkau. Sela

5. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat men-
gadakan ziarah!

6. Apabila melintasi lembah Baka, membuatnya menjadi tempat yang bermata air;
bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.

7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.

8. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah
Yakub. Sela

9. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kauurapi!

10. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari pada seribu hari di tempat lain;
lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dari pada diam di kemah-kemah
orang fasik.
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Sudah jelas bahwa agama Allah bukan untuk bangsa Yahudi saja. Danperlu ditekankan
pula bahwa Mazmur pasal 84 adalah untuk peziarah umat manusia (bani Adam/anak-
anak Adam) yang beriman.
"Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji
Engkau. Sela. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhas-
rat mengadakan ziarah!" (Mazmur 84:4-5)
Kata “manusia” pada ayat diatas sangat jelas menunjukkan peziarah umat manusia,
bukan hanya bani Israel semata.
Dalam kitab Mazmur 84:2, Nabi Daud [17] merasa jiwanya terasa jauh karena
merindukan pelataran Tuhan. Berikut ini adalah kalimat puitisnya :
"My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh
crieth out for the living God." (Teks KJV Bible)
(Jiwaku hancur, yea, karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan; hatiku dan dag-
ingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.)
Nabi Daud mengatakan hal tersebut di Yerusalem. Nampak dalam perkataannya bahwa
ia sangat merindukan untuk pergi ke bait Allah di Baka, daerah yang jauh dari
Yerusalem.
The Jewish Encylopedia [18] menyatakan bahwa Baka dalam Mazmur 84 adalah daerah
tandus yang kekurangan air dibandingkan lembah-lembah yang lain.
Dalam bahasa Ibrani, Baka artinya lembah menangis (crying valley atau valley of weeping)
dan pohon kertau/pohon balsam (balsam tree).
Sumber : http://swaramuslim.net/ISLAM/more.php?id=661 _0 _4 _0 _M
"Kota suci Mekah pada mulanya bernama Baka atau Bakkah, sebagaimana tercantum
dalam Ali Imran 96. Dalam bahasa Arab, kata baka mempunyai dua arti, "berderai
air mata" dan "pohon balsam". Arti yang pertama berhubungan dengan gersangnya
daerah itu sehingga seakan-akan tidak memberikan harapan, dan arti yang kedua
berhubungan dengan banyaknya pohon balsam (genus commiphora) yang tumbuh di
sana. Oleh karena huruf mim dan ba sama-sama huruf bilabial (bibir), nama Bakkah
lama-kelamaan berubah menjadi Makkah. Karena kota Mekah sangat gersang, orang-
orang Quraisy penghuni kota itu tidak mungkin hidup dari sektor agraris (pertanian),
melainkan harus mengembangkan sektor bisnis (perdagangan). Dibandingkan suku-
suku lain di Semenanjung Arabia, suku Quraisy memiliki watak istimewa, tahan segala
cuaca! Mereka memiliki tradisi (ilaf) gemar mengembara baik di musim dingin maupun
di musim panas untuk berniaga."
Selain itu, kita pun dapat melihat kisah menangisnya Hajar dan Ismail di Paran, dalam
Kitab Kejadian.
Kejadian pasal 21 (LAI 1974)

1. ....mengembara di padang gurun Bersyeba.

2. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-
semak,[19]

3. dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya: "Tidak tahan
aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara
nyaring.[20]

4. Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Allah berseru dari langit kepada
Hagar, kata-Nya kepadanya: "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah
takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.

5. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia
menjadi bangsa yang besar."
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6. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; ia pergi
mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.

7. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gu-
run dan menjadi seorang pemanah.

8. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran...

Sudah menjadi tradisi bahwa setiap berhaji ke Mekkah, muslim berdoa sambil menangis
memohon ampunan agar Tuhan menunjuki jalan lurus agar dapat memasuki surga.
Ketika Ismail kehausan, Tuhan menunjukkan sebuah sumur kepada Hajar agar mereka
berdua bisa minum.

Lembah Biqa di Lebanon sendiri bisa dikatakan cukup air dan tidak segersang Ara-
bia. Berdasarkan Mazmur Pasal 84 dikatakan jika Anda berziarah ke Bait Allah di Baka
maka Anda akan diberkati. Lalu kenyataan sekarang adalah umat muslim pergi haji ke
Bait Allah (Baitulloh) di Mekkah berdoa sambil menangis.

Sion Dalam Mazmur 84 Bukan Yerusalem

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Zion _ %28Mormonism %29
Sion (Zion) punya beberapa makna :
1. Yerusalem.
2. Yerusalem Baru.
3. Sebuah kota tempat orang-orangnya disatukan (dikumpulkan) dan memiliki kesucian
hati.
4. Tempat orang-orang Kudus.
5. Gereja Yesus Kristus.
Bahwa kata "Sion" dalam Mazmur 84, bukanlah Yerusalem, karena Yerusalem bukan-
lah wilayah tandus, lagipula Yerusalem adalah daerah tempat tinggal nabi Daud, se-
mentara nabi Daud sedang sangat merindukan bait Allah di Baka, artinya Baka bukan-
lah Yerusalem maupun wilayah Palestina, melainkan tempat yang jauh sehingga mem-
buat nabi Daud begitu merindukannya. Sion dalam Mazmur 84 artinya adalah tempat
perkumpulan agama, dimana orang-orangnya disatukan dan memiliki kesucian hati.
"Apabila melintasi lembah Baka, membuatnya menjadi tempat yang bermata air; bahkan
hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama
makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion."
Jadi Sion dalam Mazmur 84 artinya adalah tempat perkumpulan agama atau tempat
berkumpulnya orang-orang kudus.

Dalam Bahasa Ibrani : Baka’ adalah turunan dari kata Bakah
300



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

Baka’ adalah turunan dari kata Bakah (lihat Nomor Strong 01056 dan 01058).
No. Strong: 01058
Kata : bakah
Pengucapan: baw-kaw’
Asal Kata : a primitive root <— Artinya sebuah akar kata!!
Sumber : TWOT-243
Jenis : v
Definisi Inggris:
1) to weep, bewail, cry, shed tears
1a) (Qal)
1a1) to weep (in grief, humiliation, or joy)
1a2) to weep bitterly (with cognate acc.)
1a3) to weep upon (embrace and weep)
1a4) to bewail
1b) (Piel) participle
1b1) lamenting
1b2) bewailing
Kesimpulannya :
-"Baka" adalah turunan dari akar kata "Bakah".
-Al-Qur’an menyebut lembah Bakkah.
-Jadi Baka atau Bakah (dalam bahasa Ibrani) dibandingkan Bakkah (dalam al-Qur’an)
terdapat kemiripan dari segi linguistik.
"Sesungguhnya Bait yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah
Baitullah (Bait Allah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk
bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam
Ibrahim..." (QS Ali ’Imran 96-97)
"...Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah Bait-Ku un-
tuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud". (QS Al Baqarah
125)

Penutup

"Dan mereka (ahli kitab) tidak berpecah belah, kecuali setelah datang pada mereka ilmu
pengetahuan, karena kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu kete-
tapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya (untuk menangguhkan azab) sampai
kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguh-
nya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injil) sesudah
mereka, benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu."
(QS Asy Syuura 14)

Footnotes
[1] Taurat versi Yahudi dan Kristen adalah 5 kitab yaitu :Kejadian (Genesis), Keluaran
(Exodus), Imamat (Leviticus), Bilangan (Numbers), dan Ulangan (Deuteronomy). Kelima
kitab ini termasuk dalam Perjanjian Lama. Taurat versi Kristen tidak mengakui ken-
abian Adam, Ismail, dan Harun; sebagaimana yang diterangkan oleh al-Qur’an.
[2] Mekkah di selatan Mesir, artinya jika Anda berangkat dari Mesir hendak menuju
kota Mekkah via jalur darat, maka ketika sampai diujung Semenanjung Sinai bagian
timur, maka Anda akan belok ke arah selatan menuju kota Mekkah. Itulah maksud
Mekkah terletak di selatan Mesir. ed.
[3] Sejarah Teks Al-Quran - Dari Wahyu Sampai Kompilasinya -Prof. Dr. M.M al-A’zami,
hal.268-269 mengutip dari The Text of the Old Testament, Ernst Wurthwein, Edisi ke-2,
William B. Eerdmans Publishing Company. Grand Rapids, Michigan, 1995, Halaman 12-
13
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[4] http://www.biblebelievers.org.au/masorete.htm
Louis Cappel, Hebrew Scholar:
One of the first scholars to investigate the matter was Louis Cappel, a French Huguenot
divine and scholar who lived from 1585 to 1658. Consider the following excerpt from the
article, "CAPPEL, LOUIS," found in the 1948 edition of the Encyclopedia Britannica.
"As a Hebrew scholar, he concluded that the vowel points and accents were not an origi-
nal part of Hebrew, but were inserted by the Masorete Jews of Tiberias, not earlier then
the 5th Century AD......"
[5] Untuk memudahkan pemahaman, kita lihat kasus Meksiko (Mexico): Ada kota Mek-
siko (Mexico City), yang terletak di Negara Meksiko (Mexico).
[6] Bukhari Volume 004, Book 055, Hadith Number 583.
Diriwayatkan Oleh Ibn Abbas: ...Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ishmail selagi
ismail sedang menyusui ibunya ke suatu tempat dekat Ka’bah di bawah sebuah pohon
dititik Zam-Zam, di tempat yang paling tinggi di mesjid itu. Waktu itu tidak ada seorang
pun di Mekkah, tidak pula air. Maka Ibrahim mendudukan mereka di sana dan menem-
patkan di dekat mereka tas kulit yang berisi biji-bijian, dan sebuah kantong air kecil
yang berisi sedikit air, dan Ibrahim kemudian bermaksud pulang kembali ke rumahnya.
Ibunda Ismail mengikuti dia dan berkata, "O Ibrahim ! Kamu hendak kemana, mening-
galkan kami di lembah ini dimana tidak ada seorang pun menemani, serta tidak ada
apa-apa untuk bisa dinikmati?" Hajar mengulang-ngulang berkali-kali, tetapi Ibrahim
tidak juga menengok ke belakang. Kemudian Hajar bertanya pada dia, " Apakah Allah
telah memerintahkan kamu untuk melakukan ini ?" Ia berkata, " Ya." Hajar berkata, "
kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami berdua," dan Hajar kembali
sedangkan Ibrahim meneruskan langkahnya, dan setelah sampai di Thaniya di mana
Hajar dan Ismail tidak bisa melihat dia, ia mengarah Ka’bah, dan mengangkat kedua-
dua tangannya, berdo’a kepada Allah, ujarnya :
Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lem-
bah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang
dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka
jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka
dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. (QS 14.37)
Ibu Ismail lalu menyusui Ishmael dan minum dari air (yang dia punya).
Ketika air di dalam Kantong air habis, dia menjadi haus dan anak nya juga menjadi haus.
Dia mulai memperhatikan Ishmail yang meronta-ronta; lalu Hajar meninggalkan Ismail,
karena dia tidak tahan melihat Ismail, dan menemukan bahwa gunung Safa adalah gu-
nung yang paling dekat dengannya dan tempat dia berada. Lalu Hajar berdiri di atas
gunung itu dan mulai memandangi lembah dengan seksama berharap dia mungkin da-
pat melihat seseorang, tetapi dia tidak bisa melihat sesiapapun. Kemudian dia turun
dari Safa dan ketika dia mencapai lembah, dia menyingsingkan jubah nya dan berlari
menuju lembah seperti orang kebingungan dan kesusahan, hingga dia menyeberang
lembah dan mencapai gunung Marwa di mana dia berdiri dan mulai memandangi lem-
bah, berharap melihat seseorang, tetapi dia tidak bisa melihat sesiapapun. Dia mengu-
langi hal demikian (lari antara Safa dan Marwa) tujuh kali." Nabi berkata, "Inilah yang
kemudian menjadi sumber dari tradisi berjalan orang-orang antara keduanya ( yaitu.
Safa dan Marwa).
Ketika dia mencapai Marwa (untuk terakhir kalinya) dia mendengar sebuah suara dan
dia menyuruh dirinya sendiri untuk diam dan mendengarkan secara seksama. Dia
mendengar suara lagi dan berkata, ’ O, (siapapun kamu)! Kamu sudah membuat aku
mendengar suara mu; adakah kamu punya sesuatu (yang) dapat membantuku?" Dan
lihat! Hajar melihat malaikat di tempat Zam-Zam, menggali bumi dengan tumitnya
(atau sayap nya), hingga air mengalir dari tempat itu. Hajar memulai untuk membuat
semacam bendungan bak di sekitar air itu, menggunakan tangannya dengan cara ini,
dan mulai mengisi kantong airnya dengan air dengan tangannya, dan air terus men-
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galir keluar setelah dia selesai menciduk sebagian dari air itu."
Nabi menambahkan, "Semoga Allah menganugerahkan sayangNya atas ibu Ismail !
Telah dia biarkan Zam-Zam (mengalir tanpa berusaha untuk mengendalikannya) (atau
tidak menciduk dari air itu) (untuk mengisi kantong air nya), Zam-Zam akan terus me-
mancar di atas permukaan bumi." Nabi menambahkan lebih lanjut, " Kemudian Hajar
meminum (air) dan menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya, ’Jangan takut
disia-siakan, karena di sini akan menjadi Rumah Allah (Bait Allah) yang akan diban-
gun oleh anak laki-laki ini dan bapaknya, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan ham-
baNya."
[7] Tampaknya Kejadian 25:12-15 tidak detail mencatat anak-anak nabi Ismail. Mengapa
anak perempuan nabi Ismail tidak dicatat ?
[8] Nama "Dedan" dalam Bible, mempunyai 3 referensi :
1. Dedan bin Raamah/Raema (Kejadian 10:7). Keturunannya disebut dalam Kitab Yesaya
21:13 dan Yehezkiel 27:15.
2. Dedan bin Jokshan (Yoksan) bin Abrahim dan Keturah (1 Tawarikh 1:32). Keturunan-
nya berdomisili di perbatasan Suriah sekitar wilayah Edom.
3. Sebuah kota yang kini bernama Al-’Ula, di Saudi Arabia.
Bukti bahwa Dedan adalah Al Ula yaitu :

• http://en.wikipedia.org/wiki/Al- %27Ula Coordinates: 26°37’N 37°55’E The Al-’Ula oasis
(Biblical Dedan), some 110 km soutwest of Tayma (380 km north of Medina) in northwestern
Arabia was located at the incense route. It was the capital of the Lihyanites (Dedanites). (Be-
rada dikoordinat 26°37’N 37°55’E Oasis Al-’Ula (Nama Bible-nya Dedan), sekitar 110
km sebelah barat daya Tayma (380 km utara Madinah) di barat laut Arabia yang
terletak di rute (perdagangan, ed) kemenyan. Dedan adalah ibu kota Lihyanites
(Dedanites).

• http://pr.sv.net/aw/2005/April/english/history.htm Al Ula oasis, situated in the Wadi Qura
valley, is halfway between Madinah and Tabuk, around 370 kilometres north of Madinah. The
first scripts to appear on the rock are Dedanite, Lihyanite and Minean. These scripts have an
obvious connection with the Musnad script from south Arabia. Dedan was the former name of
the Al Ula Oasis. Around 75 AD, the Roman initiative to divert the frankincense trade from
inland to the Red Sea compelled the Dedan and Al Hijir people to survive on agriculture under
the palm trees or to move away. After the advent of the Islamic faith, from around 620 AD, when
Allah ordained the Haj pilgrimage it gave a new life to the oasis. On the way to Tabuk follow-
ing the expansion of the Islamic faith, the Prophet Mohamed (Peace be upon Him) stopped for
prayer at the Mosque south of Qala’at Musa ibn Nuseir, the tiny fort watching over the old mud
brick village of Al Ula. At several locations, some Kufic Arabic writing on the rock can be seen
side by side with other older scripts. In Al Ula, the pious caravans from the north used to rest
for 3 or 4 days in the oasis on their way to Madinah, except during the period from the 7th to the
13th century AD when Al Ula was bypassed for the benefit of Mabeyat, an Umeyyad built city
only 20 kilometres further in the southeast. (Oasis Al Ula, terletak di Lembah Wadi Qura,
berada ditengah-tengah antara Madinah dan Tabuk, sekitar 370 km utara kota Mad-
inah. Skrip pertama muncul di bebatuan adalah Dedanite, Lihyanite, dan Minean.
Skrip-skrip tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan skrip Musnad
yang berasal dari Arabia Selatan. Nama Oasis Al-Ula dulunya adalah Dedan. Sek-
itar tahun 75 M, Romawi berinisiatif untuk mengalihkan perdagangan kemenyan
dari darat ke Laut Merah yang mengharuskan orang-orang Dedan dan Al-Hijr un-
tuk surivive pada pertanian pohon-pohon palm atau pergi keluar.Setelah kedatan-
gan agama Islam, dari sekitar tahun 620 M, ketika Allah menjadikan peziarah Haji
memberikan sebuah kehidupan baru untuk oasis. Di jalur menuju Tabuk mengikuti
ekspansi agama Islam, Nabi Muhammad SAW berhenti karena beribadah di Masjid
selatan dari Qala’at Musa ibn Nuseir, Benteng kecil memantau area desa Al-Ula. Di
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beberapa lokasi terdapat beberapa tulisan huruf Arab kufic di bebatuan yang dapat
di lihat secara berdampingan dengan skrip-skrip yang lebih tua lainnya. Di Al Ula,
kafilah agamis dari utara beristirahat selama 3 atau 4 hari di oasis Al Ula dalam
perjalanan mereka menuju Madinah, kecuali selama periode dari abad 7-13 M.....)

• http://nabataea.net/dedan.html Ancient Dedan is known as Al Ula today. ....Dedan is situ-
ated between Medina and Tabuk in central Saudi Arabia. It was one of the largest and most
important centers of civilization in ancient Arabia. Located on a main trade route, it played
an important role as a link between the civilizations of South Arabian and the civilizations
in the north. It remained an important center from ancient times until the 1st century BC.
Its importance declined when the Nabataeans adopted Meda’in Saleh as their second capital.
(Dedan kuno dikenal sebagai Al Ula sekarang..... Dedan terletak diantara Madi-
nah dan Tabuk di Saudi Arabia bagian tengah. Dedan adalah satu diantara pusat
peradaban terbesar dan terpenting di Arabia kuno. Dedan terletak di jalur utama
perdagangan dan memainkan sebuah peranan penting sebagai penghubung antara
peradaban Arabia Selatan dan peradaban di utara. Dedan masih memainkan per-
anan penting dari abad kuno hingga abad 1 SM. Peranan penting Dedan akhirnya
berkurang ketika Nabataean menjadikan Meda’in Saleh sebagai ibukota mereka
yang kedua.)

Peta Dedan (Al Ula) dan sekitarnya

Peta Dedan diatas bersumber dari http://nabataea.net/HejazMap3a.html
[9] Ada 2 referensi di Bible mengenai Tema yaitu Tema bin Ismail bin Ibrahim dan Tema
(Tayma) di Arab Saudi.
Bukti bahwa Tema adalah Tayma adalah :
http://en.wikipedia.org/wiki/Tayma
Tayma or (Tema) is a large oasis with a long tradition of occupation, located in Saudi Arabia
(Tayma atau Tema adalah sebuah oasis besar dengan tradisi panjang, terletak di Saudi
Arabia.)
http://nabataea.net/tayma1.html
Teyma is usually associated with the ancient oasis of Tayma, located northeast of the Hijaz district.
(Teyma diasosiasikan dengan oasis kuno Tayma, terletak di distrik Hijaz bagian timur
laut).
[10] Sumber:
Muhammad Dalam Kitab Samawi
Syeikh Abdul Majid A.Zainuri
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Iqra Insan Press
Februari 2004, hal.21
“Lafaz Muhammad bila ditulis dalam bahasa Inggris menjadi "Machmad", disebabkan ba-
hasa Inggris tidak mempunyai huruf “�”, mereka menggantinya dengan huruf (ch), yang
lebih dekat ke huruf “�”, sebagaimana terdapat dalam mu’jam mufahras, bahwa huruf ini
“�” terdiri dari ch lebih dekat ke “�” huruf Jerman, yang berarti; penggunaan “ch” seba-
gai ganti dari “�”, maka nama Muhammad adalah nama Nabi Muhammad SAW.”
Sumber:
Transliterasi Kidung Agung 5:16 menurut http://www.sacred-texts.com/bib/tan
"ikwō mampaqqîm wpullwō maămadîm zeh wōî wpzeh rē‘î bpnwō yprûšālāim:"
Note :
-Transliterasi bahasa Ibrani : huruf "v" lebih sering ditransliterasi menjadi "w".
-http://www.sacred-texts.com/bib/tan kini tidak lagi menyediakan transliterasi secara
free online.
-Bukalah dengan Mozilla Firefox, sebab Internet Explorer tidak dapat membaca beber-
apa huruf tertentu.
[11] Lord dalam Bible bahasa Yunani adalah Kurios, yang arti umumnya adalah tuan. Na-
mun bila disandingkan dengan nama Tuhan seperti dalam kasus "Kurios Theos", maka
artinya menjadi Tuhan Allah. Istilah "kurios" ini sama halnya orang Jawa dan Sunda
mengatakan "Gusti Allah".
[12] Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, hal. 1276
[13] Beberapa referensi nama Hawila secara lengkap menurut Bible.
No. Strong: 02341
Kata : Chaviylah
Pengucapan: khav-ee-law’
Definisi Inggris:
Havilah =" circle"
n pr loc
1) a part of Eden through which flowed the river Pison (Araxes); was probably the Gre-
cian Colchis, in the northeast corner of Asia Minor, near the Caspian Sea
2) a district in Arabia of the Ishmaelites named from the 2nd son of Cush; probably the
district of Kualan, in the northwestern part of Yemen
n pr m
3) a son of Cush
4) a son of Joktan
Beberapa referensi di Bible mengenai nama "Hawila" :

• Kejadian 2:11 "Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh
tanah Hawila, tempat emas ada." Hawila dalam Kej 2:11 adalah daerah yang dialiri
sungai Pison, dekat kebun Eden. Kebun Eden diperkirakan terletak di Timur Ten-
gah bagian utara.

• Kejadian 10:7 "Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; anak-
anak Raema ialah Syeba dan Dedan." Hawila dalam 10:7 adalah anak Kush. Menurut
beberapa kalangan Kristen, Kush tinggal di Afrika.

• Kejadian 10:29 "Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya keturunan Yoktan." Hawila
dalam 10:29 adalah anak Yoktan (Joktan). Hawila berlokasi di Arabia Selatan.

• Kejadian 25:18 "Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di
sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara
mereka." Hawila dalam 25:18 adalah Arabia Selatan.

• 1 Samuel 15:7 "Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur,
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yang di sebelah timur Mesir." Hawila dalam 1 Samuel 15:7 tidak diketahui pasti, Hawila
yang mana.

• 1 Tawarikh 1:9 "Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; ketu-
runan Raema ialah Syeba dan Dedan." Hawila dalam 1 Tawarikh 1:9 sama dengan Ke-
jadian 10:7

• 1 Tawarikh 1:23 "Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan." Hawila
dalam 1 Tawarikh 1:23 sama dengan Kejadian 10:29

[14] Taurat mencatat bahwa Esau bin Ishak bin Ibraham (kakaknya nabi Yakub) memi-
liki empat orang istri yakni :

1. Ada bin Elon orang Het (kejadian 36:1). Ada melahirkan Elifas. Elifas melahirkan
Teman, Omar, Zefo, Gaetam, Kenas, Amalek.(Kejadian 36:4)

2. Oholibama bin Ana bin Zibeon orang Hewi (Kejadian 36:1). Oholibama melahirkan
Yeush, Yaelam, Korah (Kejadian 36:4-5)

3. Basmat bin Ismael bin Abraham. Basmat melahirkan Rehuel. Rehuel melahirkan
Nahat, Zerah, Syama, Miza. (Kejadian 36:4) .

4. Mahalat bin Ismael bin Abraham (Kejadian 28:9-10)

[15] Taurat tidak mencatat Mahalat memiliki anak ataukah tidak.
[16] Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, hal. 1137
[17] Daud berdasarkan keyakinan muslim adalah seorang nabi dan raja. Namun, Yahudi
dan Kristen hanya menganggap Daud sebagai seorang raja, bukan nabi.
[18] The Jewish Encylopedia, Volume II, Funk & Wagnalls Company, MDCCCCII, p. 415:
"Baca, The Valley Of: A valley mentioned in Psalms LXXXIV:7. Since it is there said that
pilgrims transform the valley into a land of wells, an old translators gave to Baca, the
meaning of a "valley of weeping"; but it signifies rather any valley lacking water. Support
for this latter view is to be found in II Samuel V:23 et seq.; I Chronicles XIV:14 et seq., in
which the plural form of the same word designates a tree similar to the balsam tree; and
it was supposed that a dry valley could be named after this tree. Konig takes Baca from
the Arabian Baka’a, and translates it "lack of streams". The Psalmist apparently has in
mind a particular valley whose natural condition led him to adopt its name."
[19] Sebagian kalangan Kristen berpendapat kisah Kejadian 21:15-19 terjadi di Bersyeba,
Palestina Selatan. Jelas ini keliru. Peristiwa tersebut yang benar adalah terjadi di
Paran (Mekkah), bukan Bersyeba.
Kita harus ingat Perjanjian Lama tidak mengenal tanpa tanda pemisah kalimat dan
tanda pemisah ayat. Jadi kisah menangis dan keluarnya air dipadang pasir itu terjadi
di Paran (Lihat Kejadian 21:21).
[20] Ada keanehan dimana Taurat mencatat Hajar menangis (Kej 21:16), namun justru
diayat berikutnya mengisahkan bahwa Allah mendengar suara anak itu.
Jika hanya ada satu orang yang menangis saja maka yang benar adalah Ismail. Kecuali
jika Hajar dan Ismail sama-sama menangis.
-Hajar menangis karena kebingungan melihat sang putranya yang masih bayi menangis.
-Ismail menangis karena daya tahan tubuh bayi tentu saja lemah ketika berada digurun
pasir yang berudara panas dan tanpa air.
Sumber:
-Muhammad Dalam Kitab Samawi Oleh Syeikh Abdul Majid A. Zainuri, Penerbit IQRA In-
san Press, 2004.
-Nabi Ibrahim Titik Temu Titik Tengkar Agama-agama Oleh Sayyid Mahmud al-Qimni, Pener-
bit LKiS, April 2004.
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Ismail atau Ishak yang dikurbankan : Versi Islam dan Kristen (2008-12-07 06:08)

Pendahuluan
Topik yang akan dibahas dalam artikel ini adalah untuk mencari kebenaran, siapakah
yang dikurbankan oleh Ibrahim (Abraham). Ismail (Ismael) atau Ishak (Ishaq) ? Pada
artikel ini, pertama-tama saya akan memberikan penjelasan yang ada di al-Qur’an dan
hadits, setelah itu, barulah kita membahas apa yang dijelaskan oleh Bible (Taurat kitab
Kejadian).
Kisah kurban dalam QS Ash Shaaffaat 100-113
QS Ash Shaaffaat 100-113
100. Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang
yang saleh.
101. Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama
Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa
aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang sabar."
103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas
pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).
104. Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
105. sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah
Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
107. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang
datang kemudian,
109. (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim."
110. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
111. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
112. Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang ter-
masuk orang-orang yang saleh.
113. Kami limpahkan keberkatan atasnya (Ismail) dan atas Ishaq. Dan diantara anak
cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri den-
gan nyata.
Tafsir
Nabi Ibrahim berdoa agar Tuhan menganugerahinya anak. Doa nya adalah :
Robbi hablii minashshoolihiin
(Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang
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yang saleh).
Lalu Tuhan berfirman :
Fabasysyarnaahu bighulaamin haliim
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar).
Kedewasaan anak Ibrahim itu dapat dimengerti dari disifatinya dia sebagai seorang
yang halim, yakni sikap lapang dada, kesabaran yang baik, dan ketidakliaran dalam
segala hal.
Dan anak ini adalah Ismail, karena Ismail adalah anak pertama yang diberitakan
kepada Ibrahim sebagai kabar gembira. Dia lebih tua daripada Ishak. Demikian menu-
rut kesepakatan ulama Muslim dan kalangan Ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani). Bahkan
dalam Taurat mereka dinyatakan bahwa Ismail dilahirkan ketika Ibrahim berusia 86
tahun, sedangkan Ishak lahir dikala Ibrahim berumur 100 tahun.
Memang kesabaran manakah seperti kesabaran Ismail karena di kala ia hampir dewasa,
ayahnya datang kepadanya dan hendak menyembelihnya. Namun Ismail justru berkata
:
Satajidunii insyaa Alloohu minashshoobiriin.
(Engkau akan mendapatiku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar).
Dan memang benar Ismail menepati janjinya, dan melaksanakan dengan baik dan patuh
dalam menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh sebab itu, Allah SWT
berfirman dalam QS Maryam ayat 54 tentang Ismail :
Wadzkurfilkitaabi ismaa’iila innahukaana shoodiqolwadi wa kaana roosuulannabiyyaa
(Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang
yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi)
Kemudian Allah menceritakan jalannya pelaksanaan kisah itu. Firman-Nya :
Falammaa aslamaa watallahuliljabiin
(Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas
pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ). )
Dan tatkala kedua orang itu berserah diri dan tunduk kepada perintah Allah dan meny-
erahkan segala urusan kepada Allah, tentang qadha dan qadarnya, dan Ibrahim telah
menelungkupkan wajah anaknya dengan memberi isyarat kepadanya, sehingga dia
tidak melihat wajah anaknya itu yang bisa mengakibatkan rasa kasihan kepadanya.
Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa Ismail kepada kepada ayahnya, "Janganlah engkau
menyembelihku sedang engkau melihat kepada wajahku. Boleh jadi engkau kasihan
kepadaku, sehingga tidak tega padaku. Ikatlah tangan dan leherku. Kemudian letakkan
wajahku menghadap tanah." Maka, Ibrahim pun menuruti permintaan anaknya.
Wanaadaynaahu ayyaa ibroohiimu qod shodaqtarru’yaa
(Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim)
Malaikat utusan Allah menyeru Ibrahim :
Qodshoddaqtarru’yaa innaakadzaalikanajzilmuhsiniin
(sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.)
Innahadzaa lahuwalbalaaulmubiin
(Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata).
wafadaynaahu bidzibhin ’aziim
(Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.)
Setelah Allah mengaruniakan (karunia pertama) Ibrahim dengan tebusan seekor hewan
kurban sebagai pengganti Ismail, maka Dia pun mengaruniakan kepada Ibrahim karu-
nia berikutnya, yakni :
1. Karunia Kedua yakni pujian kepada Ibrahim
"Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang
datang kemudian." (QS Ash Shaaffaat 108).
Sehingga Ibrahim menjadi orang yang dicintai dikalangan semua pemeluk agama man-
apun. Islam, Kristen, dan Yahudi sama-sama mengagungkan Ibrahim. Mereka men-
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gatakan, "Sesungguhnya, sekalipun kami menganut agama Ibrahim, Bapak kami". Hal
itu merupakan dikabulkannya doa Ibrahim ketika dia mengatakan :
"Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian."
(QS Asy Syu’araa’ 84)
2. Karunai ketiga yakni salam sejahtera kepada Ibrahim
"(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." (QS Ash Shaaffaat 109)
3. Karunai keempat yakni nikmat anak yang bernama Ishak
"Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk
orang-orang yang saleh. " (QS Ash Shaaffaat 112)
Dua hadits yang saling bertentangan
Dikalangan Islam terbagi dua golongan hadits yang saling berbeda yakni yang meny-
atakan bahwa Ishak adalah anak sembelihan Ibrahim, sedangkan dipihak lain meny-
atakan Ismail anak sembelihan Ibrahim.
Riwayat yang menyatakan Ishak adalah anak sembelihan Ibrahim
1. Antara lain :
Dikutip dari vivaldi (seorang Kristen)
Nama Ishak dinyatakan oleh Abu Kurayb- Zayd b. al-Hubab- al-Hasan b. Dinar- ’Ali b.
Zayd b. Jud’an- al-Hasan- al-Ahnaf b. Qays- al-’Abbas b. ’Abd al-Muttalib- Rasul Allah
dalam percakapan berkata, "Kemudian Kami tebus dia dengan korban yang luar biasa.”
Dan dia juga berkata, “ANAK YANG DIKURBANKAN ADALAH ISHAK”
Menurut Abu Kurayb - Ibn Yaman-Mubarak - al-Hasan-al-Ahnaf b. Qays-al - ’Abbas b.
’Abd al-Muttalib : Kutipannya, " Kemudian Kami tebus dia dengan kurban yang luar bi-
asa.” DENGAN MENGACU KEPADA ISHAK."
Menurut al-Husayn b. Yazid al-Tahhan - Ibn Idris - Dawud b. Abi Hind - ’Ikrimah - Ibn
’Abbas : ANAK YANG DISURUH UNTUK DIKURBANKAN ADALAH ISHAK.
Menurut Ya’qub - Ibn ’Ulayyah - Dawud - ’Ikrimah - Ibn ’Abbas : ANAK KURBAN ADALAH
ISHAK.
Menurut Ibn al-Muthanna - Muhammad b. Ja’far - Shu’bah - Abu Ishaq - Abu al-Ahwas:
Seseorang menyombongkan diri dihadapan Ibn Mas’ud, "Saya begini begitu, saya anak
dari keturunan terhormat” Dan Abdallah ibn Mad’ud berkata, “Ini adalah Joseph b. Ja-
cob, anak ISHAK, YANG DIKURBANKAN, anak Abraham, sahabat Allah"
Menurut Ibn Humayd - Ibrahi, b. al-Mukhtar - Muhammad b. Ishaq - ’Abd al-Rahman
b. Abi Bakr - al-Zyhri - al-’Ala’ b. Jariyah al-Thaqafi - Abu Hurayrah - Ka’b : Ketika
Tuhan berkata, "Kemudian Kami tebusnya dengan kurban yang ajaib”, DIA SEDANG
BERBICARA TENTANG ISHAK ANAK ABRAHAM.
Menurut Ibn Humayd - Salamah - Muhammad b. Ishaq- ’Abdallah b. Abi Bakr - Muham-
mad b. Muslim al-Zuri - Abu Sufyan b. al-’Ala’ b. Jariyah al-Thaqafi, seorang sahabat
dari bani Zuhrah - Abu Hurayrah - Ka’b al-Ahbar : ANAK ABRAHAM YANG DIPERIN-
TAHKAN UNTUK DIKURBANKAN ADALAH ISHAK.
The History of al-Tabari, Vol. II, Prophets and Patriarchs, Ibnu Jarir at Tabari (trans.
William M. Brenner), State University of New York Press, Albany 1987, halaman 82 :
"Cerita-cerita awal tidak sependapat tentang siapa anak yang dikurbankan. BEBERAPA
MENGATAKAN ISHAK, SEMENTARA YANG LAIN MENGATAKAN ISMAEL. Kedua pen-
dapat didukung dengan pernyataan yang berasal dari Rasulullah. Jika kedua pendapat
berimbang, hanya Al-Qur’an yang dapat dijadikan bukti dimana Al-Qur’an menyebutkan
nama ISHAK YANG LEBIH BISA DITERIMA SEBAGAI ANAK YANG DIKURBANKAN.
2. Cerita yang disampaikan Al-Baghawi dari Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, dan Al-Abbas,
bahwa yang disembelih adalah Ishak
Riwayat yang menyatakan Ismail adalah anak sembelihan Ibrahim
Imam Ahmad recorded that Ibn ‘Abbas, may Allah be pleased with him, said, "When the
rituals were enjoined upon Ibrahim, peace be upon him, the Shaytan appeared to him
at the Mas‘a and raced with him, but Ibrahim got there first. Then Jibril, upon him be
peace, took him to Jamrat Al-‘Aqabah and the Shaytan appeared to him, so he stoned him
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with seven pebbles until he disappeared. Then he appeared him at Al-Jamrah Al-Wusta
and he stoned him with seven pebbles.
(Imam Ahmad merekam bahwa Ibn Abbas berkata, "Ketika ritual, setan menampakkan
dirinya di Mas’a dan beradu cepat dengannya, namun Ibrahim telah tiba lebih dahulu.
Kemudian Jibril memburunya hingga ke Jamrat Al-‘Aqabah dan Setan menampakkan
dirinya kepadanya, jadi Setan dilempari dengan tujuh batu kerikil hingga dia menghi-
lang. Kemudian Setan menampakkan dirinya di Al-Jamrah Al-Wusta dan Setan dilem-
pari dengan tujuh batu kerikil.
As-Suddi and others said that he passed the knife over Isma‘il’s neck, but it did not cut
him at all, because a sheet of copper was placed between them.
(As-Suddi dan yang lainnya berkata bahwa pisau Ibrahim melewati leher Ismail, namun
tidak memotong semuanya, karena selembar tembaga ditempatkan diantara mereka.)
Imam Ahmad recorded that Safiyyah bint Shaybah said, "A woman from Bani Sulaym,
who was the midwife of most of the people in our household, told me that the Messenger
of Allah sent for ‘Uthman bin Talhah, may Allah be pleased with him.” On one occasion
she said, "I asked ‘Uthman, ‘Why did the Prophet call you’ He said, ‘The Messenger of
Allah said to me, I saw the horns of the ram when I entered the House [i.e., the Ka‘bah],
and I forgot to tell you to cover them up; cover them up, for there should not be anything
in the House which could distract the worshipper.)”’ Sufyan said, "The horns of the ram
remained hanging in the House until it was burned, and they were burned too.” This
offers independent evidence that the one who was to be sacrificed was Isma‘il, peace be
upon him.
(Imam Ahmad merekam bahwa Safiyyah bint Shaybah berkata, "Seorang wanita dari
Bani Sulaym berkata bahwa Rasulullah mengirim bagi Uthman bin Talhah. Pada satu
peristiwa wanita tersebut berkata kepadanya, " Saya bertanya Uthman, Mengapa Nabi
memanggilmu" Ia menjawab, "Rasulullah berkata kepadaku, saya melihat tanduk domba
jantan ketika saya memasuki Bait (Ka’bah), dan saya lupa untuk memberi tahu kepada
kamu untuk menutupi; tutupilah, karena disana seharusnya tidak ada suatupun di Bait
yang dapat mengalihkan perhatian penyembah.) Sufyan berkata, "Sisa tanduk domba
jantan menggantung di Bait hingga saatnya dibakar, dan mereka membakarnya." Ini
bukti independen yang menyatakan bahwa yang dikurbankan adalah Ismail.)
Sa‘id bin Jubayr, ‘Amir Ash-Sha‘bi, Yusuf bin Mihran, Mujahid, ‘Ata’ and others reported
from Ibn ‘Abbas that it was Isma‘il.
(Sa‘id bin Jubayr, ‘Amir Ash-Sha‘bi, Yusuf bin Mihran, Mujahid, ‘Ata’ dan yang lainnya
melaporkan dari Ibn Abbas bahwa yang dikurbankan adalah Ismail.)
Ibn Jarir narrated that Ibn ‘Abbas said, "The one who was ransomed was Isma‘il. The
Jews claimed that it was Ishaq, but the Jews lied.”
(Ibn Jarir meriwayatkan dari Ibn Abbas yang berkata,"Satu yang ditebus adalah Ismail.
Yahudi mengklaim bahwa yang ditebus adalah Ishak, namun Yahudi berdusta.")
It was reported that Ibn ‘Umar said, "The sacrifice was Isma‘il.”
(Dilaporkan bahwa Ibn Umar berkata, "Yang dikurbankan adalah Ismail.")
Ibn Abi Najih said, narrating from Mujahid, "It was Isma‘il."
(Ibn Abi Najih berkata, riwayat dari Mujahid."yang dikurbankan adalah Ismail")
This was also the view of Yusuf bin Mihran.
(Keyakinan ini juga yang menjadi pandangan Yusuf bin Mihran).
Ash-Sha‘bi said, "It was Isma‘il, peace be upon him, and I saw the horns of the ram in the
Ka‘bah.”
(Ash-Sha‘bi berkata, "yang dikurbankan adalah Ismail, dan saya melihat tanduk domba
jantan di Ka’bah".)
Muhammad bin Ishaq reported from Al-Hasan bin Dinar and ‘Amr bin ‘Ubayd from Al-
Hasan Al-Basri that he did not doubt that the one of the two sons Ibrahim was com-
manded to sacrifice was Isma‘il.
(Muhammad bin Ishaq reported from Al-Hasan bin Dinar and ‘Amr bin ‘Ubayd from Al-
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Hasan Al-Basri bahwa ia yakin bahwa salah satu dari dua anaknya Ibrahim yang diper-
intahkan untuk dikurbankan adalah Ismail.)
Ibn Ishaq said, "I heard Muhammad bin Ka‘b Al-Qurazi say, ‘The one whom Allah com-
manded Ibrahim to sacrifice of his two sons was Isma‘il.’ We find this in the Book of Allah,
because when Allah finishes the story of the one of the two sons of Ibrahim who was to be
sacrificed, He then says: (And We gave him the glad tidings of Ishaq – a Prophet from the
righteous), and (So, We gave her glad tidings of Ishaq and after Ishaq, of Ya‘qub) (11:71).
He mentions the son and the son of the son, but He would not have commanded him to
sacrifice Ishaq when He had promised that this son would in turn have a son. The one
whom He commanded him to sacrifice can only have been Isma‘il.”
(Ibn Ishak berkata,"Saya mendengar Muhammad bin Ka‘b Al-Qurazi berkata, "Seorang
yang Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan dari dua anaknya adalah Is-
mail. Kita menemukan di kitabullah, karena ketika Allah menyelesaikan cerita satu
dari dua anak Ibrahim yang dikurbankan, Ia lalu berfirman :"Dan Kami beri dia kabar
gembira dengan Ishak seorang nabi yang saleh". dan maka Kami sampaikan kepadanya
berita gembira tentang Ishak dan dari Ishak, Ya’qub (QS 11:71). Ia menyebutkan anak
dan anak dari anak, namun Ia tidak memerintahkan Ibrahim untuk mengurbankan
Ishak ketika Ia telah telah menjanjikan bahwa anak ini (Ishak) akan memiliki seorang
anak (Yakub). Satu yang Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih adalah
Ismail.")
Ibn Ishaq reported from Buraydah bin Sufyan bin Farwah Al-Aslami that Muhammad
bin Ka‘b Al-Qurazi told them that he mentioned that to ‘Umar bin ‘Abd Al-‘Aziz, may Al-
lah be pleased with him, when he was Khalifah, while he was with him in Syria. ‘Umar
said to him, "This is something about which I have never given any thought, but I see
that it is as you say.” Then he sent for a man who was with him in Syria, a Jew who had
become a Muslim and was committed to Islam, and he thought that he had been one of
their scholars. ‘Umar bin ‘Abd Al-‘Aziz, may Allah be pleased with him, asked him about
that. Muhammad bin Ka‘b said, "I was with ‘Umar bin ‘Abd Al-‘Aziz. ‘Umar said to him,
‘Which of the two sons of Ibrahim was he commanded to sacrifice’ He said, ‘Isma‘il. By
Allah, O Commander of the faithful, the Jews know this, but they were jealous of you
Arabs because it was your father about whom Allah issued this command and the virtue
that Allah mentioned was because of his patience in obeying the command. So they de-
nied that and claimed that it was Ishaq, because he is their father.”’
(Ibn Ishaq melaporkan dari Buraydah bin Sufyan bin Farwah Al-Aslami bahwa Muham-
mad bin Ka‘b Al-Qurazi berkata kepada mereka bahwa ia menyatakan kepada Umar
bin Abd Al-Aziz, ketika ia menjadi khalifah, sambil ia bersamanya di Syria. "Umar
berkata kepadanya, "Ini adalah sesuatu hal yangmana saya tidak pernah diberi pemiki-
ran, namun saya melihat bahwa sebagaimana kamu katakan. "Kemudian ia mengirim
seorang laki-laki yang bersamanya di Syria, seorang Yahudi yang menjadi muslim, dan
komitmen untuk Islam, dan ia menyampaikan bahwa ia adalah salah satu dari sarjana-
sarjananya. Umar bin Abd Al-Aziz berkata kepadanya mengenai hal itu. Muhammad bin
Ka’b berkata bahwa, "Saya sedang bersama dengan Umar bin Abd Al-Aziz. Umar berkata
kepadanya,"Yang manakah dari dua anak Ibrahim yang dikurbankan". Ia berkata, Is-
mail. Yahudi mengetahui hal ini, namun mereka iri hati kepadamu orang-orang Arab
karena Ismail ayahmu yang dengan kesabarannya telah mematuhi perintah Allah. Jadi
mereka (Yahudi) menolaknya dan mengklaim bahwa yang dikurbankan adalah Ishak,
karena Ishak adalah bapak bagi mereka.")
Abdullah bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal, may Allah have mercy on him, said, "I asked
my father about which son was to be sacrificed – was it Isma‘il or Ishaq” He said, "Isma‘il.”
(Abdullah bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata,"Saya menanyakan kepada
ayahku mengenai yangmanakah anak yang dikurbankan–Ismail ataukah Ishak". Ia
berkata,"Ismail.")
Ibn Abi Hatim said, "I heard my father say, ‘The correct view is that the one who was to
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be sacrificed was Isma‘il, peace be upon him.”’ He said, "And it was narrated that ‘Ali, Ibn
‘Umar, Abu Hurayrah, Abu At-Tufayl, Sa‘id bin Al-Musayyib, Sa‘id bin Jubayr, Al-Hasan,
Mujahid, Ash-Sha‘bi, Muhammad bin Ka‘b Al-Qurazi, Abu Ja‘far Muhammad bin ‘Ali and
Abu Salih, may Allah be pleased with them all, said that the one who was to be sacrificed
was Isma‘il.’
(Ibn Abi Hatim berkata,"Saya mendengar ayahku berkata,"Pandangan yang benar
adalah bahwa yang dikurbankan adalah Ismail." Ia berkata, "Dan masalah ini juga diri-
wayatkan bahwa Ali, Ibn ‘Umar, Abu Hurayrah, Abu At-Tufayl, Sa‘id bin Al-Musayyib,
Sa‘id bin Jubayr, Al-Hasan, Mujahid, Ash-Sha‘bi, Muhammad bin Ka‘b Al-Qurazi, Abu
Ja‘far Muhammad bin ‘Ali and Abu Salih berkata bahwa anak yang dikurbankan adalah
Ismail.")
Al-Baghawi said in his Tafsir, "This was the view of ‘Abdullah bin ‘Umar, Sa‘id bin Al-
Musayyib, As-Suddi, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Ar-Rabi‘ bin Anas, Muhammad bin Ka‘b
Al-Qurazi and Al-Kalbi.” This was also reported from Ibn ‘Abbas and from Abu ‘Amr bin
Al-‘Ala’. (And We gave him the glad tidings of Ishaq – a Prophet from the righteous.) hav-
ing given the glad tidings of the one who was to be sacrificed, who was Isma‘il, Allah
immediately follows that with mention of the glad tidings of his brother Ishaq. This is
also mentioned in Surah Hud (11:71) and in Surat Al-Hijr (15:53-55).
(Al-Baghawi berkata didalam tafsirnya, "ini adalah pandangan dari ‘Abdullah bin ‘Umar,
Sa‘id bin Al-Musayyib, As-Suddi, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Ar-Rabi‘ bin Anas, Muham-
mad bin Ka‘b Al-Qurazi, dan Al-Kalbi.” Ini juga dilaporkan dari Ibn Abbas dan dari
Abu ‘Amr bin Al-‘Ala’. (Dan Kami beri dia kabar gembira dengan Ishaq seorang nabi
yang termasuk orang-orang yang saleh.) Setelah pengurbanan Ismail, Allah berikutnya
menyebutkan kabar gembira dengan Ishak. Ini juga diterangkan dalam QS Hud 11:71
dan QS Al-Hijr 15:53-55).
Mengapa bisa timbul 2 golongan hadits yang saling bertentangan?
Dalam hal ini, Ka’bu ’l-Akhbar mempunyai peranan penting dalam menceritakan berita-
berita seperti ini dan semisalnya, yang diterima begitu saja oleh orang-orang Islam
dari dia. Dia menceritakan berita-berita seperti itu dari kitab-kitab terdahulu, pada-
hal kitab-kitab seperti itu memuat berita-berita yang gemuk maupun yang kurus kebe-
narannya. Oleh karena itu, Umar pun pernah membenarkan dari Ka’bu ’l-Akhbar. Na-
mun demikian para periwayat tsiqat memerlukan penyelidikan tentang berita-berita
dari Ka’bu ’l Akhbar, lalu memilah yang baik dari yang jelek dan yang benar dari yang
tidak benar.[1]
Ibnu Khaldun, sejarawan Islam, menganalisis masuknya Israiliyat [2] dalam penafsiran
al-Qur’an diawali oleh keadaan orang Arab yang waktu itu mempunyai pola Al-Badawah
(nomad) dan ummiyah (buta huruf). Mereka tidak banyak tahu tentang sebab-sebab
penciptaan alam, kapan dimulai, dan apa rahasia-rahasia yang terkandung dalam pen-
ciptaan alam itu. Oleh karena itu, mereka bertanya kepada Ahlulkitab (Yahudi dan Nas-
rani). Akan tetapi, para ahlulkitab yang ada pada masa itu sama saja ke-badawah-annya
dengan orang kebanyakan (orang awam) ahlulkitab sendiri. Tatkala orang-orang ahlulk-
itab tersebut memeluk agama Islam, mereka tetap berpegang pada penafsiran mereka
sebelum masuk Islam. Dengan demikian, tafsir-tafsir al-Qur’an dikalangan umat Islam
dimasuki cerita-cerita Israiliyat. Contoh orang-orang seperti ini antara lain adalah Wa-
hab bin Munabbih (34-110) dan Abdullah bin Salam (wafat 43H). Keduanya sebelum ma-
suk Islam adalah ahlulkitab.[3]
Menurut Muhammad Husein az-Zahabi, Israiliyat masuk ke dalam tafsir al-Qur’an se-
jak zaman sahabat. Dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an, para Sahabat pertama kali
berpegang pada penjelasan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, jika tidak
ada penjelasan dari Rasulullah SAW terhadap ayat yang ingin dipahami, para sahabat
berusaha memahami ayat tersebut sesuai dengan pengetahuan bahasa Arab yang telah
dimiliki mereka. Dalam hal-hal menyangkut peristiwa masa lalu, yang tidak mereka
temukan penjelasannya dalam sabda Rasulullah SAW, mereka berusaha menanyakan-
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nya kepada para Sahabat lain yang dahulunya beragama Yahudi atau Nasrani. Mereka
yang disebut terakhir ini berusaha memberikan penjelasan atau penafsiran dari ayat,
yang tidak terlepas sama sekali dari pengaruh agama dan kebudayaan mereka dahulu,
bahkan ada pula diantara mereka yang sengaja memasukkan unsur-unsur Yahudi dan
atau Nasrani ke dalam penafsiran mereka.[4]
Pada masa Sahabat, Israiliyat diseleksi sedemikian rupa, sehingga sedikit sekali Is-
railiyat yang diterima mereka. Itu pun terbatas pada kisah-kisah masa lalu yang tidak
menyangkut akidah dan hukum. Sekalipun penyeleksian yang dilakukan para Sahabat
terhadap Israiliyat begitu ketat, tetapi Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin
Amr bin As, Abdullah bin Salam (sebelum masuk Islam beragama Yahudi), dan Tamim ad-
Dari (sebelumnya beragama Nasrani), disebut oleh Goldziher (seorang orientalis yang
hidup pada tahun 1850-1921) dan Ahmad Amin (tokoh pembaru Mesir), sebagai para Sa-
habat yang memasukkan Israiliyat kedalam penafsiran al-Qur’an.[5]
Tingkat kehati-hatian yang dimiliki dan ditradisikan para Sahabat dalam menerima
Israiliyat di zaman Tabiin[6] mulai longgar. Misalnya kurang hati-hati dalam membe-
dakan penafsiran Rasulullah SAW dengan penafsiran Israiliyat, sehingga banyak Is-
railiyat yang menyebar. Para Tabiin yang dituduh memasukkan Israiliyat ke dalam
tafsir diantaranya, Ka’b al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, Muhammad bin Sa’ib al-Kalbi,
Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Mar-
wan as-Suddi.[7]
Selanjutnya, sesudah zaman Tabiin permasalahan Israiliyat melebar dan menyebar
kedalam tafsir al-Qur’an, sehingga banyak kisah Israiliyat yang ditemukan dalam kitab
tafsir-tafsir al-Qur’an, apalagi tatkala suatu penafsiran yang diberikan Rasulullah SAW,
Sahabat, maupun yang lainnya, dituliskan tanpa mencantumkan sanad (para penutur)-
nya. Keadaan seperti ini menyebabkan semakin sulit untuk membedakan yang Is-
railiyat dan yang bukan Israiliyat.[8]
Bila kita melihat kronologis alur cerita yang dipaparkan oleh firman Allah SWT dalam
QS Ash Shaaffaat, maka sangatlah jelas bahwa nikmat pujian, salam sejahtera, dan
nikmat anak (Ishak) kepada Ibrahim diberikan setelah peristiwa pengurbanan anak
Ibrahim yang pertama yakni Ismail. Dan lokasi penyembelihan adalah di Mina yang ke-
lak menjadi salah satu ritual ibadah Haji yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Mina
terletak beberapa kilometer dari Ka’bah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dis-
embelih sesungguhnya adalah Ismail, karena dia lah anak pertama Ibrahim.
Kisah Taurat : Ayat Jungkir Balik Yang Menandakan Bencana Tahrif
Pada QS Ash Shaffat :102, disebutkan bahwa tatkala usia anak yang dilahirkan pertama
tersebut, dalam hal ini adalah Ismail sudah mencapai usia yang cukup untuk mengerti,
maka Allah mengadakan ujian bagi Ibrahim antara kecintaannya terhadap Allah dan
kecintaannya terhadap anak yang selama ini sudah dia nanti-nantikan.
Kisah ini jika kita kembalikan pada kitab Kejadian, sangat bersesuaian, dimana pada
usia Ismail yang sudah lebih dari 10 tahun itu, beliau sudah cukup mengerti untuk
berpikir dan tengah meranjak menuju kepada fase kekedewasan.
Ibrahim yang mendapatkan perintah dari Allah itu, melakukan dialog tukar piki-
ran dengan putranya mengenai pengorbanan yang diminta oleh Allah terhadap diri
anaknya ini. Lalu bagaimana dengan penuturan Taurat, kita lihat dibawah ini :
Kejadian 22:2
"Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada
salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu."
Dari sini saja kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa Kitab Kejadian 22:2 sudah
mengalami distorsi dengan penyebutan anak tunggal itu adalah Ishak (Isaac).
Kejadian 16:16
"Abram berumur delapan puluh enam tahun, ketika Hagar melahirkan Ismael baginya."
Kejadian 21:5
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"Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya."
Berdasarkan kedua ayat itu, maka anak Ibrahim yang lahir lebih dahulu ialah Ismail;
Jika Kejadian 22:2 menerangkan bahwa firman Tuhan kepada Ibrahim untuk mengor-
bankan "anak tunggal", jelas pada waktu itu anak Ibrahim baru satu orang. Lalu kem-
ana anak yang satunya lagi ? Padahal kedua anak tersebut masih sama-sama hidup !
Jadi seharusnya ayat yang menerangkan kelahiran Ishaq itu letaknya sesudah ayat pen-
gorbanan. Jadi setelah ayat yang menceritakan pengorbanan barulah diikuti oleh ayat
kelahiran Ishak. Inilah yang disebut dengan "tahrif" oleh al-Qur’an, yaitu mengubah
letak ayat dari tempatnya yang asli ketempat lain sebagaimana yang disitir oleh QS An
Nisa’ ayat 46 :
QS An-Nisa 46
"Diantara orang-orang Yahudi itu, mereka mengubah perkataan dari tempatnya..."
Dengan begitu semakin jelas saja bahwa Taurat memang mengandung tahrif (penguba-
han, penambahan, pengurangan dsb), dan jelas pula bahwa kitab yang sudah diubah-
ubah itu tidak dapat dikatakan otentik dari Tuhan melainkan merupakan kitab yang
terdistorsi oleh ulah tangan-tangan manusia.
Orang Kristen berargumen bahwa penyebutan Ishak sebagai anak tunggal Ibrahim
tidak lain karena Ismail terlahir dari budak dan merupakan anak tidak sah..... menu-
rut saya pendapat ini konyol dan tidak beralasan... sebab Kitab Kejadian 16:3 secara
jelas menyebutkan bahwa sebelum Hajar melahirkan Ismail, ia telah di nikahi secara
sah oleh Ibrahim.
Kejadian 16:3
"Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, —yakni
ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan—,lalu memberikannya
kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya."
Adapula orang Kristen yang membantah dengan merujuk Kejadian 21:12 bahwa yang
dimaksud dengan keturunan Ibrahim adalah yang berasal dari benih Sarah :
"Tetapi Allah berfirman kepada Abraham: "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan
budakmu itu; dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau menden-
garkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak". (Ke-
jadian 21:12)
Tetapi pernyataan ini tertolak sendiri dengan ayat berikutnya yaitu Kejadian 21:13
Kejadian 21:13
"Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa, karena
iapun anakmu"
Sehingga yang dimaksud oleh ayat Kejadian 21:13 bukan soal "Ishak adalah anak asli
keturunan Ibrahim dan menjadi anak tunggalnya" namun karena masalah warisan
Ibrahim sebagaimana isi dari ayat Kejadian 21:9-10
Kejadian 21:9-10
"Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu
bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri.. Berkatalah Sara kepada
Abraham: "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak
akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak."
Seandainya Kristen berargumentasi bahwa Ismail diusir Ibrahim, atau karena Ibrahim
membenci Ismail..... jawaban saya atas pernyataan tersebut adalah "itu adalah kedus-
taan para pendeta Yahudi yang mengedit Taurat"!.... Ibrahim tidaklah mengusir Hajar
(Kejadian 21:11 itu ayat editan Yahudi saja).... Bahkan sebenarnya hubungan antara
Ibrahim, Ismail, dan Ishak sangat erat. Taurat mencatat setelah Ibrahim wafat, anak-
anaknya (termasuk Ismail) menguburkan ayahnya bersama-sama. Ini menandakan
hubungan keakraban mereka.
Kejadian 25:7-9
"Abraham mencapai umur seratus tujuh puluh lima tahun, lalu ia meninggal.....Dan anak-
anaknya, Ishak dan Ismael, menguburkan dia dalam gua Makhpela....."
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Bila memang benar Sarah cemburu dan mengusir mereka, itu adalah masalah lain. Na-
mun yang terpenting adalah Ibrahim, Ismail, dan Ishak saling mencintai satu sama
lain. Kita bisa sama-sama melihat hubungan antara Ishak dan Ismail yang sangat akrab,
melalui pernikahan antara anak Ishak (Esau bin Ishak) dan anak Ismail (Mahalat bin
Ismail dan Basmat bin Ismail).
Kejadian 28: 8-9
"maka Esaupun menyadari, bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak,
ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi isterinya,
di samping kedua isterinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham,
adik Nebayot."
Kejadian 36:2-3
"Esau mengambil..... Basmat, anak Ismael, adik Nebayot."
Ishak menginginkan agar keturunannya tidak bercampur dengan darah bangsa lain.
Oleh karena itu Esau memperistrikan anak Ismail. Jadi kesimpulannya anak-anak Is-
mail adalah bangsa Ibrani juga. Ishak tidak akan membiarkan Esau memperisti anak
Ismail jika Ishak menganggap anak Ismail adalah bukan Ibrani. Jadi Ibrani bukan-
lah hanya dialamatkan untuk bangsa Israel saja, melainkan bangsa-bangsa lain yang
sedarah dengan Ibrahim.
Anak Remaja atau masih Balita ? Bukti Taurat Hasil Editan Yahudi
Untuk lebih mempertajam analisa saya mengenai kebenaran isi ayat al-Qur’an yang
menyebutkan bahwa alkitab itu sudah terdistorsi oleh tangan-tangan jahil manusia,
maka pada kesempatan ini sayapun akan memperlihatkan bukti-bukti lain menge-
nainya yang masih berhubungan erat dengan kasus Ismail dan Ishak ini.
Pengusiran Ismail dan Ibunya, Hajar yang dilakukan oleh Sarah sebagaimana yang
dimuat didalam Kitab Kejadian terjadi pada waktu Ishak masih disapih karena ketaku-
tan Sarah akan ikut terjatuhnya warisan ketangan Ismail yang juga merupakan putra
dari Ibrahim (Lihat Kejadian 21:8-10).
Kejadian 21:8-10
"Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan
besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang
dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak,
anaknya sendiri. Berkatalah Sara kepada Abraham: "Usirlah hamba perempuan itu
beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama
dengan anakku Ishak."
Silahkan pembaca perhatikan, betapa Kejadian 21:8-10 kontradiksi dengan Kejadian
21:14-21
Kejadian 21:14-21
14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan mem-
berikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, ke-
mudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di
padang gurun Bersyeba.
15. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,
16. dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya: "Tidak tahan
aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara
nyaring.
17. Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Allah berseru dari langit kepada
Hagar, kata-Nya kepadanya: "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut,
sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.
18. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia
menjadi bangsa yang besar."
19. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; ia pergi mengisi
kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.
20. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun
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dan menjadi seorang pemanah.
21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang isteri
baginya dari tanah Mesir.
Kejadian 21:8-10 menceritakan Ismail sudah dewasa (berumur 14 tahun lebih) dan
bermain dengan Ishak yang masih balita, hal ini membuat Sarah marah dan mengusir
Ismail.
Keesokan harinya....nah inilah yang aneh.... cerita Kejadian 21:14-21 justru menceri-
takan hal yang bertentangan dengan ayat yang sebelumnya diceritakan.
Kenapa bertentangan ?
Karena dalam Kejadian 21:14-21 digambarkan seolah-olah Ismail masih seorang bayi
yang digendong dibahu ibunya, kemudian Ismail yang menurut kitab Kejadian sendiri
saat itu sudah berusia 16 tahun yang notabene sudah cukup dewasa kembali digam-
barkan bagai anak kecil yang mesti dibaringkan dibawah semak-semak (Kejadian 21:15)
lalu diperintahkan untuk diangkat, digendong (Kejadian 21:18).
Masa iya sih Hagar harus menggendong seorang anak laki-laki "dewasa" yang berusia 16
tahun, apa tidak terbalik seharusnya Ismail yang menggendong Hagar ?
Kemudian disambung pada Kejadian 21:20 seolah Ismail masih sangat belia sekali se-
hingga dikatakan "...Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap
di padang gurun dan menjadi seorang pemanah".
Jadi dari sini saja sudah kelihatan telah terjadi kerusakan dan manipulasi sejarah dan
fakta yang ada pada ayat-ayat Taurat, jelas sudah Taurat adalah kitab suci editan para
pendeta Yahudi.
QS An-Nisa 46
"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya....."
Dalam satu perdiskusian agama dimilis Islamic Network beberapa tahun yang lampau,
seorang rekan Kristen membantah kalimat "untuk diangkat, digendong... " yang termuat
didalam kitab Kejadian ini adalah dalam bentuk kiasan, jadi disana jangan diartikan se-
cara harfiah, karena maksud yang ada pada ayat itu bahwa nasib hidup dan makan dari
Ismail ada dipundak Hagar.
Padahal jika kita mau melihat kedalam konteks ayat-ayat aslinya, akan nyatalah bahwa
apa yang dimaksudkan dengan bentuk kiasan tersebut sama sekali tidak menunjukkan
seperti itu.
Mari kita kupas :
Kejadian 21:14 (Alkitab LAI 1974)
"Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan mem-
berikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, ke-
mudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di
padang gurun Bersyeba.
Tidak lupa saya akan mengutip juga beberapa terjemahan ayat diatas didalam beber-
apa versi alkitab yakni Douay Rheims Bible (DRB), English Standard Version (ESV), dan
King James Version (KJV) :
(DRB) So Abraham rose up in the morning, and taking bread and a bottle of water, put
it upon her shoulder, and delivered the boy, and sent her away. And she departed, and
wandered in the wilderness of Bersabee.
(ESV) So Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water and
gave it to Hagar, putting it on her shoulder, along with the child, and sent her away. And
she departed and wandered in the wilderness of Beersheba.
(KJV) And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water,
and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and
she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba.
Jadi menurut Taurat, Ibraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya
kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disu-
ruhnyalah perempuan itu pergi
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Lihat kalimat bahasa Inggris tidak menyebutkan Hagar dan Ismail tetapi hanya menye-
butkan kata "...and sent HER away: and SHE departed, and wandered"[9]
Jadi jelas yang diusir dan berjalan disana adalah Hagar sendirian, sebab Ismail ada
dalam gendongan Hagar. Mustahil anak berusia 16 tahun digendong!!
Lalu kita lanjutkan pada kalimat berikutnya :
Kejadian 21:15 Alkitab LAI 1974
"Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,"
(DRB) And when the water in the bottle was spent, she cast the boy under one of the
trees that were there.
(ESV) When the water in the skin was gone, she put the child under one of the bushes.
(KJV) And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the
shrubs.
Jadi semakin jelas, ketika bekal air didalam kirbat sudah habis, lalu Ismail (yang secara
jelas disebut sebagai THE CHILD dan THE BOY) yang digendong itu diturunkan dari
tubuhnya dan dibaringkan dibawah pohon.
Apakah masih mau bersikeras dengan mengatakan kalau kata "menggendong atau
memikul" THE CHILD disana bukan dalam arti yang sebenarnya ?
Lalu kita lihat sendiri pada ayat-ayat berikutnya dimana Hagar akhirnya mendapatkan
mata air dan memberi minum kepada anaknya (THE CHILD) yang menangis kehausan
lalu anak tersebut dibawah bimbingan Tuhan meranjak dewasa, jadi anak itu pada masa
tersebut belumlah dewasa, padahal usianya kala itu sudah hampir 17 tahun.
Lelucon Kejadian pasal 22
Ada 3 poin utama yang harus di perhatikan mengenai lokasi tempat tinggal :
Hajar dan Ismail melewati Bersyeba (kejadian 21:14), kemudian tiba dan berdomisili di
Paran (Kejadian 21:21)
Peta Timur Tengah

# Ibrahim sedang berada di Bersyeba (Kejadian 21:33)
# Sarah dan Ishak berdomisili di Hebron, Sarah wafat di Hebron (kejadian 23:2)
Peta Bersyeba dan Hebron
Peta Bersyeba dan Hebron
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Pada pasal 22,
langsung disebutkan bahwa nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anak
tunggalnya. Artinya Ibrahim masih berada di Bersyeba.
Kejadian pasal 22
1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham,"
lalu sahutnya: "Ya, Tuhan."
2. Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada
salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu."
3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya
dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu
untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Al-
lah kepadanya.
4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya
tempat itu dari jauh.
5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: "Tinggallah kamu di sini dengan keledai
ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana; kami akan sembahyang, sesudah itu kami
kembali kepadamu."
6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke
atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah
keduanya berjalan bersama-sama.
7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: "Bapa." Sahut Abraham: "Ya,
anakku." Bertanyalah ia: "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba
untuk korban bakaran itu?"
8. Sahut Abraham: "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran
bagi-Nya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham
mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan dile-
takkannya di mezbah itu, di atas kayu api.
10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk
menyembelih anaknya.
11. Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepadanya: "Abraham, Abraham."
Sahutnya: "Ya, Tuhan."
12. Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, sebab
telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-
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segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku."
13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tan-
duknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan-
nya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
14. Dan Abraham menamai tempat itu: "TUHAN menyediakan"; sebab itu sampai
sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN, akan disediakan."
15. Untuk kedua kalinya berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepada Abraham,
16. kata-Nya: "Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri—demikianlah fir-
man TUHAN—:Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan
untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku,
17. maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu
sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu
itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
18. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau
mendengarkan firman-Ku."
19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-
sama berangkat ke Bersyeba; dan Abraham tinggal di Bersyeba.
Bila kita simak dengan seksama, maka Kejadian pasal 22 memiliki dua keganjilan yakni
:
Kejanggalan pertama
Kejadian pasal 22 ini mengisahkan seolah-olah Ishak berada di Bersyeba. Padahal tidak
ada anak Ibrahim yang berdomisili di Bersyeba. Ishak dan ibunya justru tinggal di He-
bron.
Kejanggalan Kedua
Setelah selesai ritual, pada Kejadaian 22:19 Ibrahim dan Ishak pulang ke Bersyeba. Jadi
seolah-olah Sarah berdomisili di Bersyeba. Padahal Taurat mencatat Sarah berdomisili
di Hebron hingga wafatnya (Kejadian 23:1-2).
Kesimpulannya :
Seandainya Ishak yang disembelih, seharusnya Kejadian pasal 22 menceritakan kepu-
langan Ibrahim ke Hebron, tempat tinggal Sarah, untuk membawa Ishak yang hendak
dikurbankan. Kemudian setelah acara ritual pengurbanan selesai, mestinya Ibrahim
mengembalikan Ishak kepada ibunya di Hebron. BUKAN DI BERSYEBA. Kedengkian
pendeta Yahudi mengedit taurat sudah terlalu jelas didepan mata. Pendeta Yahudi
mengedit nama tempat Paran (lokasi tempat tinggal Ismail) menjadi nama tempat ting-
gal Ishak. Namun pendeta Yahudi terburu-buru mengedit Paran menjadi Bersyeba,
padahal harusnya Hebron. Serapat-rapatnya menutupi kebenaran akhirnya ketahuan
juga, itulah perumpamaan untuk pengedit Taurat.
Allah berfirman :
"Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan
mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memper-
oleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah
bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang
besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan." (QS Al Baqarah 79)
Akhir Kata
"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan
kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang)
dibiarkannya. " (QS Al Maa’idah 15)
"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa ter-
hadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam,
dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (QS An Nisaa’ 115)
"..... Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran" (QS Al
Baqarah 269)
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Akhirnya saya mengharapkan semoga artikel ini menambah wawasan dan pencerahan.
Wassalam.
Catatan Kaki
[1] : Tafsir al-Maraghi.
[2] : Israiliyat adalah sesuatu yang dikaitkan kepada Israel yaitu Yakub bin Ishak bin
Ibrahim. Israiliyat bersumber dari Taurat, Injil, dan tradisi bani Israel.
[3] : Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Houve,
Jakarta, Cetakan keenam, 2003, hal. 755.
[4] : Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Houve,
Jakarta, Cetakan keenam, 2003, hal. 755.
[5] : Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Houve,
Jakarta, Cetakan keenam, 2003, hal. 755.
[6] : Generasi para perawi Hadits yang digunakan ilmuwan Muslim :
Generasi pertama, adalah Sahabat. Yakni mereka yang menemani nabi Muhammad SAW
dan kenal dengan beliau secara pribadi
Generasi Kedua, mereka yang pernah belajar melalui Sahabat disebut Tabi’in
(Pengikut). Pada umumnya mereka tergolong pada generasi pertama Hijriah hingga
seperempat pertama abad ke dua Hijriah.
Generasi ketiga, atba’at-Tabi’in atau Penerus Pengikut. Kebanyakan berkelanjutan sam-
pai pertengahan pertama abad kedua Hijirah.
Generasi ke empat
Di era abad ke 2 Hijriah, sejarah menyaksikan kemunculan banyak buku Hadits
bertarafkan ensiklopedia, seperti Muwatta’ Malik, Muwatta’ Syaibani, Athar Abu Yusuf,
Jami Ibn Wahb, dan kitab Ibn Majishun. Abad ke tiga akhirnya merupakan demonstrasi
lahirnya buku-buku besar, seperti Sahih Bukhari, dan Musnad Ibn Hanbal. (Sumber :
The Histrory The Qur’anic Test From Revelation to Compilation-Sejarah Teks al-Qur’an
dari wahyu sampai Kompilasi, oleh Prof. Dr.M.M.Al-Azami, hal.197)
[7] : Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Houve,
Jakarta, Cetakan keenam, 2003, hal. 756.
[8] : Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Houve,
Jakarta, Cetakan keenam, 2003, hal. 756.
[9] : Bible Contemporary English Version (CEV) telah mengedit kata "sent HER away:
and SHE departed, and wandered" menjadi "sent them away. They wandered"
Kejadian 21:14 versi CEV
"Early the next morning Abraham gave Hagar an animal skin full of water and some
bread. Then he put the boy on her shoulder and sent them away. They wandered around
in the desert near Beersheba."
Begitulah perilaku Gereja setelah menyadari kesalahan mereka sendiri, dengan
bertopeng tembok tebal dan gerakannya secepat tikus gereja yang lolos dari penga-
matan kita. Gereja benar-benar mengikuti perilaku pendeta Yahudi yang gemar
mengedit ayat Alkitab.
Sumber
-Tafsir al-Qur’an Oleh Ibn Kathir
-Tafsir al-Qur’an al-Maraghi.
-Armansyah-Swaramuslim
-Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Diterbitkan oleh PT. Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta,
Cetakan keenam, 2003
-Program Alkitab (Bible) KJV, DRB, dan ESV dapat Anda download di www.e-sword.net
-Alkitab LAI 1974
-The Histrory The Qur’anic Test From Revelation to Compilation-Sejarah Teks al-Qur’an
dari wahyu sampai Kompilasi, oleh Prof. Dr.M.M.Al-Azami, hal.197
This article was originally published at 8:22 AM
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Kepalsuan Revelation (2008-12-07 06:20)

Kepalsuan Kitab Revelation (kitab Wahyu) yaitu kitab urutan terakhir dalam Perjanjian
Baru Bible, akhirnya terbongkar.
Dari mukadimah NRSV (the newly Revised Versions of the Bible), maka kita dapat
mengetahui bahwa NRSV telah menemukan "kecacatan serius" pada Bible edisi Au-
thorized King James Version yang dipublikasikan di Inggris, ketika bukti-bukti baru
dari manuskrip kuno telah ditemukan akhirnya Authorized KJV direvisi tahun 1901 di
Amerika, dan diberi nama American Standard Version (ASV). ASV ini akhirnya direvisi
tahun 1952 dan diberi nama Revised Standard Version (RSV). RSV kemudian direvisi
kembali dan diberi nama New Revised Standard Version (NRSV) pada tahun 1990.
Salah satu kepalsuan yang cukup serius adalah Kitab Revelation 16:15.

Scan halaman NRSV 1990 dicetak tahun 1997 di Iowa Falls, Iowa, Amerika Serikat.
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Selain NRSV, koreksi juga terdapat pada Bible edisi ESV (English Standard Version)

Sumber : www.gnpcb.org/esv/search/?q=Revelation+16

Pada Revelation 16:15 tercatat :

Bible NRSV
("See, I am coming like thief! Blessed is the one who stays awake and is clothed,
not going about naked and exposed to shame.")
Bible ESV
(“Behold, I am coming like a thief! Blessed is the one who stays awake, keeping
his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed!”)

Teks Revelation 16:15 diatas ternyata tidak muncul dalam manuskrip kuno. Jadi tidak
aneh bagi kita, ketika menyimak keseluruhan ayat 15 diperlakukan dalam bentuk
"tanda kurung" oleh penerbit NRSV Bible dan penerbit ESV Bible.
Oleh karena itu, saya memiliki dua pertanyaan serius untuk orang Kristen :
1. Jika semua kata-kata yang terdapat dalam ayat 15 tidak "asli", lalu mengapa tidak
dibuang saja dari Bible?
2. Jika semua kata-kata yang terdapat dalam ayat 15 adalah "asli", lalu mengapa harus
diberi tanda kurung?
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Dalam Epistle (surat)nya, Paulus berkata :

1 Tesalonika 5:1-6 LAI BIS
"Saudara-saudara, tidak perlu kami menulis kepadamu kapan waktunya yang
tepat hal-hal itu akan terjadi. Sebab kalian sendiri tahu dengan jelas bahwa
Hari kedatangan Tuhan itu akan tiba seperti pencuri datang pada malam hari.
Apabila orang berkata, "Semuanya aman dan tentram," maka pada waktu it-
ulah tiba-tiba mereka akan ditimpa kebinasaan, dan tidak seorang pun da-
pat lolos. Hal itu akan terjadi tiba-tiba, seperti perasaan sakit bersalin yang
menimpa seorang wanita yang akan melahirkan. Tetapi kalian bukannya
orang yang hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu mengejutkan kalian
seperti kedatangan pencuri. Saudara semuanya adalah orang yang hidup
dalam terang; kalian tergolong pada siang yang terang. Kita bukan orang yang
hidup dalam kegelapan, atau yang tergolong pada malam yang gelap. Sebab
itu kita tidak boleh tidur-tidur saja seperti orang lain. Kita harus waspada
dan pikiran kita harus terang."

Berbagai propaganda Kristen mengenai nubuat masa depan berdasarkan Kitab Revela-
tion yang digembar-gemborkan pendeta, pastur, uskup, kardinal, hingga Paus dengan
segala tafsirannya ternyata PALSU, BOHONG atau DUSTA!
Konon menurut Kristen, Kitab Revelation ditulis sekitar tahun 95 M oleh Yohanes, dari
sebuah penjara di Patmos.
Sebenarnya identitas siapakah pengarang asli kitab Revelation sering kali diper-
tanyakan oleh Pengkritisi Bible, sehingga dalam memutuskan masalah kepengarangan,
akhirnya Kristen mengklaim begitu saja bahwa Yohanes lah pengarang kitab tersebut.
Menurut Kristen, Pesan Kitab Revelation ini dialamatkan untuk tujuh gereja di
Asia. Banyak Pakar Kristen mempercayai bahwa gereja-gereja inilah yang mengalami
serangkaian penyiksaan oleh Kerajaan Romawi, khususnya ketika pemerintahan Kaisar
Domitian (90-95 M). Tujuan kitab Revelation ini adalah untuk memberikan peringatan
kepada orang yang tidak beriman dan memberikan harapan untuk kaum beriman,
khususnya tujuh gereja di Asia yang sedang dilanda putus asa. Ayat pertama kitab Rev-
elation ini mencatat pandangan masa depan yang segera akan digenapi:

Revelation 1:1 LAI BIS
"Isi buku ini mengenai apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus tentang
peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Allah memberitahukannya kepada
Kristus supaya Ia menunjukkan kepada hamba-hamba Allah apa yang segera
harus terjadi. Kristus mengutus malaikat-Nya kepada Yohanes, hamba-Nya,
untuk memberitahukan peristiwa-peristiwa itu kepadanya."

Dua ayat berikutnya, si penulis kitab Revelation mencatat :

Revelation 1:3 LAI BIS
"Berbahagialah orang yang membacakan dan orang yang mendengarkan
berita nubuat buku ini serta taat kepada apa yang tertulis di dalamnya. Se-
bab tidak lama lagi semuanya ini akan terjadi. "

Hampir 2000 tahun telah berlalu, Kitab Revelation telah terkirim, namun hingga kini
masih juga belum digenapi. Ratusan generasi umat Kristen telah tiada, dan generasi
Kristen sekarang masih saja menunggu penggenapan Kitab Revelation yang telah dipal-
sukan.
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Selain Revelation 16:15, masih ada lagi ayat palsu yang lain yang telah dikoreksi oleh
berbagai Bible revisi terbaru, yaitu ayat 11 yang menyatakan bahwa Yesus adalah Al-
pha dan Omega. Berikut ini adalah Bible edisi King James Version (KJV) Revelation
1:11 yang menyatakan bahwa Yesus adalah Alpha dan Omega.

(KJV) Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou
seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia;
unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and
unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.

Kebobrokan atau kepalsuan Revelation 1:11 akhirnya diedit oleh Gereja dalam Bile re-
visi terbaru mereka yaitu Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS), Contemporary English
Version (CEV), English Standard Version (ESV), dan Good News Bible (GNB). Perhatikan
dibawah ini, tidak ada lagi kalimat "alpha dan omega":

(BIS) Suara itu berkata, "Tulislah apa yang kaulihat, dan kirimkanlah buku
itu kepada tujuh jemaat yang berikut: Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira,
Sardis, Filadelfia, dan Laodikia."
(CEV) The voice said, "Write in a book what you see. Then send it to the seven
churches in Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and
Laodicea."
(ESV) saying, "Write what you see in a book and send it to the seven churches,
to Ephesus and to Smyrna and to Pergamum and to Thyatira and to Sardis and
to Philadelphia and to Laodicea."
(GNB) It said, "Write down what you see, and send the book to the churches
in these seven cities: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadel-
phia, and Laodicea."
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Jika Anda ingin tahu kronologi kepalsuan ayat alpha dan omega simak dibawah ini:

sumber: www.logon.org/english/s/p229.html

Mengenai kitab Revelation ini, Encyclopedia Britannica tahun 1953 mencatat sebagai
berikut :
"A few critics, like Dionysius of Alexandria (247 - 265), rejected the Apocalypse altogether,
mainly on the grounds of style, and the impossibility of supposing that it could be by the
same author as the Gospel of John. ...In modern times the attempt to find the real future
history in the Apocalypse has been given up; it is realized that the book would have been
pointless to them for whom it was written, unless it was meant to predict the then imme-
diate future. The explanation of the imagery has to be found in 1st century condition."
Selain itu, penerbit Bible edisi New International Version (NIV) merasa perlu mem-
berikan komentarnya mengenai Kitab Revelation:
"Four times the author identifies himself as John (1:1,4,9; 22:8).....In the third century,
however, an African bishop named Dionysius compared the language, style and thought
of the Apocalypse (Revelation) with that of the other writings of John and decided that
the book could not been written by the apostle of John. (From the NIV Bible Commen-
tary, page 1922)"
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Sudah menjadi Sunatullah bahwa kebatilan dan kepalsuan itu pasti lenyap.
Bagi kita umat Islam, bukankah Allah SWT telah berfirman mengenai kebatilan:
"Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghan-
curkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap..." (QS Al Anbiyaa’ 18)
Bukankah Allah SWT juga telah berfirman mengenai akhlak mayoritas pendeta Kristen:
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguh-
nya sebahagian besar...rahib-rahib Nasrani...menghalang-halangi (manusia) dari jalan
Allah...maka beritahukanlah kepada mereka, siksa yang pedih." (QS At Taubah 34)
Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca Muslim dan menyadarkan umat Kristen
dari kepalsuan Bible.
Salam.
Sumber :
-Most Merciful
-Answering Christianity

Perjalanan Nabi Ibrahim Ke Arabia Menurut Alkitab (2008-12-07 06:36)

Pengantar

Sebuah fakta yang kini sengaja ditutup-tutupi oleh Kristen (penerbit Bible kontem-
porer) dalam kitab Kejadian pasal 13 adalah keberangkatan Nabi Ibrahim (Abraham)
dari Mesir ke Selatan.
Setting peristiwa dalam Kejadian pasal 13, adalah :
-Nabi Abrahim (Ibrahim) masih beristri Sarah.
-Belum menikahi Hagar.
-Belum mempunyai anak satu pun.
Apa yang menarik dalam artikel ini adalah suatu kenyataan jika kita memahaminya
dengan bahasa denotasi bahwa sesungguhnya Nabi Ibahim memang pernah pergi ke Se-
latan Mesir. Dan tak ada lagi wilayah selatan Sinai (Mesir) selain Semenanjung Arabia.
Tentu saja artikel ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Paran, Ka’bah,
maupun kisah pengorbanan anak tunggal Ibrahim, karena seperti yang telah saya
katakan diatas, setting peristiwa Kejadian 13 adalah ketika Nabi Abrahim belum mem-
peristri Hajar, dan belum memiliki seorang anak satu pun.
Memang benar bahwa-sepanjang yang saya ketahui dari al-Qur’an dan Hadits- keper-
gian nabi Ibrahim ke Arabia itu terjadi ketika beliau mengantar Hajar dan Ismail dan
seterusnya. Jadi Hadits tidak menceritakan bahwa sang nabi pernah ke Arabia sebelum
memperistri Hajar. Namun bukan berarti kita tidak boleh meneliti riwayat beliau (jauh
sebelum menikahi Hajar) bukan? Sebagaimana peneliti Muslim berusaha mengungkap
tempat kelahiran Nabi Ibrahim.
Artikel ini jika saya tulis semua akan terlalu banyak sekali, dan saya hanya meringkas-
nya saja untuk berbagi informasi kepada pembaca budiman.

Pergi ke Selatan Mesir

Menurut Kristen, kronologi kehidupan Abraham, adalah seperti dibawah ini :

Kristen : 1. Berangkat dari Ur-Kasdim (Kej 11:31)
2. Sampai di Haran (Kej 11:31).
3. Sampai di Sikhem (Kej 12:6)
4. Sampai pegunungan sebelah Timur Betel. (Kej 12:
5. Sampai ke tanah Negeb (Kej 12:9) Ketika ada kelaparan di negeri itu, Abraham pergi
ke Mesir.
6. Sampai di Mesir (Kej 12:10)
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7. ke tanah Negeb (Kej 13:1)
8. Menuju ke Betel (Kej 13:3)
9. Pindah ke Mamre, dekat Hebron (Kej 13:1)
10. Abraham punya anak Ismael ketika di Kanaan (Kej 16:3)
11. Abraham ke tanah Negeb (Kej 20:1)
12. Abraham punya anak Ishak sewaktu berada di tanah Negeb (Kej 21:2)
13. Hagar dan Ismael mengembara di gurun Bersyeba (Kej 21:14)
14. Hagar dan Ismael akhirnya tinggal di gurun Paran (Kej 21:21)
15. Abraham menanam pohon di Bersyeba (Kej 21:33)
16. Abraham ke tanah Moria (Kej 22:2)
17. Abraham pergi dan tinggal di Bersyeba (Kej 22:19) Sara nampaknya tetap tinggal di
Hebron.
18. Sara wafat di Hebron (Kej 23:2)
19. Abraham dimakamkan di gua Makhpela (Hebron) (Kej 25:9)
Dari penuturan Kristen diatas, nabi Ibrahim (Abraham) tidak pernah ke Semenanjung
Arabia (tempat kota Mekkah berada). Yang menjadi pertanyaan : Apa benar seperti itu?
Benar nih... tidak ada yang ditutup-tutupi ?
Sebelumnya saya telah membuktikan bahwa Kejadian pasal 17, 21, dan 22 adalah palsu.
Dan kini, saya akan mengajak pembaca untuk meneliti Kejadian pasal 13.
Sekarang pembaca lihat dibawah ini.

Kejadian 13:1 KJV
And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the
south.
(Dan Abram pergi keluar dari Mesir, ia, dan istrinya, dan semua kepunyaannya, dan Lot
dengannya, menuju selatan.)

Note :
Negeb (bahasa Ibrani) artinya adalah "SELATAN" yaitu arah geografi selatan.
Berbeda dengan LAI (Lembaga Alkitab Indonesia) yang menerjemahkan Negeb men-
jadi Tanah Negeb (Kanaan Selatan-wilayah Palestina Selatan); 3 Bible kuno yaitu King
James Version (KJV) 1611; Bible Bishops tahun (Bishops) 1568; dan Douay-Rheims Bible
(DRB) 1899 justru menerjemahkan Negeb dengan baik dan benar yaitu SELATAN.
#Kejadian 13:1
(Bishops) "And so Abram gat hym vp out of Egypt, he and his wife, and al that he had,
and Lot with hym, toward the South".
(DRB) "And Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot
with him into the south".
(KJV) "And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot
with him, into the south".
Ketika Taurat (Kejadian 13:1) menceritakan bahwa Abraham keluar dari Mesir menuju
ke Selatan, maka dengan secepat kilat (hanya dengan pemisah satu ayat saja) Taurat
terus melanjutkan ceritanya:
“Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Selatan sampai
dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai.” (Kejadian 13:3),
Disini (Kejadian 13:1-3) tampak jurang yang sangat besar ditengah-tengah narasi ri-
wayat! Taurat secepat kilat menyatakan nabi Ibrahim (Abraham) telah kembali dari
Selatan tanpa memberikan informasi kepada kita: mengapa ia keluar dari Mesir dan
langsung menuju Selatan, untuk tujuan apa ia pergi ke Selatan, apa saja peristiwa yang
dialaminya selama berada di Selatan, bahkan sekedar menyebutkan berapa lama masa
yang dijalaninya di Selatan pun tidak disebutkan, sebagaimana kebiasaan Taurat yang
suka memaparkan secara detail kronologis secara berulang-ulang hingga terasa mem-
bosankan. Sehingga yang tampak adalah seolah-olah riwayat perjalanan nabi Ibrahim
ke Selatan diputus secara sengaja, lalu sang nabi tiba-tiba diceritakan telah kembali
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dari Selatan menuju ke utara, tepatnya di Bethel-Ai, dimana mula-mula kemahnya
berdiri. Tampak klaim Islam memperoleh justifikasi bahwa nabi Ibrahim pernah pergi
jauh ke Selatan yaitu Semenanjung Arabia.
Bahwa yang dimaksud "Selatan" adalah Semenanjung Arabia adalah karena beberapa
faktor berikut ini :
1). Palestina Selatan (Gurun Negeb) terletak di Timur Mesir (Timur Sinai), sedangkan
Semenanjung Arabia terletak di selatan Mesir (Timur Sinai).

2). Selatan Mesir dalam Kejadian 13 bukanlah Sudan, karena jika Sudan, maka Nabi
Abraham lagi-lagi harus melewati Mesir. Dan kitab Kejadian pasal 13 tidak mencatat
bahwa ia bolak-balik Mesir, tidak mencatat bolak-balik disambut Firaun, dan tidak pula
mencatat Nabi Abraham bolak-balik diantar untuk kedua kalinya oleh para punggawa
Firaun.
Setelah jelas bahwa nabi Ibrahim memang pernah berkunjung ke Semenanjung Arabia,
orang Kristen akan menolak mentah-mentah dan mengemukakan argumentasi bahwa
Negeb = Tanah Selatan/Tanah Negeb (yaitu Palestina Selatan).

Kristen : Kejadian 20 : 1 :
Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesh dan
Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing.
Ayat Kejadian 20 : 1 sudah menjelaskan sendiri bahwa yang dimaksud south country itu
adalah daerah yang antara lain meliputi wilayah antara Kadesh dan Syur.
Sekarang kita rekonstruksi perjalanan Abraham. Sebelum kisah dalam Kejadian 20,
YHWH memusnahkan Sodom dan Gomora yang ada di lembah Yordan.
Kejadian 19 : 29 :
"Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di Lembah Yordan dan me-
nunggangbalikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu
dikeluarkan-Nyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangbalikkan itu."
Dari situ kemudian Abraham berjalan ke gurun Negeb, mengambil rute ke utara untuk
kemudian menetap di Gerar
Jika mengikuti penuturan Alkitab semuanya masuk akal. Kalau mengikuti logika mus-
lim, Abraham berangkat dari sekitar lembah Yordan, menuju ke selatan ke Mekah kota
yang belum ada dijaman Abraham yang jauhnya ribuan kilometer, kembali lagi ke utara,
melewati lagi wilayah Yordan dan menetap di Gerar sekitar Gaza yang jaraknya ribuan
kilometer dari Mekah.
Jika Kristen berkata bahwa Negeb = Tanah Negeb (Palestina Selatan), itu adalah bo-
hong!
Orang yang tidak melek bahasa Ibrani mungkin bisa ditipu oleh Kristen, namun jika
kita melek bahasa Ibrani, maka kita dapat berkata bahwa Kristen telah berdusta!
Note :
-’Erets :(ארצ) tanah, negeri.
-Negeb (נגב) : selatan. Negeb (selatan) adalah lawan kata dari tsāpōn (utara).
Konsekuensinya adalah jika Taurat menyebut "Tanah Negeb" (Palestina Selatan) maka
Taurat berbahasa Ibrani harus mencatat "Erets Negeb", karena jika hanya menulis
"Negeb" (tanpa embel-embel "erets"), maka artinya menjadi "selatan" (arah geografi se-
latan).
Sekarang kita lihat Kejadian 13:1 dan Kejadian 13:3 dalam tabel dibawah ini.

Kejadian 13:1

Kejadian 13:3

Bahasa Ibrani
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וְלּוט וְכָל־אֲשֶׁר־לּו וְאִשְׁתiּו הוiא מִמiִצְרַיִם אַבְרָם וַיiַעַל הַנiֶֽגְבiָה׃
עִמiּו

עַד־הַמiָקּום וְעַד־בiֵֽית־אֵל מִנiֶגֶב לְמַסiָעָיו וַיiֵל-ךְ בiֵין בiַתiְחִלiָה ק)
(אָֽהֳלּו כ] [אָהֳלּה שָׁם אֲשֶׁר־הָיָה הָעָֽי׃ וiבֵין בiֵֽית־אֵל

Transliterasiwayya‘al ’abprām mimmisprayim hû’ wp’išptwō wpkāl-’ăšer-lwō wplwōt
‘immwō hannegpbâ.wayyēlekp lpmassā‘āyw minnegeb wp‘ad-bêt-’ēl ‘ad-hammāqwōm
’ăšer-hāyâ šām ’âŏlōh ’âŏlwō batphillâ bên bêt-’ēl ûbên hā‘āy. KJV BibleAnd Abram went up
out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him, into the south.And
he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent
had been at the beginning, between Bethel and Hai.Terjemahan BebasDan Abram pergi
keluar dari Mesir, ia, dan istrinya, dan semua kepunyaannya, dan Lot dengannya,
menuju selatan.Dan ia berangkat dalam perjalanannya dari selatan hingga dekat Bethel,
tempat dimana kemahnya bermula, antara Bethel dan Hai.
Pada tabel diatas, pembaca dapat menyimak bahwa Kejadian 13:1 dan Kejadian 13:3
sama sekali tidak mencatat "Erets Negeb", melainkan hanya "Negeb". Jadi arti yang be-
nar adalah "selatan". Jelaslah bahwa perjalanan nabi Ibrahim keluar dari Mesir adalah
menuju Selatan. Dan Selatan tak lain adalah Semenanjung Arabia. Jadi sesungguhnya
nabi Ibrahim memang pernah berangkat ke selatan Mesir, suatu kenyataan yang san-
gat dibenci oleh orang-orang kufur yang senantiasa menutup-nutupi kebenaran dengan
cara mengedit Bible untuk menyisipkan kata "tanah" sehingga arti pun berubah men-
jadi "erets negeb" atau "Tanah Negeb" (Palestina Selatan), seperti dapat pembaca simak
pada tabel dibawah ini :

Edisi Bible

Kejadian 13:1

Komentar saya

GNBAbram went north out of Egypt to the southern part of Canaan with his wife and
everything he owned, and Lot went with him. Perhatikan bahwa Bible editan yang
bernama GNB (Good News Bible), LAI BIS (Bahasa Indonesia Sehari-hari) mengatakan
bahwa Abraham pergi keluar Mesir ke arah utara. Padahal naskah Ibrani nya tidak ada
kalimat "ke arah utara". Kemudian kita juga dapat melihat Pendeta Kristen mengedit
"selatan" menjadi tanah Negeb/Tanah Selatan/Kanaan Selatan (wilayah Palestina Sela-
tan)
LAI TB (Terjemahan Baru) adalah Bible produksi LAI (Lembaga Alkitab Indoensia) yang
lama. LAI TB menyisipkan kata "erets" (tanah) sehingga kalimat pun berubah menjadi
"Tanah Negeb/Tanah Selatan" (merujuk wilayah Kanaan Selatan/Palestina Selatan)LAI
BISAbram meninggalkan Mesir dan pergi ke arah utara, menuju ke bagian selatan
Kanaan dengan istrinya serta segala miliknya, dan Lot ikut juga.LAI TBMaka pergilah
Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan isterinya dan segala kepunyaannya, dan Lot-
pun bersama-sama dengan dia.
Kisah "Negeb" dalam Kejadian 13:1-3 berbeda dengan kisah "Negeb" dalam Kejadian 20:1,
karena Taurat berbahasa Ibrani untuk Kejadian 20:1 dengan jelas mencatat Erets Negeb.

Kejadian 20:1

בiֵין־קָדֵשׁ וַיiֵשֶׁב הַנiֶגֶב אַרְצָה אַבְרָהָם מִשiָׁם וַיiִסiַע בiִגְרָֽר׃ וַיiָגָר
שׁוiר וiבֵין

Transliterasi :
wayyissa‘ miššām ’abprâām ’arptsâ hannegeb wayyēšeb bên-qādēš ûbên šûr wayyāgār
bigprār
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(KJV Bible)
And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled between
Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar.
(Terjemahan Bebas)
Dan Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesh dan
Syur. Ia tinggal di Gerar.

Jadi Kejadian 20:1 itu tidak perlu diperselisihkan karena Taurat mencatat "Negeb" den-
gan disertai kata "Erets", yang artinya merujuk Gurun Negeb Israel.
Jika argumentasi Kristen bahwa Negeb dalam Kejadian 13 adalah Tanah Negeb, karena
merujuk "Negeb" dalam Kejadian 20:1 jelas itu hanya bersifat penafsiran, karena arti
yang benar itu adalah selatan.
Sangat lucu jika Kristen memaksakan bahwa Negeb (Selatan) dalam Taurat adalah
Tanah Negeb (Tanah Selatan/Israel Selatan), karena konsekuensinya sangat...sangat..
berat. Dalam Perjanjian Lama akan banyak ditemui kata "Negeb tanpa embel-embel eres"
dan "Negeb dengan embel-embel eres".
Berikut ini penulis mengutip kembali beberapa contoh penggunaan kata Ibrani Negeb
dalam Bible:

Negeb dengan embel-embel "erets"

Negeb saja (tanpa embel-embel "erets")

Kejadian 24:62

בiְאֶרֶץ יּושֵׁב וְהוiא רּאִי לַחַי בiְאֵר מִבiּוא בiָא וְיִצְחָק הַנiֶֽגֶב׃

(Transliterasi) wpyitsphāq bā’ mibwō’ bp’ēr lahay rō’î wphû’ ywōšēb bp’erets hannegeb
(KJV) And Isaac came from the way of the well Lahairoi; for he dwelt in the south coun-
try.
(Terjemahan bebas) Dan Ishak datang dari arah sumur Lahairoi; ia tinggal di Negeri
Selatan/Tanah Negeb.Kejadian 13:14

נָא שָׂא מֵֽעִמiּו הִפiָֽרֶד־לּוט אַחֲרֵי אֶל־אַבְרָם אָמַר וַֽיהוָה וָנֶגְבiָה צָפּנָה
שָׁם אֲשֶׁר־אַתiָה מִן־הַמiָקּום וiרְאֵה עֵינֶיךָ וָיָֽמiָה׃ וָקֵדְמָה

(Transliterasi) wayhwâ ’āmar ’el-’abprām ’ahărê hipāred-lwōt mē‘immwō śā’ nā’ ‘êneykā
ûrp’ēh min-hammāqwōm ’ăšer-’atâ šām tsāpōnâ wānegpbâ wāqēdpmâ wāyāmmâ:
(KJV) : And the LORD said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up
now thine eyes, and look from the place where thou art northward, and southward, and
eastward, and westward:
(CEV) After Abram and Lot had gone their separate ways, the LORD said to Abram: Look
around to the north, south, east, and west.
(ESV) The LORD said to Abram, after Lot had separated from him, "Lift up your eyes
and look from the place where you are, northward and southward and eastward and
westward,
(LAI TB) Setelah Lot berpisah dari pada Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram:
"Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan
barat, utara dan selatan,
(LAI BIS) Setelah Lot pergi, TUHAN berkata kepada Abram, "Dari tempat engkau berdiri
itu, pandanglah baik-baik ke segala arah; Kejadian 20:1

בiֵין־קָדֵשׁ וַיiֵשֶׁב הַנiֶגֶב אַרְצָה אַבְרָהָם מִשiָׁם וַיiִסiַע בiִגְרָֽר׃ וַיiָגָר
שׁוiר וiבֵין
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(Transliterasi) wayyissa‘ miššām ’abprâām ’arptsâ hannegeb wayyēšeb bên-qādēš ûbên šûr
wayyāgār bigprār:
(KJV Bible) And Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelled
between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar.
(CEV) Abraham moved to the Southern Desert, where he settled between Kadesh and
Shur. Later he went to Gerar, and while there
(ESV) From there Abraham journeyed toward the territory of the Negeb and lived be-
tween Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar.
(LAI TB) Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara
Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing.
(LAI BIS) Abraham pindah dari Mamre ke bagian selatan tanah Kanaan, dan menetap
di antara Kades dan Syur. Beberapa waktu kemudian, ketika ia tinggal di Gerar, Yosua
11:2

נֶגֶב וiבָעֲרָבָה בiָהָר מִצiְפּון אֲשֶׁר וְֽאֶל־הַמiְלָכִים מִיiָֽם׃ דiּור וiבְנָפּות
וiבַשiְׁפֵלָה כiִֽנֲרּות

(Transliterasi) wp’el-hammplākîm ’ăšer misspfwōn bâār ûbā‘ărābâ negeb kinărwōt
ûbaššpfēlâ ûbpnāfwōt dwōr mîyām.
(KJV) : And to the kings that were on the north of the mountains, and of the plains south
of Chinneroth, and in the valley, and in the borders of Dor on the west.
(CEV) the kings in the northern hill country and in the Jordan River valley south of
Lake Galilee, and the kings in the foothills and in Naphath-Dor to the west.
(ESV) and to the kings who were in the northern hill country, and in the Arabah south
of Chinneroth, and in the lowland, and in Naphoth-dor on the west,
(LAI TB) : serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di Pegunungan, di Araba-Yordan
di sebelah selatan Kinerot, di Daerah Bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat. dll
(LAI BIS) : kepada raja-raja di pegunungan sebelah utara, di Lembah Yordan sebelah
selatan Galilea, di daerah kaki pegunungan, dan di daerah pesisir dekat Dor. Kejadian
28:14

וָקֵדְמָה
יָמiָה ָiפָרַצְתiו הָאָרֶץ כiַעֲפַר זַרְעֲךָ וְהָיָה הָאֲדָמָה כiָל־מִשְׁפiְחּת בְךָ
iוְנִבְרֲכו וָנֶגְבiָה וְצָפּנָה וiבְזַרְעֶֽךָ׃

(Transliteration) wphāyâ zarp ‘kē ka‘ppar hā’āres úpārasātā yāmâ wāqēdpmâ wpsāponâ
wānegpbâ wpnibprpkú bpkē kal-mišppphot hā’dămâ úbpzarp‘ek.
(KJV) And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the
west, and to the east, and to the north, and to the south: and in thee and in thy seed shall
all the families of the earth be blessed.
(CEV) Your descendants will spread over the earth in all directions and will become as
numerous as the specks of dust. Your family will be a blessing to all people.
(ESV) Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to
the west and to the east and to the north and to the south, and in you and your offspring
shall all the families of the earth be blessed.
(LAI TB) Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan
mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
(LAI BIS) Keturunanmu akan sebanyak debu di bumi. Mereka akan memperluas wilayah
mereka ke segala arah, dan melalui engkau dan keturunanmu, Aku akan memberkati se-
mua bangsa di bumi. Yosua 17:9

הָאֵלiֶה עָרִים לַנiַחַל נֶגְבiָה קָנָה נַחַל הַגiְבוiל וְיָרַד מִצiְפּון מְנַשiֶׁה
וiגְבוiל מְנַשiֶׁה עָרֵי בiְתּוךְ לְאֶפְרַיִם הַיiָֽמiָה׃ תּצְאּתָיו וַיְהִי לַנiַחַל
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(Transliterasi) wpyārād hagpbúl nahal qānâ negpbâ lanahal ‘rîm hā’ēlēh lp’epprayim
bptowkp ‘rê mpnašeh úgpbúl mpnašeh misppown lanahal wayahî tos’otāyw hayyâmâ.
(KJV) And the coast descended unto the river Kanah, southwardof the river: these cities
of Ephraim are among the cities of Manasseh: the coast of Manasseh also was on the
north side of the river, and the outgoings of it were at the sea.
(CEV) Then the border went west to the Kanah Gorge and ran along the northern edge
of the gorge to the Mediterranean Sea. The land south of the gorge belonged to Ephraim.
And even though there were a few towns that belonged to Ephraim north of the gorge,
the land north of the gorge belonged to Manasseh. The western border of Manasseh was
the Mediterranean Sea, and the tribe shared a border with the Asher tribe on the north-
west and with the Issachar tribe on the northeast.
(ESV) Then the boundary went down to the brook Kanah. These cities, to the south of
the brook, among the cities of Manasseh, belong to Ephraim. Then the boundary of Man-
asseh goes on the north side of the brook and ends at the sea,
(LAI TB) Kemudian batas itu turun ke sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu. Kota-
kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku
Manasye. Selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan
berakhir ke laut.
(LAI BIS) Selanjutnya garis batas wilayah Manasye itu turun sampai ke anak Sun-
gai Kana. Kota-kota di sebelah selatan anak sungai itu adalah kepunyaan Efraim,
meskipun berada di dalam wilayah Manasye. Garis batas wilayah Manasye itu selan-
jutnya mengikuti jalan ke sebelah utara anak sungai itu, lalu berakhir di Laut Tengah.
Kesimpulan yang kita dapati disini adalah bahwa Taurat jelas sekali menceritakan per-
jalanan nabi Ibrahim ke selatan Mesir atau Semenanjung Arabia.
Namun, sangat disayangkan bahwa kehadiran nabi Ibrahim di selatan Mesir yaitu Seme-
nanjung Arabia (kejadian 13:1-3) tidak dapat kita temui lagi dalam kisah-kisah Taurat
selanjutnya. Justru yang dapat kita temui adalah kepalsuan-kepalsuan yang ada dalam
Taurat khususnya Kejadian pasal 21 dan pasal 22.

Kristen : Bayangkanlah :
Jika kita aplikasikan logika muslim diatas, terlihat betapa sangat tidak logis perjalanan
Abraham dari Mesir menuju ke Betel harus melalui Mekah.
Kita perhatikan lagi Kejadian 13:1

"And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him,
into the south."
(Dan Abram keluar dari Mesir, ia dan istrinya, dan semua yang ia miliki, dan Lot den-
gannya, menuju ke selatan).

Jadi Kejadian 13:1, berdasarkan kandungan ayat, bukanlah berita kepulangan Abram
dari Mesir ke Betel-Ai, melainkan perjalanan lanjutan Abraham ke Selatan Mesir.
Ingatlah bahwa Tanah Negeb/Palestina Selatan, bukan terletak di Selatan Mesir,
melainkan di Timur Mesir.
Dan kalimat "And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and
Lot with him, into the south." bukanlah berita kepulangan Nabi Abraham ke Bethel-Ai,
melainkan perjalanan lanjutan Abraham ke Selatan Mesir. Berita kepulangan Abraham
menuju Betel, bukan berdasarkan Kejadian 13:1, melainkan Kejadian 13:3.

And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent
had been at the beginning, between Bethel and Hai. (Kejadian 13:3)

Sang Pengembara

".... Bapaku dahulu seorang Aram, seorang pengembara...." (Ulangan 26:5)
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Ayat diatas cukup untuk membungkam mulut besar Teolog Kristen.
Ingatlah, bahwa nabi Abraham adalah seorang pengembara. Tentu saja kita tidak bisa
menyamakan kebiasaan seorang pengembara dan seorang petani. Yang satu gemar men-
gadakan perjalanan dan yang lain cenderung menetap. Darah nabi Abraham mengalir
pada anak cucunya yaitu Arab, Israel, dan Edom. Ketiga bangsa tersebut, tercatat dalam
sejarah sering mengadakan perjalanan jauh.

Apakah ada kehidupan di Yaman pada abad 19 SM?

Kejadian 10:24-30
Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir
dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi,
dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet
dan Yerah, Hadoram, Uzal dan Dikla, Obal, Abimael dan Syeba, Ofir, Hawila dan Yobab;
itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke
arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur.

Klaim Penduduk Yaman
http://www.hostkingdom.net/Hebrews.html #Nahor
Joktan, or Qahtan in Arabic, was the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, Hadoram,
Uzal, Diklan, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah and Jobab. These are associated with the
pre-Islamic civilizations of south Arabia, including various tribes of Yemen and Hadramaut. The
modern Arab tribes of Ajman, Harasi, Janibia, Kathri, and al-Murrah claim descent from Jok-
tan/Qahtan.
(Joktan, atau dalam bahasa Arabnya Qathan, adalah ayahnya Almodad, Sheleph, Haz-
armaveth, Jerah, Hadoram, Uzal, Diklan, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah (Hawila)
dan Jobab. Mereka semua diasosiasikan dengan peradaban pra-Islam di Arabia Selatan,
mencakup berbagai bangsa di Yaman dan Hadramaut. Bangsa-bangsa Arab modern dari
Ajman, Harasi, Janibia, Kathri, dan al-Murrah mengklaim sebagai keturunan dari Jok-
tan/Qathan.
Joktan menurut Bible adalah cicit Nabi Nuh, atau tepatnya Joktan adalah putra Eber
putra Sam putra Nuh, alias Joktan bin Eber bin Sam bin Nuh.
Bangsa-bangsa Arab modern dari Ajman, Harasi, Janibia, Kathri, dan al-Murrah mengk-
laim sebagai keturunan dari Joktan/Qathan. Artinya Yaman telah dihuni di masa cicit
nya nabi Nuh, jauh sebelum nabi Abraham lahir (sekitar abad 19 SM)
Hadits Bukhari Yang Menceritakan Jurhum
Berdasarkan hadits sahih Bukhari dinyatakan bahwa Ismail memperistri wanita dari
Jurhum yang berasal dari Yaman. Artinya di abad 19 SM, Yaman telah dihuni oleh Ju-
rhum.
Jadi Yaman telah dihuni oleh manusia, jauh sebelum Nabi Abraham (Ibrahim) lahir.

Yaman Adalah Negeri Penghasil Emas

Jangan dilupakan pula bahwa Yaman adalah negeri penghasil emas.

Kejadian 12 (LAI BIS)
12 Kalau orang Mesir melihatmu, mereka akan menduga bahwa engkau istriku lalu saya
pasti dibunuh dan engkau dibiarkan hidup.
13 Jadi sebaiknya kaukatakan saja bahwa engkau adik saya supaya saya dibiarkan
hidup dan diperlakukan dengan baik karena engkau."
14 Dan benarlah, setelah Abram melintasi perbatasan dan sampai di negeri Mesir, orang
Mesir melihat bahwa Sarai cantik sekali.
15 Beberapa orang pegawai istana melihat dia dan memberitahukan kepada raja betapa
cantiknya wanita itu; sebab itu dia dibawa ke istana raja.
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16 Demi Sarai, raja memperlakukan Abram dengan baik dan memberikan kepadanya
hamba-hamba, kawanan domba dan kambing, sapi, keledai dan unta.
17 Tetapi karena raja mengambil Sarai, TUHAN mendatangkan penyakit-penyakit yang
mengerikan atas raja dan orang-orang di dalam istananya.
18 Lalu raja memanggil Abram dan bertanya kepadanya, "Apa yang telah kaulakukan
terhadap aku ini? Mengapa tidak kauberitahukan bahwa ia istrimu?
19 Mengapa kaukatakan bahwa dia adikmu dan membiarkan aku mengambilnya men-
jadi istriku? Ini dia, istrimu; ambillah dan pergilah!"
20 Raja memberi perintah kepada beberapa pegawainya, dan mereka mengeluarkan
Abram dari negeri itu bersama-sama dengan istrinya dan segala miliknya.

Kesimpulannya : Firaun tidak merampas kembali barang-barang pemberiannya setelah
tahu Sarah itu ternyata istrinya sang nabi. Firaun justru menitahkan orang-orangnya
untuk mengantarkan beliau.

Kejadian 13:1 KJV
And Abram went up out of Egypt, he, and his wife, and all that he had, and Lot with him,
into the south.
(Dan Abram keluar dari Mesir, ia dan istrinya, dan semua yang ia miliki, dan Lot den-
gannya, menuju selatan.)

Abraham keluar dari Mesir (Sinai yang adalah daerah Mesir) pergi ke selatan. Palestina
Selatan (gurun Negeb) di timur Sinai. Dan selatan tak lain adalah Semenanjung. Arabia.

Kejadian 13:2 KJV
And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold.
(Dan Abram sangat kaya, [dan ia memiliki] ternak, perak, dan emas.)

Lihat! sang nabi membawa barang tambahan yaitu emas dan perak. Yaman adalah
negeri elok, subur, penghasil emas.

Kejadian 13:3 KJV
And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent
had been at the beginning, between Bethel and Hai.
(Dan ia pergi melanjutkan perjalanannya dari selatan hingga ke Bethel, pada tempat
dimana kemah pertamanya berdiri, antara Bethel dan Hai.

Nah jadi cerita kepulangan Abraham adalah berdasarkan Kejadian 13:3, bukan Kejadian
13:1. Dari selatan maka sang nabi dan rombongan terus berjalan dari persinggahan ke
persinggahan hingga ke Betel.
Catatlah
-Selatan Mesir bukan Sudan, karena jika Sudan, sang nabi lagi-lagi harus melewati
Mesir. Kejadian 13 sama sekali tidak mencatat Ibrahim bolak-balik Mesir untuk kedua
kalinya.
-Selatan Mesir bukan Palestina Selatan, karena Palestina Selatan terletak ditimur Sinai.
-Selatan diperkirakan Yaman (penghasil emas) dimana diantara Yaman dan Betel terda-
pat tanah tandus yang tak berpenghuni yaitu tanah suci Mekkah.
Apakah saat itu Sang Nabi juga melewati Tanah Mekkah? walahu alam. Sesungguhnya
tanggung jawab ini dipikul oleh pendeta Yahudi yang telah mengedit Taurat.

Selatan Arah Geografi

Ada komentar Kristen yang mengatakan bahwa Yaman bukanlah terletak di selatan
Mesir, melainkan tenggara Mesir.
Perlu saya katakan bahwa jika ada orang Kristen yang berkata demikian artinya orang
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Kristen tsb adalah buta Geografi dan sama sekali tidak mengerti Geografi level begin-
ner.
Penjelasan saya, bahwa Yaman terletak di Selatan Mesir (Sinai) adalah sbb :
http://en.wikipedia.org/wiki/South
South is most commonly a noun, adjective, or adverb indicating direction or geography.
South is one of the four cardinal directions or compass points. It is the opposite of North
and at right angles to East and West. By Western convention, the bottom side of a map is
South.
http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast
Southeast or south east is the ordinal direction halfway between south and east. It the
opposite of northwest.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordinal _directions
With the cardinal points thus defined, by convention cartographers draw standard maps
with north (N) at the top, and east (E) at the right. In turn, maps provide a systematic
means to record where places are, and cardinal directions are the foundation of a struc-
ture for telling someone how to find those places. North (N) does not have to be at the
top. Portable GPS-based navigation computers can be set to display maps either con-
ventionally (N always up, E always right) or with the current instantaneous direction
of travel, called the heading, always up (and whatever direction is +90° from that to the
right).
North (N): 0° = 360°
East (E): 90°
South (S): 180°
West (W): 270°
An ordinal, or intercardinal, direction is one of the four intermediate compass directions
located halfway between the cardinal directions.
Northeast (NE), 45°, halfway between north and east, is the opposite of southwest.
Southeast (SE), 135°, halfway between south and east, is the opposite of northwest.
Southwest (SW), 225°, halfway between south and west, is the opposite of northeast.
Northwest (NW), 315°, halfway between north and west, is the opposite of southeast.
Aplikasi komparatif dalam dunia nyata
#Provinsi Kalsel diukur dari pusat kalimantan (ditengah-tengah P. Kalimantan).
-Terletak sekitar 135°. Artinya di tenggara.
-Seseorang BOLEH mengatakan Kalsel di Kalimantan Selatan.
-Dan orang lain juga BOLEH mengatakan Kalsel di Kalimantan tenggara.
#Lihat juga peta Jaksel, Jaktim, Sumsel, Sumut, dll
#http://pr.sv.net/aw/2005/April/english/history.htm
"Al Ula oasis... is halfway between Madinah and Tabuk, around 370 kilometres north of Madinah."
Perhatikan : Situs tsb mengatakan Al-Ula terletak di 370 km arah utara Madinah.
Bagi yang tidak memahami Geografi tentu akan membantah situs tsb.
Kita lihat peta al-ula dibawah ini,
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Namun bagi yang memahami Geografi, akan mengatakan bisa UTARA bisa pula BARAT
LAUT. Kedua-duanya BENAR!
Jadi mengenai penyimpangan derajat, sepanjang itu tidak terlampau besar, maka kita
BOLEH berkesimpulan Mekkah terletak di selatan Sinai dan BOLEH juga mengatakan
Mecca terletak di tenggara Sinai.
Tenggara adalah 135°. Selatan adalah 180°. Sinai ke Mekkah terletak diantara 180° (sela-
tan) dan 135° (tenggara).
Lihat posisi Mekkah dan Sinai dibawah ini.

Aturan manakah yang menyebutkan bahwa jika posisi wilayah terletak diantara 180°
(selatan) dan 135° (tenggara) itu bukan selatan, melainkan tenggara ?
Adakah aturan kalau 175° itu bukan selatan, melainkan tenggara ? Adakah aturan kalau
95° itu bukan timur, melainkan tenggara ? Adakah aturan kalau 355° itu bukan utara,
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melainkan barat laut ?
Dari Sinai (Mesir), Mekkah lebih dekat ke arah selatan dari pada ke arah timur, oleh
karena itulah saya mengatakan Mekkah terletak di selatan Sinai (Mesir).

Kristen : Dibawah ini adalah peta jalur perdagangan pada abad ke 6 BC (1400
tahun sesudah Ibrahim)

sumber Nabaetan.net
Dari jalur perdagangan di atas, maka kalau orang dari Mesir menuju Yemen maka dia
tidak langsung ke selatan, kerena sepanjang pesisir Barat Arabia (Laut Merah ) adalah
pegunungan. Maka Ibrahim harus ke Timur dulu melewati Sinai, Negev, terus ke Petra
lalu ke Tenggara.
Jadi kalau mengikuti rute jalur perdagangan kemenyan, Ibrahim dari Mesir akan ke
Timur (Gerar atau Barsheba) dulu lalu ke Tenggara.
Itukan berdasarkan rute kemenyan abad 6 SM . Sejauh yang saya baca dalam Bible
Kejadian pasal 12-13, Ibrahim tidak membawa-bawa kemenyan . Dia mengadakan
perjalanan, dari Palestina ke Mesir, lalu dari Mesir ke selatan. Apa saja yang dilakukan-
nya di Selatan, apa saja daerah-daerah yang dilaluinya? Walahu alam. Bukankah Taurat
adalah kitab suci palsu?!

Yeremia 8:8
Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat
TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.
QS Al An’aam 6:91
"..kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perli-
hatkan (sebahagiannya) dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya..."
QS An Nisaa’ 4:46
"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya..."
QS Al Maa’idah 5:41
"...dan di antara orang-orang Yahudi. amat suka mendengar (berita-berita) bohong
dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang
kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya...."

Kristen : Seorang pengembarapun pasti tetap punya akal sehat dan cenderung
akan melalui daerah yang subur daripada harus melalui padang pasir kering kerontang.
Saat diMesir, Abraham mendapatkan banyak ternak dan budak-budak.
Kejadian 12 : 16 :
Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu,
dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan
perempuan, keledai betina dan unta.
Saat keluar dari Mesir, Abraham membawa seluruh kekayaannya berarti termasuk
budak-budaknya dan ternak-ternaknya
Kejadian 12 : 20 :
Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi,
bersama-sama dengan isterinya dan segala kepunyaannya.
Bayangkan, Abraham yang membawa banyak budak dan ternak kemudian memilih
untuk pergi ribuan kilometer ke Yaman dengan melalui padang pasir yang kering-
kerontang tanpa air sama sekali. Kemudian menurut muslim pergi ke Mekkah yang
saat itu juga tidak ada airnya sama sekali.
Berikut diberikan terjemahan SAHIH BUKHARI Volumn 004, Book 055, Hadith Number
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583.
...Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ishmael selagi ismail sedang menyusui ibunya
ke suatu tempat dekat Ka’Ba di bawah sebuah pohon pusat Zam-Zam, di tempat yang
paling tinggi di mesjid itu. Waktu itu tidak ada seorang pun di Mecca, tidak pula air.
Jadi bayangkanlah, Abraham membawa budak-budak dan ternak-ternaknya melintasi
padang pasir ribuan kilometer yang kering kerontang, menuju Mekkah yang tidak ada
airnya.
Hanya orang gila ala pendapat muslim saja yang bisa melakukan hal tersebut.
Kemana orang akan membawa ternak-ternaknya. Tentu saja kedaerah yang subur yaitu
fertile crescent.

Ibrahim adalah seorang pengembara. Yaman adalah penghasil emas. Yaman adalah
negeri yang makmur. Di Semenanjung Arabia terdapat tanah suci, jadi sangat logis jika
nabi Ibrahim melaluinya.
Kenyataan bahwa Ibrahim dlm Kejadian 13 itu memang pergi keselatan Mesir. Anda
justru membantah apa yang dikatakan Bible anda.
Anda itu bodoh. Hadits BUKHARI Volumn 004 Book 055 Number 583 menceritakan kon-
disi Mekkah dsk SAJA yang kala itu kering kerontang. Hadits tsb tidak menceritakan
bahwa antara Palestina hingga Mekkah adalah daerah tanpa air, tanpa kurma, tanpa
buah-buahan.
Silahkan Anda Googling dahulu mengenai kondisi Geografis Arab Saudi, Anda nam-
paknya terlalu buta Geografi , setelah Anda googling maka Anda akan tahu bahwa
tanah Arabia itu tidak semua nya pasir 100 %, tanpa air, dll.
Perlu Anda ketahui bahwa daerah Semenanjung Arabia (khususnya Hijaz) tdk kering
semua. Dibeberapa tempat terdapat oasis, pohon kurma, dan lahan-lahan yang dapat di-
tanami utk bercocok tanam maupun wilayah yang dapat digunakan untuk mengembala
(peternakan).

Akhir Kata

Sebenarnya artikel ini jika diteruskan akan sangat panjang, dan saya mencukupkan ar-
tikel ini hingga sampai disini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi para
pembaca. Salam.
QS Al An’aam 6:91
"..kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perli-
hatkan (sebahagiannya) dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya..."
QS An Nisaa’ 4:46
"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya..."
QS Al Maa’idah 5:41
"...dan di antara orang-orang Yahudi. amat suka mendengar (berita-berita) bohong
dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang
kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya...."
QS Al Maa’idah 5:13
"karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka
keras membatu. Mereka suka merobah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan
mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan
kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit
diantara mereka (yang tidak berkhianat)..."
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Sumber
-Nabi Ibrahim Titik Temu Titik Tengkar Agama-agama, Oleh Sayyid Mahmud al-Qimni,
Penerbit LKiS, April 2004
-Shoftware Alkitab SABDA http://www.sabda.net/modul.php
-Shoftware Alkitab e-sword http://www.e-sword.net/bibles.html
-Hebrew OT with vowel http://www.jesus.org.uk/cgi-bin/bible/bible.cgi

Kepalsuan Taurat Kitab Kejadian pasal 17 (2008-12-07 06:51)

Kejadian Pasal 17 (Alkitab LAI 1974)

1. Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka TUHAN menam-
pakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya: "Akulah Allah Yang Ma-
hakuasa, hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela.

2. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan membuat
engkau sangat banyak."

3. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya:

4. "Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: Engkau akan menjadi bapa
sejumlah besar bangsa.

5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah
Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.

6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; engkau akan Kubuat men-
jadi bangsa-bangsa, dan dari padamu akan berasal raja-raja.

7. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu
turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan
Allah keturunanmu.

8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami
sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu
untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka."

9. Lagi firman Allah kepada Abraham: "Dari pihakmu, engkau harus memegang
perjanjian-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.

10. Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu
serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat;

11. haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara
Aku dan kamu.

12. Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara
kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan
uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.

13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus dis-
unat; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal.

14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya,
maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah
mengingkari perjanjian-Ku."
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15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham: "Tentang isterimu Sarai, janganlah
engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya.

16. Aku akan memberkatinya, dan dari padanya juga Aku akan memberikan kepadamu
seorang anak laki-laki, bahkan Aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu
bangsa-bangsa; raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari padanya."

17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya:
"Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun dilahirkan seorang anak
dan mungkinkah Sara, yang telah berumur sembilan puluh tahun itu melahirkan
seorang anak?"

18. Dan Abraham berkata kepada Allah: "Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup
di hadapan-Mu!"

19. Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan
anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan men-
gadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk ketu-
runannya.

20. Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati,
Kubuat beranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja,
dan Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar.

21. Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sara bag-
imu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga."

22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham.

23. Setelah itu Abraham memanggil Ismael, anaknya, dan semua orang yang lahir di
rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki
dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti
yang telah difirmankan Allah kepadanya.

24. Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya.

25. Dan Ismael, anaknya, berumur tiga belas tahun ketika dikerat kulit khatannya.

26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismael, anaknya, disunat.

27. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun
yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia.

Pembaca yang objektif akan menangkap sebuah problem dari narasi ini. Tuhan berjanji,
menegaskan, dan meyakinkan Abraham berulang-ulang mengenai perjanjian-Nya, yang
simbolnya adalah sunat (khitanan).
Dalam Kitab Kejadian 17:16-21 dinyatakan bahwa Ibrahim diberi kabar gembira bahwa
Sarah akan mempunyai seorang anak bernama Ishaq. Tetapi pada Kitab Kejadian Pasal
18 kita baca:

1. Dan firman-Nya: "Sesungguhnya Aku akan kembali tahun depan mendapatkan en-
gkau, pada waktu itulah Sara, isterimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki."
Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang-Nya.

2. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya dan Sara telah mati haid.

3. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya: "Akan berahikah aku, setelah aku
sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?"
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4. Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Abraham: "Mengapakah Sara tertawa dan
berkata: Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?

5. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk TUHAN? Pada waktu yang telah dite-
tapkan itu, tahun depan, Aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itu-
lah Sara mempunyai seorang anak laki-laki."

Berita itu membuat Sarah terkejut luar biasa yang membuatnya mendadak tertawa. Na-
mun diskusi yang sama juga pernah terjadi dalam pasal sebelumnya (pasal 17) :
"Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki
bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-Ku dengan
dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya " (Kejadian 17:19)
Jika narasi pasal 17 itu telah menegaskan janji Tuhan untuk Ishak, maka tidak ada
alasan bagi Sarah untuk terkejut dalam pasal 18. Bahwa Sarah ternyata terkejut karena
memang Sarah tidak punya pengetahuan sebelumnya tentang peristiwa itu. Terkejut-
nya Sarah di pasal 18 menunjukkan bukti kuat adanya interpolasi (tahrif/pengeditan)
pada Kejadian pasal 17 yang bertujuan menyingkirkan Ismail (mengedit kata "Ismail"
menjadi "Ishak").

Kepalsuan Taurat kitab Kejadian pasal 21 Kejadian pasal 21

1. TUHAN memperhatikan Sara, seperti yang difirmankan-Nya, dan TUHAN
melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikan-Nya.

2. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abra-
ham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman
Allah kepadanya.

3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara
baginya.

4. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari,
seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.

5. Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya.

6. Berkatalah Sara: "Allah telah membuat aku tertawa; setiap orang yang mendengar-
nya akan tertawa karena aku."

7. Lagi katanya: "Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham: Sara
menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada
masa tuanya."

8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan
besar pada hari Ishak disapih itu.

9. Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir
itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri.

10. Berkatalah Sara kepada Abraham: "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya,
sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku
Ishak."

11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu.

12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham: "Janganlah sebal hatimu karena hal anak
dan budakmu itu; dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau
mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari
Ishak.
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13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa,
karena iapun anakmu."

14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan mem-
berikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar,
kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengem-
bara di padang gurun Bersyeba.

15. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,

16. dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya: "Tidak tahan
aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara
nyaring.

17. Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Allah berseru dari langit kepada
Hagar, kata-Nya kepadanya: "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah
takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.

18. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia
menjadi bangsa yang besar."

19. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; ia pergi
mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.

20. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gu-
run dan menjadi seorang pemanah.

21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang isteri
baginya dari tanah Mesir.

22. Pada waktu itu Abimelekh, beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada
Abraham: "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan.

23. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak
akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cic-
itku; sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus
engkau berlaku kepadaku dankepada negeri yang kautinggali sebagai orang asing."

24. Lalu kata Abraham: "Aku bersumpah!"

25. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas
oleh hamba-hamba Abimelekh.

26. Jawab Abimelekh: "Aku tidak tahu, siapa yang melakukan hal itu; lagi tidak kauber-
itahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar."

27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada
Abimelekh, kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian.

28. Tetapi Abraham memisahkan tujuh anak domba betina dari domba-domba itu.

29. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham: "Untuk apakah ketujuh anak domba yang
kaupisahkan ini?"

30. Jawabnya: "Ketujuh anak domba ini harus kauterima dari tanganku untuk menjadi
tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini."

31. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersyeba, karena kedua orang itu telah
bersumpah di sana.
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32. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersyeba, pulanglah Abimelekh beserta
Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin.

33. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersyeba, dan memanggil di
sana nama TUHAN, Allah yang kekal.

34. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin.

Silahkan pembaca perhatikan, betapa Kejadian 21:8-10 kontradiksi dengan Kejadian
21:15-17
Kejadian 21:14-21

1. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan mem-
berikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar,
kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengem-
bara di padang gurun Bersyeba.

2. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,

3. dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya: "Tidak tahan
aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara
nyaring.

4. Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Allah berseru dari langit kepada
Hagar, kata-Nya kepadanya: "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah
takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.

5. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia
menjadi bangsa yang besar."

6. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur; ia pergi
mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum.

7. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gu-
run dan menjadi seorang pemanah.

8. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang isteri
baginya dari tanah Mesir.

Kejadian 21:9-10 menceritakan Ismail sudah dewasa (berumur 14 tahun lebih) dan
bermain dengan Ishak yang masih balita, hal ini membuat Sarah marah dan mengusir
Ismail.
Kejadian 21:9-10
"Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu
bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sara kepada
Abraham: "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak
akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak."
Keesokan harinya....nah inilah yang aneh.... cerita Kejadian 21:14-21 justru menceri-
takan hal yang bertentangan dengan ayat yang sebelumnya diceritakan.
Kenapa bertentangan ?
Karena dalam Kejadian 21:14-21 digambarkan seolah-olah Ismail masih seorang bayi
yang digendong dibahu ibunya, kemudian Ismail yang menurut kitab Kejadian memi-
liki selisih umur 14 tahun dengan Ishak [1], artinya Ismail sudah cukup dewasa kembali
digambarkan bagai anak kecil yang mesti dibaringkan dibawah semak-semak (Kejadian
21:15) lalu diperintahkan untuk diangkat, digendong (Kejadian 21:18).
Masa iya sih Hagar harus menggendong seorang anak laki-laki "dewasa" yang berusia 16
tahun, apa tidak terbalik seharusnya Ismail yang menggendong Hagar ?
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Kemudian disambung pada Kejadian 21:20 seolah Ismail masih sangat belia sekali se-
hingga dikatakan "...Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap
di padang gurun dan menjadi seorang pemanah".
Jadi dari sini saja sudah kelihatan telah terjadi kerusakan dan manipulasi sejarah dan
fakta yang ada pada ayat-ayat Taurat, jelas sudah Taurat adalah kitab suci editan para
pendeta Yahudi.
Dalam satu perdiskusian agama dimilis Islamic Network beberapa tahun yang lampau,
seorang rekan Kristen membantah kalimat "untuk diangkat, digendong... " yang termuat
didalam kitab Kejadian ini adalah dalam bentuk kiasan, jadi disana jangan diartikan se-
cara harfiah, karena maksud yang ada pada ayat itu bahwa nasib hidup dan makan dari
Ismail ada dipundak Hagar.
Padahal jika kita mau melihat kedalam konteks ayat-ayat aslinya, akan nyatalah bahwa
apa yang dimaksudkan dengan bentuk kiasan tersebut sama sekali tidak menunjukkan
seperti itu.
Mari kita kupas :
Kejadian 21:14 (Alkitab LAI 1974)
"Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan mem-
berikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, ke-
mudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di
padang gurun Bersyeba.
Tidak lupa saya akan mengutip juga beberapa terjemahan ayat diatas didalam beberapa
versi alkitab yakni Bishop’s Bible (Bishops) 1568, Douay Rheims Bible (DRB) 1899, dan
King James Version (KJV) 1611 :
(Bishops) And so Abraham rose vp early in the mornyng, and tooke bread, and a bottel
of water, and gaue it vnto Hagar, puttyng it on her shoulder, and the lad also, and sent
her away: who departing, wandered vp and downe in the wildernesse of Beer seba.
(DRB) So Abraham rose up in the morning, and taking bread and a bottle of water, put
it upon her shoulder, and delivered the boy, and sent her away. And she departed, and
wandered in the wilderness of Bersabee.
(KJV) And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water,
and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and
she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba.
Jadi menurut Taurat, Ibraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya
kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disu-
ruhnyalah perempuan itu pergi
Lihat kalimat bahasa Inggris tidak menyebutkan Hagar dan Ismail tetapi hanya menye-
butkan kata "...and sent HER away: and SHE departed, and wandered"[2]
Jadi jelas yang diusir dan berjalan disana adalah Hagar sendirian, sebab Ismail ada
dalam gendongan Hagar. Mustahil anak berusia 16 tahun digendong!!
Lalu kita lanjutkan pada kalimat berikutnya :
Kejadian 21:15 Alkitab LAI 1974
"Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,"
(Bishops) And the water was spent in the bottell, and she cast the lad vnder some one of
the trees:
(DRB) And when the water in the bottle was spent, she cast the boy under one of the
trees that were there.
(KJV) And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the
shrubs.
Jadi semakin jelas, ketika bekal air didalam kirbat sudah habis, lalu Ismail (yang secara
jelas disebut sebagai THE CHILD dan THE BOY) yang digendong itu diturunkan dari
tubuhnya dan dibaringkan dibawah pohon.
Apakah masih mau bersikeras dengan mengatakan kalau kata "menggendong atau
memikul" THE CHILD disana bukan dalam arti yang sebenarnya ?
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Lalu kita lihat sendiri pada ayat-ayat berikutnya dimana Hagar akhirnya mendapatkan
mata air dan memberi minum kepada anaknya (THE CHILD) yang menangis kehausan
lalu anak tersebut dibawah bimbingan Tuhan meranjak dewasa, jadi anak itu pada masa
tersebut belumlah dewasa, padahal usianya kala itu sudah hampir 17 tahun.

Kepalsuan Taurat kitab Kejadian pasal 22 Ada 3 poin utama yang harus di perhatikan
mengenai lokasi tempat tinggal :

• Hajar dan Ismail melewati Bersyeba (keja-
dian 21:14), kemudian tiba dan berdomisili di Paran (Kejadian 21:21) Peta Timur

Tengah

• Ibrahim sedang berada di Bersyeba (Kejadian 21:33)

• Sarah dan Ishak berdomisili di Hebron, Sarah wafat di Hebron (kejadian 23:2) Peta

Beryeba dan Hebron

Pada pasal 22, langsung disebutkan bahwa nabi Ibrahim mendapat perintah untuk
menyembelih anak tunggalnya. Artinya Ibrahim masih berada di Bersyeba.
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1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abra-
ham," lalu sahutnya: "Ya, Tuhan."

2. Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran
pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu."

3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya
dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga
kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang
dikatakan Allah kepadanya.

4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah
kepadanya tempat itu dari jauh.

5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: "Tinggallah kamu di sini dengan
keledai ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana; kami akan sembahyang, sesu-
dah itu kami kembali kepadamu."

6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya
ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau.
Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.

7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: "Bapa." Sahut Abraham: "Ya,
anakku." Bertanyalah ia: "Di sini sudah ada api dankayu, tetapi di manakah anak
domba untuk korban bakaran itu?"

8. Sahut Abraham: "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran
bagi-Nya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.

9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham
mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan
diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api.

10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk
menyembelih anaknya.

11. Tetapi berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepadanya: "Abraham, Abraham."
Sahutnya: "Ya, Tuhan."

12. Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan dia, se-
bab telah Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak
segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku."

13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang
tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu men-
gorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.

14. Dan Abraham menamai tempat itu: "TUHAN menyediakan"; sebab itu sampai
sekarang dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN, akan disediakan."

15. Untuk kedua kalinya berserulah Malaikat TUHAN dari langit kepada Abraham,

16. kata-Nya: "Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri—demikianlah firman
TUHAN—:Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan
untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku,

17. maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu
sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan ketu-
runanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
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18. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena en-
gkau mendengarkan firman-Ku."

19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-
sama berangkat ke Bersyeba; dan Abraham tinggal di Bersyeba.

Bila kita simak dengan seksama, maka Kejadian pasal 22 memiliki dua keganjilan yakni
:
Kejanggalan pertama
Kejadian pasal 22 ini mengisahkan seolah-olah Ishak berada di Bersyeba. Padahal tidak
ada anak Ibrahim yang berdomisili di Bersyeba. Ishak dan ibunya justru tinggal di He-
bron.
Kejanggalan Kedua
Setelah selesai ritual, pada Kejadaian 22:19 Ibrahim dan Ishak pulang ke Bersyeba. Jadi
seolah-olah Sarah berdomisili di Bersyeba. Padahal Taurat mencatat Sarah berdomisili
di Hebron hingga wafatnya (Kejadian 23:1-2).
Seandainya Ishak yang disembelih, seharusnya Kejadian pasal 22 menceritakan kepu-
langan Ibrahim ke Hebron, tempat tinggal Sarah, untuk membawa Ishak yang hendak
dikurbankan. Kemudian setelah acara ritual pengurbanan selesai, mestinya Ibrahim
mengembalikan Ishak kepada ibunya di Hebron. BUKAN DI BERSYEBA. Kedengkian
pendeta Yahudi mengedit taurat sudah terlalu jelas didepan mata. Pendeta Yahudi
mengedit nama tempat Paran (lokasi tempat tinggal Ismail) menjadi nama tempat ting-
gal Ishak. Namun pendeta Yahudi terburu-buru mengedit Paran menjadi Bersyeba,
padahal harusnya Hebron. Serapat-rapatnya menutupi bangkai akhirnya ketahuan
juga, itulah perumpamaan untuk para pengedit Taurat.

Kesimpulan "Sesungguhnya agama disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-
orang yang telah diberi alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka..."
(QS Ali ’Imran 19)
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik
(akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya.... " (QS Al Bayyinah 6)
Wassalam.

Catatan Kaki

[1] : Selisih umur antara Ibrahim dan Ismail adalah 86 tahun (Kejadian 17:24-25)
"Abraham berumur sembilan puluh sembilan tahun ketika dikerat kulit khatannya. Dan Ismael,
anaknya, berumur tiga belas tahun ketika dikerat kulit khatannya." (Kejadian 17:24-25)
Selisih umur antara Ibrahim dan Ishak adalah 100 tahun (Kejadian 21:5)
"Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya." (Kejadian 21:5)
Jadi kesimpulannya selisih umur antara Ismail dan Ishak adalah 14 tahun.
[2] : Bible Contemporary English Version (CEV) telah mengedit kata "sent HER away:
and SHE departed, and wandered" menjadi "sent them away. They wandered"
Kejadian 21:14 versi CEV
"Early the next morning Abraham gave Hagar an animal skin full of water and some
bread. Then he put the boy on her shoulder and sent them away. They wandered around
in the desert near Beersheba."
Begitulah perilaku Gereja setelah menyadari kelemahan argumentasi mereka sendiri,
dengan bertopeng tembok tebal dan gerakannya secepat tikus gereja yang lolos dari
pengamatan kita. Gereja benar-benar mengikuti perilaku pendeta Yahudi yang gemar
mengedit ayat Alkitab.
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Sumber

-Armansyah-Swaramuslim
-Program Alkitab (Bible) : Bishops, DRB, KJV, CEV dapat Anda download di www.e-
sword.net
-Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) 1974
-The Histrory The Qur’anic Test From Revelation to Compilation-Sejarah Teks al-Qur’an
dari wahyu sampai Kompilasi, oleh Prof. Dr.M.M.Al-Azami

Tutorial Transliterasi Bible Bahasa Ibrani (2008-12-07 06:55)

Mengenal Alfabet Ibrani Selayang Pandang Bahasa Ibrani itu mirip dengan bahasa
Arab, baik itu dari segi kemiripan arti, pengucapan, maupun penulisannya (yaitu
dibaca/ditulis dari arah kanan ke arah kiri). Dibawah ini adalah alfabet bahasa Ibrani
yang mesti Anda kenal :
Alfabet (huruf) Bahasa Ibrani Nama huruf Menurut Berbagai Dialek bahasa Ibrani-
Transliteration berdasarkan Oriental Hebrew (Mizrahi dan Sephardi) א alef ‘ atau ’
[tanda kutip akhir] ב bet b ג gimelg ד daletd ה he h ו vav / waw w ז zayin z ח Khet/
Kheth/ Chet/ Cheth/ Het/ Hethh ט tett י yody ך כ kaf, khafk, kh ל lamed l ם מ memm ן נ
nunn ס samekh, samech s ע ayin

‘ ( j = ‘ atau ‘ [tanda kutip awal] ) ,taf ת sin, shin s ש resh,r ר kuf, qof k ק tsadits ץ צ pe, fe
p,f ף פ tov t

Vowel (huruf vokal) dan Point (kerangka tanda titik) Alkitab bahasa Ibrani kuno itu
tidak mengenal vowel dan point. NIKKUD adalah suatu istilah yang kegunaannya
adalah untuk menandakan vokal.
Dibawah ini adalah NIKKUD. Coba pembaca memperhatikan dibawah ini!

Nikkud

vowel (huruf vokal)

ַ aָā ִiֻu atau ú ֵ ē ֶ eּo atau ōְ pֲăֳ ŏֱ ĕ
Selain NIKKUD yang diilustrasikan di tabel atas, ada pula NIKKUD lain yang sama pent-
ingnya, perhatikan tabel di bawah ini.

Huruf Ibrani

Variasi

Transliteration

ש huruf sin/shin mempunyai dua variasi pronunciation dan transliteration, coba per-
hatikan dot (tanda titik) disekitar huruf sin/shinׁש š / sh שׂ s / ś ו
huruf vav/waw mempunyai 3 variasi bentuk pronunciation dan transliteration, coba per-
hatikan ada atau tidaknya dot (tanda titik) disekitar huruf vav/waw ו
huruf vav/waw saja alias tanpa tanda titik (dot)w iו
huruf vav/waw yang memiliki tanda titik (dot) di tengahû / uּו
huruf vav/waw yang memiliki tanda titik (dot) TEPAT di ataso כ,ך
huruf kaph mempunyai dua variasi pronunciation dan transliteration, coba perhatikan
ada atau tidaknya dot (tanda titik) disekitar huruf kaph iכ
huruf kaph dengan tanda titik (dot) ditengah yaitu kaphk כ
huruf kaph saja alias tanpa tanda titik (dot) caphch/ khפ,ף
huruf pe mempunyai dua variasiפ
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Phe or Fe f iפ
huruf pe yang memiliki tanda titik (dot) ditengah yaitu pe p ב
huruf bet/beth/vet memiliki dua variasiב
tanda tanda titik yaitu vet b/ v
Saya lebih suka mentransliterasi b. Namun jika Anda ingin dialek Ibrani Mesir maka
transliterasinya akan menjadi v iב
yang ada tanda titik ditengah itu yakni bet bד
huruf dalet memiliki dua variasiד
huruf dalet saja (tanpa tanda titik) d iד
huruf dalet yang ada tanda titik ditengah d (jadi ada/tiada tanda titik, tetap "d")ת
huruf tav/tov memiliki dua variasiת t iת t(s)ג
Huruf gimel memiliki dua variasiג g iג g
(ada atau tidak ada dot ditengah huruf gimel, transliterasi tetap "g")
Coba pembaca lihat gambar diatas. Ada tanda titik (dot) yang muncul di huruf pada
bagian tengah, nah itulah yang namanya DAGESH.

Lalu bagaimana jika ada dagesh (tanda titik atau dot ditengah) selain huruf-huruf yang
terdapat dalam tabel diatas ?

Jika ada dagesh selain huruf Ibrani "k, g, p, b, d, t, w", maka harus di-double-in.
Misalkan :

1. Dagesh huruf "y" (dot ditengah huruf "y"), maka huruf "y" di-double-in. Contoh:

וַיiַעַל

maka transliterasinya menjadi,

wayya‘al

Perhatikan ada double huruf "y". Karena huruf "y" terdapat dagesh (dot ditengah
huruf).

2. Dagesh huruf "n" (dot ditengah huruf "n"), maka huruf "n" di-double-in Contoh:

הַנiֶגֶב

maka transliterasinya menjadi,

hannegeb

3. Begitupun terhadap huruf-huruf Ibrani lainnya jika ada dagesh (tanda titik diten-
gah, BUKAN tanda titik diatas Loh!!!) itu maka harus didouble-in, KECUALI huruf
(k, g, p, b, d, t, w). Liat kembali tabel diatas.

Transliterasi (Transliteration) Sumber :
http://www.jewfaq.org/alephbet.htm
The process of writing Hebrew words in the Roman (English) alphabet is known as translitera-
tion. Transliteration is more an art than a science, and opinions on the correct way to transliterate
words vary widely. This is why the Jewish festival of lights (in Hebrew, Chet-Nun-Kaf-He) is spelled
Chanukah, Chanukkah, Hanuka, and many other interesting ways. Each spelling has a legitimate
phonetic and orthographic basis; none is right or wrong.
Proses menulis kalimat bahasa Ibrani dalam alphabet Romawi (Inggris) dikenal sebagai
Transliterasi. Transliterasi adalah lebih dari pada sebuah seni daripada sebuah ilmu
pengetahuan, dan opini-opini pada cara yang benar untuk mentransliterasi kalimat san-
gat variatif. Itulah sebabnya mengapa Jewish Festival of Lights (dalam bahasa Ibrani
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Chet-Nun-Kaf-He) dapat dieja sebagai Chanukah, Chanukkah, Hanuka, dan berbagai
cara lainnya. Setiap pengucapan memiliki legitimasi fonetik dan dasar ortografi; Jadi
tidak ada yang benar atau salah.
Jadi calm saja yah pembaca artikel ku ini : Dalam uraian diatas itu semua perbedaan
dialek bahasa Ibrani itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Artinya se-
muanya benar. Semuanya punya dasar fonetik dan ortografi masing-masing.
Misalnya Jewish festival of lights (dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari beberapa huruf
yaitu, Chet-Nun-Kaf-He) yang boleh dieja sebagai Chanukah, Chanukkah, Hanuka, dll.

The King of The Fastest Solution Cara cepat metode saya adalah hanya nempel-nempelin
vowel. Soalnya puyeng atau orang Sunda bilangnya rieut sirah (pusing kepala).
Bayangkan melihat alfabet Ibrani yang rada-rada mirip (agak mirip), wah-wah..pusing!!
Jadi apa solusinya? Ya tempel-tempelin vowel (huruf vokalnya) saja kok.
Beberapa huruf khusus dibawah ini sering digunakan untuk Translation. Jadi anda
nanti tinggal copy paste saja, tidak perlu Micosoft Word terus cari symbol-symbol huruf,
capek!!! Ini saja yg dipake.
ā ă â p î û ú ē é ê ĕ š ś ō ŏ ‘ ’
Aturan lainnya :
āH = â iY = î ēY = ê
convert huruf ibrani pada situs jesus.org

1. x = huruf Chet. Huruf Chet ini dapat dilafalkan sbg "ch" (diucapkan oleh Yahudi
Eropa, Yahudi negara Israel) maupun "h" (oleh Yahudi Oriental). Sebagai orang
Islam, jika dalam translation konsonan tdp huruf "x", maka gantilah huruf tersebut
dengan huruf "h", jangan "ch".

2. & = ts

3. j = tanda kutip awal (‘)

4. c=tz

5. $ = s

6. v = w

7. + = t

The End. Alhamdulillah. Anda selesai Diklat.

Latihan Translation Bible bahasa Ibrani dengan vowel (Hebrew with vowel) Situs yg da-
pat anda akses adalah :
http://www.jesus.org.uk/cgi-bin/bible/bible.cgi
Disitus tersebut :
-Ada Bible bahasa Ibrani dengan vowel.
-Ada pula translation nya.
Latihan Soal Mentrasliterasi Bible kitab Kejadian 13:1 (Genesis 13:1)
http://www.jesus.org.uk/cgi-bin/bible/bible.cgi
Bukalah situs diatas, nanti tampilannya akan seperti dibawah ini :
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Yang sering akan Anda gunakan dalam situs tersebut hanya tiga. Perhatikan dibawah
ini:

Sekarang Bukalah Kejadian 13:1 bahasa Ibrani yang ada vowelnya :
Choose a Bible =>Hebrew OT with vowels
Klik READ! Lalu,
Select book or range => Genesis
Chapter => 13
Klik READ!!!
Nanti tampilan Situs tersebut untuk kitab Kejadian 13:1 (Genesis 13:1) adalah seperti
gambar dibawah ini:
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Silahkan anda copy paste bahasa Ibrani Kitab Kejadian 13:1 kedalam Microsoft Word.

Kejadian 13:1

וְכָל־אֲשֶׁר־לּו וְאִשְׁתiּו הוiא מִמiִצְרַיִם אַבְרָם וַיiַעַל
הַנiֶֽגְבiָה׃ עִמiּו וְלּוט

Setelah itu, kita cari translation nya (masih dalam situs tersebut):
Choose a Bible => Hebrew Transliteration
klik READ!!! Nanti akan tampil seperti dibawah ini :
352



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

Anda copy paste kedalam Microsoft Word. Coba Anda perhatikan transliterasinya masih
berbentuk huruf konsonan, nah tugas Anda itu tentu saja melengkapinya dengan vowel
(huruf vokal).

vyjl ‘brm mm &rym hv‘ v‘stv vkl-‘sr-lv vlv+ jmv hngbh.

Perhatikan diatas terdapat huruf : v, j, ‘, &, +.
Lalu huruf-huruf itu (v, j, &, +) silahkan Anda ubah berdasarkan peraturan yang telah
saya berikan diatas (jika lupa, klik ini) yaitu :
w, ’, ‘, ts, t.
atau
v=> w
‘ => ’
j => ‘
& => ts
+ => t
Jadi Translation (konsonan) Kejadian 13:1 menjadi :
wy‘l ‘brm mmtsrym hw‘ w‘stw wkl-‘sr-lw wlwt jmw hngbh.
Lalu kita kasih vowel deh (Ingat baca tulisan Ibrani itu dari kanan ke kiri (spt huruf
Arab).

וְכָל־אֲשֶׁר־לּו וְאִשְׁתiּו הוiא מִמiִצְרַיִם אַבְרָם וַיiַעַל
הַנiֶֽגְבiָה׃ עִמiּו וְלּוט wayya‘al ’abprām mimmitsprayim hu’ wp’išptōw
wpkāl-’ăšer-lōw wplōwt ‘immōw hannegpbăh.

atau

wayya‘al ’abprām mimmitsprayim hu’ wp’išptōw wpkāl-’ăšer-lōw wplōwt
‘immōw hannegpbâ.
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Sekarang buka buka kembali situs http://www.jesus.org.uk/cgi-bin/bible/bible.cgi , untuk
latihan transliterasi Kejadian 13:2
Soal Kejadian 13:2

וiבַזiָהָֽב׃ בiַכiֶסֶף בiַמiִקְנֶה מְאּד כiָבֵד וְאַבְרָם v‘brm kbd m‘d
bmqnh bk $p vbzhb.

Jawaban Kejadian 13:2
w‘brm kbd m‘d bmqnh bksp wbzhb.
wp’abprām kābēd mp’od bamiqpneh bakesep ubāzzāhāb.
atau
wp’abprām kābēd mp’od bamiqpneh bakesep ubāzzâāb.
Atau kalau cuma debat diforum, biar gak capek tulis saja spt ini,
w’abram kabed m’od bamiqneh bakesep ubazzaab
ATAU
w’abram kabed m’od bamiqneh bakesep ubazzahab.
p itu boleh ditulis p boleh e boleh juga silent (ditiadakan)
Nah ini ada latihan lagi. Tugas Anda mentransliterasikan kitab Habakkuk 3:1-3
Nanti cocokkan dengan kunci jawaban Habakkuk 3:1-3 dibawah ini, jika benar, artinya
selamat, anda bisa.
1 tpfillâ lahăbaqqûq hannābî’ ‘al šigpyōnōwt:
2 yphwâ šāma‘ptî šimp‘ăkhā yārē’tî yphwâ pā‘ālpkhā bpqereb šānîm hayyêhû bpqereb
šānîm tōwdî‘a bprōgez rahēm tizpkōwr:
3 ’ĕlōwha mitêmān yābōw’ wpqādōwš mēhar-pā’rān selâ kissâ šāmayim hōwdōw
ûtphillātōw mālp’â hā’ārets:
JIka Anda telah bisa tutorial Transliterasi Bible Bahasa Ibrani ini, silahkan menuju Tu-
torial ke-2 saya yaitu : Tutorial Strong’s Concordance

Machmadim atau Mahamadim (2008-12-07 07:00)

Kidung Agung 5:10.
(Hebrew With Vowel) מֵרְבָבָֽה׃ דiָגוiל וְאָדּום צַח דiּודִי
(Transliterasi) dowdî sah wp’ādowm dāgûl mērpbābâ:
(KJV Bible) My beloved white and ruddy, the chiefest among ten thousand.
(Terjemahan Bebas) Kekasihku itu putih dan merah sehat, pemimpin diantara 10.000
orang.
Kidung Agung 5:16
(Hebrew With Vowel) זֶה מַחֲמַדiִים וְכֻלiּו מַֽמְתַקiִים חִכiּו
יְרוiשָׁלִָֽם׃ בiְנּות רֵעִי וְזֶה דּודִי (Transliterasi) hikow mamptaqqîm wpkullow
mahămadîm zeh dowdî wpzeh rē‘î bpnowt yprûšālāim:
(KJV Bible) His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and
this is my friend, O daughters of Jerusalem.
(Terjemahan Bebas) Teramat manis tutur katanya, ia adalah mahămadîm. Inilah
kekasihku dan sahabatku, O puteri-puteri Yerusalem.

Kristen Mengklaim Machmadîm, bukan Mahamadîm Orang Kristen biasanya akan men-
gatakan :
-Bukan Mahamadim, melainkan MACHMADIM, karena huruf "Chet" ח adalah "ch" bukan
"h".
-Imbuhan "im" (îm/iYM ) adalah bentuk plural (jamak).
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Masalah Huruf "Chet". Kita perhatikan dahulu enam sumber berikut ini mengenai huruf
Chet :
1. Sumber http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli _Hebrew
According to Ethnologue, the currently spoken dialects of Hebrew are "Standard He-
brew (General Israeli, Europeanized Hebrew)" and "Oriental Hebrew (Arabized Hebrew,
Yemenite Hebrew)"
(Berdasarkan etnologi, dialek bahasa Ibrani sekarang terbagi menjadi dua yaitu "Ba-
hasa Ibrani standar (yang digunakan oleh orang Israel di negara Israel, dan Yahudi
Eropa)" dan "bahasa Ibrani Oriental (bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang Israel di
tanah Arab dan Yaman)"
2. Sumber http://en.wikipedia.org/wiki/Heth _(letter)
et or Hpet (also spelled Khet, Kheth, Chet, Cheth, Het, or Heth) is the reconstructed
name of the eighth letter of the Proto-Canaanite alphabet, continued in descended
Semitic alphabets as...Hebrew et (also et) ,�ח Arabic ā� �...
et or Hpet (juga dapat dieja Khet, Kheth, Chet, Cheth, Het, atau Heth) adalah berasal
dari huruf ke delapan alfabet Proto-Kanaan, yang diserap kedalam alfabet rumpun
Semit yaitu bahasa Ibrani et (also et) ,�ח bahsa Arab "ha" � ...
3. Sumber http://www.gnosticteachings.org
cheth (or Cheth) Pronounced “het.” The eighth letter of the Hebrew alphabet.....
(Cheth atau Cheth diucapkan "het". Huruf ke delapan alfabet bahasa Ibrani.....
4. Sumber http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew _phonology

(khet [χ] (ħ among Oriental Hebrew speakers ח khet [χ] (ħ diantara pengguna bahasa
Ibrani Oriental (ח atau di tanah Arab dan Yaman)
Perhatikan bahwa ħ (h-bar) adalah huruf "ha" � (ejaan Indonesia dan Arab)
5. Sumber http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless _pharyngeal _fricative
The voiceless pharyngeal fricative is a type of consonantal sound, used in some spo-
ken languages. The symbol in the International Phonetic Alphabet that represents this
sound is h-bar (ħ), and the equivalent X-SAMPA symbol is X\.
Language WordIPA ArabicF��� [’wæ�ħ�d] Hebrewחַשְׁמַל [ħa�ma�l] Perhatikan
bahwa orang Barat mengeja F��� ’wæ�ħ�d.
’wæ�ħ�d adalah "wahid" (dalam ejaan Arab dan Indonesia)
Artinya adalah ħ (h-bar) adalah huruf "ha" atau �.
6. Sumber : http://www.jewfaq.org/alephbet.htm
The process of writing Hebrew words in the Roman (English) alphabet is known as
transliteration. Transliteration is more an art than a science, and opinions on the cor-
rect way to transliterate words vary widely. This is why the Jewish festival of lights (in
Hebrew, Chet-Nun-Kaf-He) is spelled Chanukah, Chanukkah, Hanuka, and many other
interesting ways. Each spelling has a legitimate phonetic and orthographic basis; none
is right or wrong.
Proses menulis kalimat bahasa Ibrani kedalam alphabet Romawi (Inggris) dikenal se-
bagai Transliterasi. Transliterasi adalah lebih dari pada sebuah seni daripada sebuah
ilmu pengetahuan, dan opini-opini pada cara tepat untuk mentransliterasi kalimat itu
sangat bermacam-macam. Inilah mengapa Jewish Festival of Lights (yang dalam bahasa
Ibrani terdiri atas huruf Chet-Nun-Kaf-He) dapat dieja sebagai Chanukah, Chanukkah,
Hanuka, dan berbagai cara lainnya. Setiap pengucapan mempunyai sebuah legitimasi
fonetik dan dasar ortografi; Jadi tidak ada yang benar atau salah.
Jadi huruf ח bagi bani Israel :
-akan dieja "chet" (Ch) untuk orang Israel di Eropa dan Standard Hebrew.
-akan dieja "het" (h) untuk orang Israel di Arabia (Oriental Hebrew).
-Semuanya memiliki legitimasi fonetik dan dasar ortografi.
-Jadi tidak ada yang benar atau salah, atau dengan kata lain baik Standard Hebrew
maupun Oriental Hebrew sama-sama memiliki legitimasi. Semuanya benar!
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Kesimpulannya :
Jadi מחמדים itu terdiri dari konsonan, bisa M-CH-M-D-Y-M dan bisa juga M-H-M-D-Y-
M. Karena sejarah mencatat hanya seorang nabi yang namanya berkonsonan M-H-M-D
yang memimpin 10.000 orang, maka orang tersebut tak lain adalah Nabi Muhammad
SAW, sebagaimana terdapat dalam hadits Bukhari dibawah ini:
Bukhari Volume 5, Book 59, Number 574:
"Narrated Ibn Abbas : The Prophet left Medina (for Mecca) in the company of ten-
thousand (Muslim warriors) in (the month of) Ramadan, and that was eight and a half
years after his migration to Medina...."
(Diriwayatkan dari Ibn Abbas : Nabi meninggalkan Madinah (menuju Mekkah) beserta
10.000 (orang) di (bulan) Ramadhan, dan hal ini terjadi setelah 8,5 tahun Nabi hijrah ke
Madinah...")

Imbuhan "îm" Tidak Selalu Bermakna Jamak Sumber :
http://www.al-madeena.com/huda/Muhammad-in-the-Bible.htm
The ending letters ‘im’ is a plural of respect and majesty just as in Elohim (the God). Without ‘im’ the
name becomes Muhammad, which was translated as "altogether lovely" in the Authorised Version of
the Bible.
(Imbuhan îm (iym) adalah bentuk jamak kehormatan dan keagungan seperti halnya
’ĕlohîm (Tuhan). Tanpa îm (iym), namanya akan menjadi Muhammad, yang jika diter-
jemahkan kedalam bahasa Inggris adalah "altogether lovely" dalam AV Bible.
Salam
Sumber:
-Shoftware Alkitab SABDA versi 3.00 http://www.sabda.net/modul.php
-Shoftware Alkitab e-sword http://www.e-sword.net/bibles
-Hebrew OT with vowels

Kisah Abraham,Ishaq dan Abimelekh (2008-12-07 23:53)

Beberapa kemiripan antara kisah "Abraham-Abimelekh-Pikhol" dan "Ishaq-Abimelekh-
Pikhol" dalam Bible adalah sbb :

1. Kemiripan Kisah

Abraham
Kejadian 20:1-18 dan 21:22-34

Ishaq
Kejadian 26:1-33

20:1 Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesh
dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing.
20:2 Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara, isterinya: "Dia saudaraku,"
maka Abimelekh, raja Gerar, menyuruh mengambil Sara.
20:3 Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelekh dalam suatu mimpi serta
berfirman kepadanya: "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kauambil
itu; sebab ia sudah bersuami."
20:4 Adapun Abimelekh belum menghampiri Sara. Berkatalah ia: "Tuhan! Apakah En-
gkau membunuh bangsa yang tak bersalah?
20:5 Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku: Dia saudaraku? Dan perem-
puan itu sendiri telah mengatakan: Ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati
yang tulus dan dengan tangan yang suci."
20:6 Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi: "Aku tahu juga, bahwa engkau
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telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka Akupun telah mencegah engkau
untuk berbuat dosa terhadap Aku; sebab itu Aku tidak membiarkan engkau menjamah
dia.
20:7 Jadi sekarang, kembalikanlah isteri orang itu, sebab dia seorang nabi; ia akan
berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup; tetapi jika engkau tidak mengemba-
likan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama
dengan engkau."
20:8 Keesokan harinya pagi-pagi Abimelekh memanggil semua hambanya dan memberi-
tahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka, lalu sangat takutlah orang-orang itu.
20:9 Kemudian Abimelekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya: "Perbuatan
apakah yang kaulakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan ter-
hadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku?
Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku."
20:10 Lagi kata Abimelekh kepada Abraham: "Apakah maksudmu, maka engkau
melakukan hal ini?"
20:11 Lalu Abraham berkata: "Aku berpikir: Takut akan Allah tidak ada di tempat ini;
tentulah aku akan dibunuh karena isteriku.
20:12 Lagipula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi
kemudian ia menjadi isteriku.
20:13 Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah
aku kepada isteriku: Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni: katakanlah tentang aku
di tiap-tiap tempat di mana kita tiba: Ia saudaraku."
20:14 Kemudian Abimelekh mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki
dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham; Sara, isteri Abraham,
juga dikembalikannya kepadanya.
20:15 Dan Abimelekh berkata: "Negeriku ini terbuka untuk engkau; menetaplah, di mana
engkau suka."
20:16 Lalu katanya kepada Sara: "Telah kuberikan kepada saudaramu seribu syikal
perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau.
Maka dalam segala hal engkau dibenarkan."
20:17 Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan is-
terinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak.
20:18 Sebab tadinya TUHAN telah menutup kandungan setiap perempuan di istana
Abimelekh karena Sara, isteri Abraham itu.
21:22 Pada waktu itu Abimelekh, beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada
Abraham: "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan.
21:23 Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak
akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku;
sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau
berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kautinggali sebagai orang asing."
21:24 Lalu kata Abraham: "Aku bersumpah!"
21:25 Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas
oleh hamba-hamba Abimelekh.
21:26 Jawab Abimelekh: "Aku tidak tahu, siapa yang melakukan hal itu; lagi tidak
kauberitahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar."
21:27 Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu
kepada Abimelekh, kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian.
21:28 Tetapi Abraham memisahkan tujuh anak domba betina dari domba-domba itu.
21:29 Lalu kata Abimelekh kepada Abraham: "Untuk apakah ketujuh anak domba yang
kaupisahkan ini?"
21:30 Jawabnya: "Ketujuh anak domba ini harus kauterima dari tanganku untuk men-
jadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini."
21:31 Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersyeba, karena kedua orang itu telah
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bersumpah di sana.
21:32 Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersyeba, pulanglah Abimelekh beserta
Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin.
21:33 Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Bersyeba, dan memanggil
di sana nama TUHAN, Allah yang kekal.
21:34 Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin.1
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. —Ini bukan kelaparan yang pertama, yang
telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh,
raja orang Filistin.
2 Lalu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: "Janganlah pergi ke
Mesir, diamlah di negeri yang akan Kukatakan kepadamu.
3 Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau dan
memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan
seluruh negeri ini, dan Aku akan menepati sumpah yang telah Kuikrarkan kepada Abra-
ham, ayahmu.
4 Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit; Aku akan mem-
berikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa
di bumi akan mendapat berkat,
5 karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya
kepada-Ku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku."
6 Jadi tinggallah Ishak di Gerar.
7 Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang isterinya, berkatalah ia: "Dia
saudaraku," sebab ia takut mengatakan: "Ia isteriku," karena pikirnya: "Jangan-jangan
aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya."
8 Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja
orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan den-
gan Ribka, isterinya.
9 Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata: "Sesungguhnya dia isterimu, masakan
engkau berkata: Dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya: "Karena pikirku: Jangan-
jangan aku mati karena dia."
10 Tetapi Abimelekh berkata: "Apakah juga yang telah kauperbuat ini terhadap kami?
Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan isterimu, sehingga den-
gan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami."
11 Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu: "Siapa yang meng-
ganggu orang ini atau isterinya, pastilah ia akan dihukum mati."
12 Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil ser-
atus kali lipat; sebab ia diberkati TUHAN.
13 Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat
kaya.
14 Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah,
sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya.
15 Segala sumur, yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayah-
nya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah.
16 Lalu kata Abimelekh kepada Ishak: "Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau
telah menjadi jauh lebih berkuasa dari pada kami."
17 Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di
situ.
18 Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham,
ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati; disebutkan-
nyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya.
19 Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata
air yang berbual-bual airnya.
20 Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka:
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"Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka
bertengkar dengan dia di sana.
21 Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu.
Maka Ishak menamai sumur itu Sitna.
22 Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini
mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata: "Sekarang
TUHAN telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu
di negeri ini."
23 Dari situ ia pergi ke Bersyeba.
24 Lalu pada malam itu TUHAN menampakkan diri kepadanya serta berfirman: "Akulah
Allah ayahmu Abraham; janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; Aku akan mem-
berkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hamba-Ku itu."
25 Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama TUHAN. Ia
memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ.
26 Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sa-
habatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya.
27 Tetapi kata Ishak kepada mereka: "Mengapa kamu datang mendapatkan aku?
Bukankah kamu benci kepadaku, dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?"
28 Jawab mereka: "Kami telah melihat sendiri, bahwa TUHAN menyertai engkau; sebab
itu kami berkata: baiklah kita mengadakan sumpah setia, antara kami dan engkau; dan
baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau,
29 bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak meng-
ganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan
engkau pergi dengan damai; bukankah engkau sekarang yang diberkati TUHAN."
30 Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan
minum.
31 Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak
melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai.
32 Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang
sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya: "Kami telah mendapat air."
33 Lalu dinamainyalah sumur itu Syeba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersyeba, sam-
pai sekarang.

2. Tinggal ditempat yang sama (Gerar)

Abraham
Kejadian 20:1

Ishaq
Kejadian 26:6

Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap antara Kadesh dan
Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing.Jadi tinggallah Ishak di Gerar.

3. Bertemu dengan orang yang sama (Abimelekh)

Abraham
Kejadian 20:2

Ishaq
Kejadian 26:1

Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara, isterinya: "Dia saudaraku," maka
Abimelekh, raja Gerar, menyuruh mengambil Sara.Maka timbullah kelaparan di negeri
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itu. —Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Se-
bab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin.

4. Pesan yang sama buat istrinya (menyatakan diri mereka sebagai saudara bukan
pasangan suami istri)

Abraham
Kejadian 20:2

Ishaq
Kejadian 26:7

Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara, isterinya: "Dia saudaraku," maka
Abimelekh, raja Gerar, menyuruh mengambil Sara.Ketika orang-orang di tempat itu
bertanya tentang isterinya, berkatalah ia: "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan:
"Ia isteriku," karena pikirnya: "Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini
karena Ribka, sebab elok parasnya."

5. Ditegur karena kesalahan yang sama dengan orang yang sama

Abraham
Kejadian 20:9-11

Ishaq
Kejadian 26:7

Kemudian Abimelekh memanggil Abraham dan berkata kepadanya: "Perbuatan apakah
yang kaulakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap
engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? En-
gkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelekh kepada
Abraham: "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata:
"Aku berpikir: Takut akan Allah tidak ada di tempat ini; tentulah aku akan dibunuh
karena isteriku.Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata: "Sesungguhnya dia is-
terimu, masakan engkau berkata: Dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya: "Karena
pikirku: Jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelekh berkata: "Apakah juga
yang telah kauperbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari
bangsa ini tidur dengan isterimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan ke-
salahan atas kami."

6. Mengadakan Perjanjian yang sama (masalah sengketa sumur)

Abraham
Kejadian 21:23-27

Ishaq
Kejadian 26:28-29

Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan
berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku; sesuai
dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku
kepadaku dan kepada negeri yang kautinggali sebagai orang asing." Lalu kata Abra-
ham: "Aku bersumpah!" Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur
yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh: "Aku tidak
tahu, siapa yang melakukan hal itu; lagi tidak kauberitahukan kepadaku, dan sampai
hari ini belum pula kudengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan mem-
berikan semuanya itu kepada Abimelekh, kemudian kedua orang itu mengadakan per-
janjian.Jawab mereka: "Kami telah melihat sendiri, bahwa TUHAN menyertai engkau;
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sebab itu kami berkata: baiklah kita mengadakan sumpah setia, antara kami dan en-
gkau; dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan
berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami
semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai;
bukankah engkau sekarang yang diberkati TUHAN."

7. Disaksikan orang yang sama (Pikhol panglima perang Abimelekh)

Abraham
Kejadian 21:22

Ishaq
Kejadian 26:26

Pada waktu itu Abimelekh, beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abra-
ham: "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan.Datanglah
Abimelekh dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan
Pikhol, kepala pasukannya.

8. Menyangkut sejarah asal usul nama kota yang sama (Bersyeba)

Abraham
Kejadian 21:29-32

Ishaq
Kejadian 26:33

Lalu kata Abimelekh kepada Abraham: "Untuk apakah ketujuh anak domba yang
kaupisahkan ini?" Jawabnya: "Ketujuh anak domba ini harus kauterima dari tanganku
untuk menjadi tanda bukti bagiku, bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu
orang menyebutkan tempat itu Bersyeba, karena kedua orang itu telah bersumpah di
sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersyeba, pulanglah Abimelekh be-
serta Pikhol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin.Lalu dinamainyalah sumur
itu Syeba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersyeba, sampai sekarang.
Amazing, ada dua kisah berbeda namun hampir sama kisahnya.

Analisis Komprehensif

Ada 4 orang pelaku yaitu Abraham (Ibrahim), Ishaq, Abimelekh, dan Pikhol.
Perlu diketahui oleh pembaca bahwa Abimelekh adalah gelar raja Filistin (seperti hal-
nya gelar Firaun untuk raja Mesir).
Ibrahim dan Ishak hidup sekitar abad 18 SM. Artinya menurut Bible, Filistin telah eksis
diabad 18 SM. Apakah benar seperti itu?
Silahkan Anda membaca uraian dibawah ini mengenai Filistin.

http://www.answers.com/topic/philistines
Member of a group of Aegean origin that settled on the southern coast of Palestine. The
Philistines first settled the region during the 12th century BC, about the time the Israelites
arrived.
(Anggota dari sebuah kelompok masyarakat Aegean yang bermukin pantai se-
latan Palestina. Bangsa Filistin pertama kali bermukim di Palestina sekitar
abad 12 SM, kira-kira pada zaman itu pula bani Israel (pasca eksodus Musa
dari Tanah Mesir, ed) tiba di Palestina.
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Kejadian 26:1
...Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin.
Kejadian 21:34
Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin.

Berikut ini adalah peta Gerar, Palestina.

Sumber Peta:http://www.keyway.ca/gif/gerar.gif
Padahal kita tahu bahwa pada zaman nabi Abraham dan nabi Ishaq (abad 19 SM-18 SM),
bangsa Filistin belum tiba di tanah Palestina. Bangsa Filistin datang ke tanah Palestina
itu diabad 12 SM BUKAN diabad 18 SM!
Aneh bukan ? Kisah Abimelekh raja Filistin di zaman nabi Ibrahim dan nabi Ishaq itu
kisah benar atau bohong? Bukankah Filistin belum ada dizaman nabi Ibrahim dan nabi
Ishaq (abad 18 SM) ?
Kemudian pertanyaan selanjutnya : Apakah Pikhol di zaman Abraham sama dengan
Pikhol dizaman Ishaq, atau orangnya itu-itu juga ?
Saya akan memberi kesempatan kepada Kristen menjelaskan siapakah Pikhol, melalui
nomor Strong Concordance.

Shoftware Alkitab SABDA versi 3.00
No. Strong: 06369
Kata : Piykol
1) chief captain of the army of king Abimelech of the Philistines of Gerar in the
days of Abraham and Isaac

Jadi Pikhol yang bertemu Abraham adalah sama dengan yang bertemu dengan Ishaq.
Artinya, orangnya (pikhol) itu-itu juga.
Kemudian pertanyaan selanjutnya : Apakah Abimelekh di zaman Abraham sama den-
gan dizaman Ishaq, atau orangnya itu-itu juga ?
Menurut Kristen, Abimelekh dizaman Abraham dan Ishak adalah dua orang Abimelekh
yang berbeda.
Tapi jika kita meneliti, pendapat Kristen bahwa ada dua orang Abimelekh yang berbeda
adalah tidak bisa kita terima, jika kita mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini :
-Pikhol zaman Abraham = Pikhol Zaman Ishaq.
-Berdasarkan Kejadian 21:29-32, pertama kali dinamakan Bersyeba itu di zaman Abra-
ham. Kontradiksi dengan Kejadian 26:33 yang menyatakan bahwa penamaan Beryeba
itu pertama kali di zaman Ishaq.
-Kisahnya sama-sama di Gerar.
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-Motifnya kebohongan "istri diakui sebagai saudara" pun sama.
-Raja menegur karena kebohongan "istri diakui sebagai saudara" pun sama.
-Sama-sama masalah sengketa sumur.
Artinya Abimelekh di zaman Abraham adalah orang yang sama dengan di zaman Ishaq,
menurut Bible.
Namun kita juga tahu, Abimelekh adalah gelar raja Filistin. Dan bangsa Filistin belum
ada di zaman Abraham dan Ishaq (sekitar abad 19 SM-18 SM). Filistin baru tiba di tanah
Palestina itu diabad 12 SM. Nah loh !
"Dan diantara mereka (Yahudi) ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab (Taurat),
kecuali dongeng bohong..." (QS Al Baqarah 78)
"...dan di antara orang-orang Yahudi. Amat suka mendengar bohong dan amat suka
mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu;
mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka men-
gatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu,
maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah." Barangsiapa
yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu meno-
lak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah
tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhi-
rat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS Al Maa’idah 41)
Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan tambahan kepada pembaca dan menda-
pat rido dari Allah SWT.
Salam.
Sumber :
-id.amor
-swaramuslim
-Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia edisi Terjemahan Baru (LAI TB)
-Free download Shoftware Alkitab SABDA http://www.sabda.net/modul.php
-Strong Concordance berasal dari Shoftware Alkitab SABDA.

SEJARAH AWAL KRISTEN: SELAYANG PANDANG (2008-12-08 00:05)

Penganut Trinitas meyakini bahwa seorang perawan menjadi ibu seorang anak yang
merupakan penciptanya.1

Membuktikan eksistensi seorang Yesus historis (historical Jesus) hampir tidak mungkin;
ada beberapa teolog Kristen sekarang yang percaya kepada seorang Yesus berdasarkan
iman kepada seorang tokoh yang hidup secara aktual dalam sejarah.2 Jadi, saya akan
mulai pasal ini dengan pertanyaan, apakah Yesus pernah ada? Dan jika ya, bukti apakah
yang kita miliki dari sumbersumber non-Kristen (kriteria “revisionis” yang sama dibuat
oleh sarjanasarjana Yudeo-Kristen melawan Islam)? Apa kata sebagian orang Kristen
mengenai Yesus? Hal ini akan banyak memberikan penerangan tentang betapa sedikit-
nya yang diketahui tentangnya dan tentang ketidak jelasan yang menyelimuti kalangan-
kalangan Kristen awal. Juga, apakah risalah dia yang sebenarnya? Apakah risalah ini
telah hilang pada tahap-tahap awalnya dan tak bisa dikembalikan lagi ataukah masih
terpelihara utuh di dalam sebuah buku yang terinspirasikan? Ini adalah sebagian dari
pertanyaan-pertanyaan dan topiktopik yang ingin saya garap dalam pasal ini.

1. Apakah Yesus Pemah Ada?

Isu mendasar pertama yang mesti dimunculkan adalah apakah Yesus benar-benar meru-
pakan sebuah figur hidup yang nyata. Orang-orang Islam tanpa ragu-ragu beriman
kepada eksistensi Yesus, kelahirannya dari Perawan Suci Maryam dan perannya sebagai
salah seorang dari nabi-nabi mulia yang diutus kepada orang-orang Yahudi. Beberapa
sarjana Kristen justru lebih banyak ragu tentang historisitas Yesus.
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Selama tiga puluh tahun yang lalu para teolog semakin kuat mengakui bahwa tidak
mungkin lagi menulis sebuah biografi Yesus, sebab dokumen-dokumen yang lebih awal
dari kitab-kitab Injil hampir tidak menerangkan sama sekali tentang kehidupannya, se-
mentara itu kitabkitab Injil hanya menyuguhkan ‘Kerygma’ atau proklamasi keimanan,
dan tidak sejarah Yesus.3
i. Referensi-Referensi tentang Yesus dalam Buku-Buku Non-Kristen dari Abad Pertama
Tulisan-tulisan sejarawan Yahudi Josephus (± 100 M.), yang meliputi masa sampai den-
gan tahun 70 M., memang benar-benar memuat dua bagian mengenai Yesus Kristus.
Bagian yang lebih panjang dari keduanya sangat jelas merupakan interpolasi atau pe-
nambahan Kristen, karena merupakan “sebuah deskripsi yang menyala-nyala yang tak
mungkin ditulis oleh seorang Yahudi ortodoks.”4 Sedangkan bagian yang kedua telah
diteliti oleh Schuror, Zahn, von Dobschutz, Juster, dan beberapa sarjana yang lain, dan
mereka menganggap kata-kata “saudara laki-laki Yesus, yang disebut Kristus” sebagai
sebuah interpolasi lebih lanjut.5 Satu-satunya referensi pagan yang masih disebut se-
cara umum adalah statemen Tacitus,
bahwa orang-orang Kristen ‘mengambil nama dan asal mereka dari Kristus (Christ),
yang, pada masa pemerintahan Tiberius, telah meninggal dunia karena hukuman yang
dijatuhkan oleh prokurator Pontius Pilate.’ Tacitus menulis ini sekitar tahun 120 M., dan
sejak itu orangorang Kristen sendiri menjadi percaya bahwa Yesus telah mati dengan
cara seperti ini. Saya berusaha menunjukkan… bahwa di sana terdapat alasan-alasan
yang bagus untuk menduga bahwa Tacitus hanyalah mengulang apa yang waktu itu
merupakan pandangan Kristen, dan bahwa dia oleh karena itu bukanlah seorang saksi
yang netral.6
ii. Kristus Historis di Lingkungan Kristen
Jadi, kita saksikan bahwa membuktikan Yesus sebagai seorang figur historis menggu-
nakan sumber-sumber utama adalah mustahil. Berasumsi bahwa dia benar-benar telah
berjalan di bumi, dan merupakan sebuah figur sentral dalam Ketuhanan, maka agaknya
natural belaka bahwa komunitas Kristen harus memelihara segala informasi berkenaan
dengannya. Seperti layaknya srornng tigur sport masa kini atau bintang film interna-
sional, segala tetekbengek Yang berhubungan dengannya mesti dikoleksi, dipelihara,
dicermati, dan disimpan Akan tetapi, realitasnya sangat berlawanan.
Kehidupan Yesus: Sumber-Sumber Sekunder
Pengaruh Yesus Kristus pada peradaban Barat tidak dapat dikalkulasi, dan dengan
begitu mengumpulkan material-material tentang kehidupannya dan ajaran-ajarannya
bukanlah permasalahan yang esensial sekali bagi sarjana modern. Akan tetapi peker-
jaan ini diliputi dengan banyak kesulitan. Material sumbernya hanya terbatas pada
Perjanjian Baru (PB), dan lebih spesifik lagi pada empat Injil. Karena utamanya ditulis
untuk mengonversi orang-orang kafir (menjadi Kristen) dan memperteguh orang beri-
man, Injil-injil ini gagal memberikan banyak hal tentang informasi historis yang krusial
yang dibutuhkan para penulis biografi. Dengan demikian, karya-karya itu terbuka un-
tuk berbagai interpretasi, dan para interpreter (penafsir) sering melakukan kesalahan
melihat teks melalui filter keyakinan masing-masing mengenai Yesus, menemukan di
dalam teks persis seperti apa yang semula ingin mereka temukan.7
Sumber-sumber kanonikal ini, empat Injil dan kitab-kitab PB yang lain, sangat tidak
lengkap dan tidak memungkinkan kompilasi objektif tentang sebuah biografi yang utuh.
Pada kenyataannya, kehidupan Yesus hanya dianggap relevan sepanjang mendukung
dogma Kristen; dengan hanya segenggam dari beberapa bagian Injil yang ditekankan
dalam konggregasi (sebagaimana yang diamati Maurice Bucaille),8 tertarik tentang his-
toris Yesus paling sekadar tambahan.
Herman Reimarus, Profesor Bahasa-bahasa Timur di Hamburg pada masa 1700-an,
merupakan orang pertama yang berusaha merekonstruksi kehidupan historis Yesus.9
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Sebelum Reimarus, “Satu-satunya biografi Yesus… yang penting bagi kita disusun oleh
seorang Yesuit dalam bahasa Persi.”10 Biografi ini ditulis pada paruh kedua tahun 1500
dan didesain secara spesifik untuk kebutuhan Akbar, Emperor Moghul. Biografi ini
adalah,

sebuah pemalsuan cerdik mengenai kehidupan Yesus di mana penghapusan-
penghapusan dan penambahan-penambahan yang diambil dari Apocrypha, diilhami
oleh tujuan satu-satunya, yaitu menyuguhkan kebesaran Yesus kepada seorang pen-
guasa yang open-minded, yang mana tidak boleh ada sesuatu apa pun yang melukai
perasaannya. 11

Kondisi karya yang meragukan ini tidak menghalanginya untuk diterjemahkan ke
dalam bahasa Latin satu abad berikutnya oleh seorang teolog Gereja Pembaruan yang
ingin mendiskreditkan Katolik.12 Oleh karena itu, usaha pertama pada biografi, ditulis
enam belas abad penuh setelah kehidupan aktual Yesus yang menapaki lorong-lorong
berliku-liku Yerusalem, adalah tidak lebih dari sebuah teks misionaris yang secara his-
toris invalid yang telah menjadi bidak lain dalam perang doktrinal antara Katolik dan
Protestan. Bahkan sarjana-sarjana berikutnya telah gagal menyusun sebuah biografi
yang viable. Tampaknya setelah hilangnya lnjil yang asli,13 dalam masa dua ribu tahun
ini tidak ada satu pun usaha yang berhasil mengompilasi sebuah gambaran ringkas his-
toris tentang Yesus. Robert Funk menjelaskan masalah ini sebagai berikut:

Sejauh yang bisa saya temukan, tak seorang pun yang pernah menyusun [sebuah] daf-
tar tentang semua kata-kata yang dihubungkan atau dinisbatkan kepada Yesus dalam
masa tiga ratus tahun pertama menyusul kematiannya…. Di antara buku-buku ilmiah
yang ditulis tentang Yesus pada sekitar abad yang lalu… saya tidak dapat menemukan
satu pun daftar yang kritis tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan (Yesus)…
Tidak ada satu pun [diantara kolega saya] yang menyusun sebuah daftar kasar (menge-
nai Yesus)… [padahal] kebanyakan dari mereka memberi kuliah atau menulis tentang
Yesus hampir setiap harinya.14

Setelah dua puluh abad material historis itu masih senantiasa sangat kurang yang un-
tuk membuat sketsa sebuah kerangka dasar saja menjadi problematika, kecuali jika
seseorang memilih mengabaikan historisitas dan sebagai gantinya hanya bersandar
pada “Yesus keimanan” (Jesus of taith) seperti yang tergambar dalam PB.15

iii. Kristus dan bahasa-Ibunya

Kekurangan informasi ini begitu meluas sampai-sampai kita tidak tahu hanyak ten-
tang sifat-sifat Yesus yang paling fundamental. .jika daftar lengkap mengenai ucapan-
ucapannya saja tidak pernah diketahui para pengikutnya, apakah para sarjana bersep-
akai tentang bahasa tertentu yang mungkin dahulu digunakan Yesus dalam ucapan-
ucapannya? Kitab-kitab Injil, begitu juga penulis-penulis Kristen dahulu maupun kini,
telah gagal memberi jawaban yang pasti. Di antara dugaan-dugaan para sarjana awal
dalam hal ini, kita mempunyai: dialek Galil bangsa Kaldan (J.J. Scalinger); Suriah
(Claude Saumaise); dialek Onkelos dan Jonathan (Brian Walton); Yunani Kuno (Vossius);
Ibrani (Delitzsch dan Resch); Aram (Meyer); dan bahkan Latin. (Inchofer, sebab “Tuhan
tidak boleh menggunakan bahasa lain apa pun di bumi, karena ini adalah bahasa orang-
orang suci di langit”).16

iv. Kristus: Sifat-sifat Moral Tuhan?

Kristus dikatakan sebagai salah saw dari tiga unsur Ketuhanan (Godhead). Siapa
pun yang masuk ke sebuah gereja, gereja mana pun yang diakui secara tradisional,
bagaimana pun juga akan segera melihat absennya dua per tiga dari Ketuhanan ini
secara telanjang, dengan hanya figur satu-satunya yang terpampang, Yesus. Bapak dan
Roh Tuhan telah dilupakan hampir sepenuhnya, dan sebagai gantinya Yesus Kristus
mendapatkan kedudukan terkemuka. Meskipun peran yang besar ini, perlakuan ter-
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hadapnya oleh sebagian penulis Kristen meninggalkan noda-noda hitam dalam warisan-
nya, yang sehingga menjadi sulit untuk menerimanya sebagai seorang figur yang secara
universal dicintai orang-orang Kristen-atau setidaknya sebagai seseorang yang morali-
tasnya mereka anggap pantas diikuti.

a) Canon Montefiore: Yesus Seorang Gay?

Berbicara tentang Yesus pada konferensi the Modern Churchmen di Oxford, 1967, Canon
Hugh Montefiore, Pendeta Great St. Mary, Cambridge, menyatakan:

Kawan-kawannya adalah perempuan, tapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang men-
colok adalah bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memi-
liki satu dari tiga sebab: mereka tidak mampu menempuhnya; tidak terdapat gadis; atau
mereka secara natural Homoseksual.17

b) Martin Luther: Yesus Berzina Tiga Kali

Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci. Ini bisa ditemukan dalam Table-
Talk-nya Luther,18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-
bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lunn menulis:

Weimer menyitir satu nukilan dari Table-Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kris-
tus berzina tiga kali, pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Mag-
dalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan, “Yang dia lep-
askan begitu saja. Dengan demikian, Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum
meninggal.19

2. Murid-Murid Yesus

Mari kita buang tuduhan-tuduhan ini sekarang dan mencermati PB. Barangkali san-
gat baik memulai diskusi ini dengan mengulas beberapa peristiwa utama menjelang
hari-hari akhir hayat Yesus (sebagaimana dijelaskan dalam empat Injil). Sebagai hasil
karya keimanan, Injil-injil itu berusaha menggambarkan kedamaian batin Yesus se-
cerah mungkin, sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Mari kita teliti gambar-
gambar ini untuk mengetahui dengan pasti bukan sifat-sifat Yesus, tapi sifat-sifat para
muridnya yang memikul beban menyebarluaskan pesan Yesus. Berdasarkan gambar-
gambar mereka di dalam Injil kita akan dapatkan satu ide yang konkret bagaimana PB
memandang dirinya sendiri, karena orang-orang ini merupakan cikal-bakal (nucleus)
yang melaluinya agama Kristen bersemi.

Matius 26 (Contemporary English Version)

20-21 Sementara Yesus makan [hidangan Paskah] bersama dengan dua belas muridnya
petang itu, dia berkata, “Seorang dari antara kalian akan menyerahkan aku kepada
musuh-musuhku.”

22 Murid-rnurid menjadi sangat sedih, dan seorang demi seorang berkata kepada Yesus,
“Tentu hukan saya yang Bapak maksudkan.”

23 Dia menjawab, “Orang yang makan bersama saya dari tempat makan yang sama akan
Mengkhianatiku.”…..

25 Yudas berkata, “Bapak Guru, tentu bukan saya yang Bapak maksudkan!” Yesus men-
jawab, “Begitulah katamu!” Tapi kemudian, Yudas benar-benar mengkhianatinya.

31 Yesus berkata kepada murid-muridnya, “Pada malam ini juga kamu semua akan lari
meninggalkan aku, karena dalam Alkitab tertulis,

‘Aku akan membunuh gembala itu, dan kawanan dombanya akan tercerai-berai.’

32 Tetapi setelah aku dibangkitkan kembali, aku akan mendahului kalian ke Galilea.”

33 Petrus berkata, “Biar semua meninggalkan Bapak, saya sekali-kali tidak!”
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34 Yesus menjawab, “Saya ingatkan bahwa sebelum ayam berkokok malam ini juga, en-
gkau tiga kali mengingkari aku.”
35 Tetapi Petrus berkata, “Sekalipun saya harus mati bersama Bapak, saya tidak akan
berkata bahwa saya tidak mengenal Bapak.” Dan semua murid yang lain berkata begitu
juga.
36 Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Get-
semani. Ketika sampai di sana ia berkata kepada mereka, “Duduklah di sini sementara
aku pergi berdoa.”
37 Lalu ia mengajak Petrus dan kedua saudara laki-laki (anak Zabedeus), James dan
Yohanes, pergi bersama-sama dengan dia. la merasa sedih sekali dan gelisah,
38 dan ia berkata kepada mereka, “Aku sangat sedih serasa akan mati saja. Tinggallah
di sini dan turutlah berjaga-jaga dengan aku.”
39 Kemudian Yesus pergi lebih jauh sedikit. Lalu ia tersungkur ke tanah dan berdoa,
“Bapa, kalau boleh, janganlah membuatku menderita dengan membuatku minum dari
gelas ini. Tetapi lakukan apa yang Engkau inginkan, dan bukan yang aku inginkan.”
40 Yesus kembali dan mendapati murid-muridnya sedang tidur. Kemudian ia berkata
kepada Petrus, “Hanya satu jam saja kalian bertiga tidak dapat berjaga dengan aku?
41 Berjaga jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang
kalian mau melakukan yang benar, tapi kalian lemah.”
42 Sekali lagi Yesus pergi berdoa, katanya, “Bapa, kalau penderitaan ini harus aku alami,
dan tidak dapat dielakkan, biarlah kemauan Bapa yang jadi.”
43 Yesus kernbali lagi dan mendapati rnereka masih juga tidur, karena mereka terlalu
mengantuk.
44 Sekali lagi Yesus meninggalkan mereka untuk berdoa dengan mengucapkan kata-
kata yang sama.
45 Akhirnya, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan berkata, “Masihkah kalian
tidur dan istirahat? Lihat, sudah tiba waktunya Anak Manusia diserahkan kepada
kuasa orang-orang berdosa.”…
47 Sementara Yesus masih berbicara, Yudas sang pengkhianat itu datang. Dia adalah se-
orang dari kedua belas murid, dan bersama-sama dengannya datang juga banyak orang
yang membawa pedang dan pentungan. Mereka disuruh oleh imam-imam kepala dan
pemimpin-pemimpin Yahudi.
48 Yudas sudah memberitahukan kepada mereka sebelumnya, “Orang yang saya cium,
itulah orangnya, tangkaplah dia.”
49 Yudas langsung pergi kepada Yesus dan berkata, “Salam, Guru.” Kemudian Yudas
menciumnya.
50 Yesus menjawab, “Temanku, kenapa anda kemari? Kemudian orang banyak itu maju
dan menangkap Yesus.
51 Salah seorang pengikut Yesus menghunus pedangnya. Dia memarang hamba imam
agung sampai putus telinganya.
52 Yesus berkata kepadanya, Masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya, sebab
semua orang yang menggunakan pedangnya akan mati oleh pedang….
55 Lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, “Apakah aku ini penjahat, sampai kalian
datang dengan membawa pedang dan pentungan untuk menangkap aku? Setiap hari
aku duduk dan mengajar di Rumah Tuhan, dan kalian tidak menangkap aku.
56 Tetapi memang sudah seharusnya begitu supaya terjadilah apa yang ditulis oleh nabi-
nabi di dalam Alkitab.” Semua murid-muridnya lari meninggalkan Yesus.
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57 Setelah Yesus ditangkap, dia dibawa ke rumah imam agung Kayafas…
58 Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman rumah agung. Lalu Petrus ma-
suk ke dalam halaman itu, dan duduk bersama-sama pengawal untuk mengetahui apa
yang akan terjadi.
69 Sementara Petrus sedang duduk di luar, di halaman, salah seorang pelayan wanita
datang dan berkata kepada Petrus, “Bukankah engkau juga bersama-sama Yesus orang
Galilea itu?
70 Tetapi Petrus berkata di depan setiap orang, “Tidak begitu! Saya tidak tahu apa
maksudmu!”
71 Ketika Petrus pergi ke pintu halaman, seorang pelayan wanita yang
lain melihat Petrus, dan berkata kepada orang-orang di situ, “Orang ini tadi juga
bersama-sama dengan Yesus dari Nazaret itu.”
72 Lalu Petrus menyangkal lagi, dan bersumpah, “Sungguh-sungguh saya tidak kenal
orang itu!”
73 Tidak lama sesudah itu, orang-orang yang berdiri di situ datang kepada Petrus dan
berkata, “Pasti engkau salah seorang dari mereka. Itu kentara sekali dari logatmu yang
seperti seseorang dari Galilea.”
74 Lalu Petrus mulai menyumpah-nyumpah dan berkata, “Saya tidak kenal orang itu!”
Saat itu juga ayam berkokok,
75 dan Petrus teringat bahwa Yesus sudah berkata kepadanya, “Sebelum ayam
berkokok, engkau berkata tiga kali bahwa tidak tahu Aku.” Lalu Petrus keluar dan
menangis dengan sedih.
i. Beberapa Catatan Tentang Dua Belas Orang Murid
Ada dua hal yang patut dicatat di sini:
Kedua belas orang murid itu benar-benar telah menerima ajaran dan training khusus,
sebab agaknya Yesus memang mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan meng-
gantikannya. Bagaimana pun juga, di dalam Markus, kedua belas orang tersebut tidak
paham apa pun yang diajarkan kepada mereka.20
Gambar yang disuguhkan oleh keernpat Injilnya para murid Yesus menunjukkan beber-
apa contoh sikap penakut dan kurang ulet atau tidak tabah, yang meragukan sejauh
mana mereka, sebagai pengikut pertama, berhasil meneladani kehidupan Yesus.
Jika kita ambil keempat Injil ini sebagai sebuah gambaran yang jujur tentang kehidu-
pan Yesus dan peristiwa-peristiwa seputar wafatnya, maka apa yang kita baca menge-
nai murid-muridnya hanya akan menghancurkan kepercayaan pembaca terhadap teks,
yang notabene merupakan gambaran para guru agama Kristen generasi pertama. Harus
saya katakan bahwa terdapat banyak bukti yang menyangkal paparan-paparan yang
diberikan Injil;21 hal ini mernpunyai pengaruh langsung terhadap apakah penggam-
baran rnengenai para murid itu akurat atau sebaliknya. Jika dianggap akurat, yakni
para murid itu benar-benar tidak kompeten, maka berarti ajaran-ajaran Yesus memang
lembek dan kompromistis; dan jika dianggap bahwa mereka itu berkompeten, tetapi
telah digambarkan secara tidak jujur oleh para penulis setelah mereka, maka berarti
akurasi semua Injil itu benar-henar meragukan, dan begitu juga kredo-kredonya.
The History of The Qur’anic Text hal 304 - 310
3. Yesus dan Risalahnya:
Bertobat, Karena Kerajaan Langit Berada di Tangan
Semua sumber untuk ajaran-ajaran Yesus berasal dari pengarang-pengarang yang
anonim (tak jelas namanya). Sebagaimana disebutkan di atas, Hermann Reimarus (1694-
1768) adalah merupakan orang pertama yang berusaha membuat sejarah Yesus. Dalam
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hal ini dia membedakan antara apa yang tertulis dalam kitab-kitab Injil dan apa yang
diproklamasikan Yesus sendiri selama masa hidupnya, dengan menyimpulkan bahwa
ajaran-ajaran aktual Yesus dapat diringkas,

dalam dua frasa dari arti yang sama, ‘Tobatlah, dan percayailah kita bkitab Injil,’ atau,
seperti yang disebut di berbagai tempat, ‘Tobatlah, karena Kerajaan Langit berada di
Tangan.’22

Oleh karena dia tak pernah menjelaskan salah satu pun dari kedua frasa ini, Reimarus
berargumen bahwa Yesus melakukan dakwah itu sepenuhnya dalam framework Yahudi,
dengan meyakini bahwa audiensnya memahami ‘Kerajaan Langit’ (the Kingdom of
Heaven) dalam konteks Yahudi. Yaitu, bahwa dia merupakan Juru Selamat Bangsa Is-
rael. Niat mendirikan sebuah agama baru tak pernah ada.23

i. Yesus dan Skup Risalahnya

Dengan mengarahkan ajaran-ajarannya pada audiens Yahudi dan mengekspresikan
konsep-konsepnya dari dalam framework Yahudi yang ketat, jelas sekali Yesus membat-
asi risalahnya hanya pada bagian masyarakat itu. Hal ini terbaca jelas dari pernyataan-
pernyataan Yesus sebagaitnana termaktub dalarn Matius 10:5-6:

5 Kedua belas murid itu kemudian diutus oleh Yesus dengan mendapat petunjuk ini,
“Janganlah pergi ke daerah orang-orang yang bukan Yahudi. Jangan juga ke kota-kota
orang Samaria:

6 Tetapi pergilah kepada orang-orang Israel yang sesat.”

Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur’an secaru gamblang:24

Dan Allah mengajarkannya Kitab dan hikmah, Taurat dan Injil, dan /mengangkatnya/
sebagai utusan kepada anak-cucu Israel…

Sebagian sarjana Kristen modern juga mengakui hal ini; sebagaimana I Helmut Koester
menulis:

Adalah sebuah fakta sejarah yang telanjang bahwa Yesus adalah seorang Israel dari
Galilea, dan bahwa dia memahami dirinya tidak lebih sebagai seorang nabi di Israel
dan untuk Israel-suatu tradisi yang mulia, dan dia bukanlah yang pertama dari nabi-
nabi Israel yang ditampik dan dianiaya.25

Koester tidaklah sendirian. “Yesus sungguh-sungguh menganggap dirinya sebagai seo-
rang nabi (Markus 6: 4; Lukas 13: 33) tapi ada kualitas final tentang risalah dan tugas
dia yang membuat kita berhak menyimpulkan bahwa dia menganggap dirinya sebagai
utusan final dan definitif Tuhan kepada Israel. “26 Luther, Voltaire, Rousseau, dan Bult-
mann semua berpandangan yang sama.

ii. Kredo-Kredo Kristen

Sebagaimana Yesus secara pribadi tak pernah mendefinisikan risalahnya selain seba-
gai Juru Selamat (Deliverer), al-Masih, begitu juga ia tak pernah menegaskan kredo
tertentu, dan dalam beberapa dekade saja hal ini telah mengakibatkan chaos. Maka
lahirlah beberapa kredo, dan yang termasuk Kredo-Kredo Timur yang awal-awal adalah
“I. Epistola Apostolorum. II. Kredo Kuno Alexandria. III. Kredo Pendek Orde Gereja
Mesir. IV. Kredo Marcosia. V. Kredo Awal Afrika. VI. Profesi Kaum ‘Presbyter’ di
Smyrna.”27 Yang paling awal dari kredo-kredo ini layak dikutipkan di sini karena pen-
dek dan simpel:

Epistola Apostolorurn

( Iman)

Kepada Tuhan Ayah yang Maha Besar;
Kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita;
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Dan kepada Roh, yang Kudus, dan Paraclete;
Gereja yang Suci;

Pengampunan dosa.28

Bandingkan ini dengan Kredo Nicea yang sangat bertele-tele dari abad keempat:

Saya iman kepada satu Tuhan

Ayah yang maha Besar,
Pencipta langit dan bumi,

Dan segala sesuatu yang terlihat dan tak terlihat:
Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus,

Anak laki-laki Tuhan satu-satunya yang diperanakkan, Lahir dari Ayahnya

Sebelum alam seluruhnya,
Tuhannya Tuhan,
Cahayanya Cahaya,

Tuhan yang sebenarnya dari Tuhan yang sebenarnya,
Diperanakkan, tidak dibuat,

Satu Zat yang sama dengan Ayah,

Yang oleh-Nya segala sesuatu diciptakan:
Untuk kita manusia,

dan untuk keselamatan kita
la turun dari langit,

Dan menjelma lewat Roh Kudus
dan Perawan Suci Mary,

Dan diciptakan sebagai lelaki,
Dan disalib juga untuk kita

di bawah pemerintahan Pontius Pilate.
la menderita

dan dikebumikan,

Dan menurut Kitab Suci bangkit kembali pada hari ketiga,
Dan naik ke langit

Dan duduk di sebelah kanan Ayah.

Dan ia akan datang lagi dengan kebesaran Untuk menghakimi yang hidup dan yang
mati:
Yang kerajaannya akan abadi.

Dan saya iman kepada Roh Kudus,
Tuhan dan pemberi hidup,

Yang berasal dari Ayah dan Anak,

Yang bersama-sama dengan Ayah dan Anak disembah dan diagungkan,
Yang berkata lewat Nabi-nabi.

Dan saya iman kepada satu Gereja Katolik dan Apostolik,
Saya mengakui satu Pembaptisan

Untuk penghapusan dosa.

Dan saya mencari Kebangkitan dari mati,
Dan kehidupan yang akan datang.
Amin.29
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Kedua kredo yang sangat jauh berbeda ini membuktikan bahwa Yesus tak pernah
benar-benar mendefinisikan risalahnya, atau bahwa risalahnya telah mengalami dis-
torsi yang sangat luar biasa dalam berbagai cara, sebab jika tidak, sebuah perny-
ataan keimanan yang simpel itu tidak akan mengembang menjadi pidato yang bertele-
tele. Kredo yang terawal itu tak mencakup referensi apa pun tentang Trinitas, semen-
tara Kredo Nicea mencakup Anak Tuhan (Son of God), Tuhannya Tuhan (God of God),
dan Diperanakkan (Begotten), yang kesemuanya itu membuktikan berubah-ubahnya
kepercayaan-kepercayaan Kristen mengenai Yesus pada masa-masa pertumbuhan Kris-
ten.

iii. Beberapa Implikasi Terminologi ‘Kristeni’ pada Masa-masa Awal

Kenyataannya, istilah ‘Kristiani’ itu tampak hanyalah merupakan bikinan dari propa-
ganda Roma, sebab pada masa-masa awal,

nama ‘Kristen’ itu diasosiasikan dengan segala macam kejahatan yang menjijikkan -
hal ini juga merupakan ciri-ciri umum propaganda politis, dan pengarang 1 Petrus…
mengingatkan para pembacanya agar jangan sekali-sekali menderita karena hal-hal
yang menurut khalayak ramai diimplikasikan atas nama ‘Kristen’ (4:15), misalnya
seperti “pembunuh, pencuri, pelaku kejelekan, atau pelaku kejahatan.”30

Gereja masa awal sibuk dengan memerangi sebutan umum ‘Kristen’ ini, yang dalam
anggapan bangsa Romawi adalah sama dengan sebuah perkembangbiakan kejahatan-
kejahatan. Kajian terhadap asal-usul terminologi ini mengimplikasikan bahwa bangsa
Romawilah, dan bukan orang-orang Kristen generasi awal, yang berkeinginan kuat un-
tuk membedakan para pengikut agama baru ini dari tradisi Israel kuno.31

4. Penyiksaan Orang-orang Kristen Awal

Sementara agama Yahudi dipandang sebagai gangguan, upaya-upayanya yang spo-
radis untuk meraih kemerdekaan politis pun ditumpas habis-habisan, meskipun ada
sedikit toleransi dari bangsa Romawi terhadap upaya-upaya yang tidak membangkitkan
perlawanan. Orang-orang Kristen mengalami nasib yang lain, karena mereka meny-
atakan kesetiaan kepada Kaisar, tetapi pada waktu yang sama “tidak berpartisipasi
dalam peribadatan di rumah-rumah ibadah tuhan-tuhan (Romawi), dan-oleh karenanya-
dituduh sebagai ateis.”32 Sudah barang tentu penyiksaan imperial dan publik meru-
pakan hal yang tak terhindarkan lagi. Bahkan golongan-golongan intelektual mengejek
agama Kristen sebagai takhayul atau khurafat. Orang-orang Krtisten dianggap sebagai
ancaman terhadap pandangan hidup Yunani-Romawi (Greco-Roman), karena mereka
memisahkan diri dari masyarakat lainnya, dan utamanya mereka melaksanakan ibadah
secara rahasia, “ada laporan beredar bahwa di dalam biara mereka melakukan prak-
tik permesuman seksual”.33 Tetapi, agama Kristen telah menyebar di sebagian besar
provinsi-provinsi Imperium Romawi pada pertengahan abad ke-3, meskipun penyiksaan
lokal yang berulang-ulang dan antagonisme yang meluas dari khalayak ramai.

Akhirnya, penyiksaan lokal mencapai puncaknya dalam kebijakan kekaisaran. Im-
perium Romawi tengah mengalami kemunduran secara nyata pada paruh kedua abad
ke-3, dan untuk mengimbangi kenyataan ini maklumat kekaisaran pada tahum 249
memerintahkan seluruh bangsa taklukkan Romawi untuk berkorban demi tuhan-tuhan
(Romawi). Kebijakan-kebijakan keras diterapkan kepada orang-orang Kristen, yang
menolak menaati maklumat ini, sampai pada tingkat di mana seluruh orang yang meng-
hadiri Misa di gereja diancam dengan hukuman mati. Ditangkapnya Kaisar Valerian
oleh bangsa

Persia pada 260 berakhirlah rangkaian penyiksaan-penyiksaan ini, dan untuk em-
pat dekade berikutnya gereja mengalami perkembangan cukup pesat. Akan tetapi,
pada tahun 303 pengekangan terjadi lagi, dengan tingkat yang lebih parah dari pada
yang dialami orang-orang Kristen sebelumnya. Beratus-ratus, jika tidak beribu-ribu,
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orang hinasa. Masuknya Constantine, seorang calon pewaris takhta, ke agama Kristen
telah menyelamatkan toleransi Romawi pada tahun 313 dan menggalakkan penyebaran
agama Kristen dengan cepat sekali.34

5. Praktik-Praktik dan Kepercayaan pada Awal Kristen dan Berikutnya

Ketidakjelasan mengenai ajaran-ajaran Yesus yang terpatri, ditambah dengan penyik-
saan terus-menerus terhadap orang-orang Kristen sampai awal abad ke-4, telah mengak-
ibatkan beragamnya praktik-praktik keagamaan di bawah bendera Kristen. Ehrman
berkata:

Tentu saja terdapat orang-orang Kristen yang percaya kepada satu Tuhan; bagaimana
pun juga yang lainnya percaya kepada dua Tuhan; dan yang lainnya lagi menyembah
30 tuhan, atau 365, atau lebih… Sebagian orang Kristen meyakini bahwa Kristus adalah
manusia dan Tuhan sekaligus; yang lainnya mengatakan bahwa ia seorang rnanusia,
bukan Tuhan; yang lainnya lagi mengklaim bahwa ia adalah Tuhan, bukan manusia;
yang lainnya lagi bersikeras bahwa ia seorang manusia penjelmaan Tuhan untuk se-
mentara waktu. Sebagian orang Kristen meyakini bahwa kematian Kristus telah men-
gantarkan keselamatan dunia; yang lainnya mengklaim bahwa kematian ini tidak ada
pengaruhnya terhadap keselamatan; sementara yang lainnya lagi menganggap bahwa
la tak pernah mati.35

Q, koleksi asli ajaran-ajaran Yesus, telah lenyap dibanjiri dengan pengaruh-pengaruh
lain yang bersaing pada saat agama baru itu masih dalam taraf perkembangannya.36
Teks-teks yang muncul di kalangan-kalangan Kristen berikutnya, dalam rangka mengisi
kekosongan ini, mulai mendapat status sebagai Kitab Suci. Sementara di tengah-
tengah kerisauan dalam usaha menemukan basis teologis bagi keyakinan-keyakinan
mereka kepada Kitab-kitab Suci, berhagai macam sekte-dengan pandangan yang san-
gat berbeda-beda tentang kehidupan Yesus Kristus-memainkan peran masing-masing
dalam memperbaiki dan membentuk teks, dengan tujuan untuk mencapai pandangan
khusus teologisnya sendiri.

Gereja Ortodoks, sebagai sebuah sekte yang akhimya menjadi dominan di atas sekte-
sekte yang lain, menentang keras berbagai ide (bid’ah) yang waktu itu tengah beredar.
Ide-ide tersebut meliputi Adopsionisme (ide bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tapi se-
orang manusia); Dosetisme (pandangan sebaliknya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan
bukan manusia); dan Separasionisme (bahwa elemen ketuhanan dan kemanusiaan
Yesus adalah dua zat yang berbeda). Dalam setiap kasus, sekte yang kemudian tumbuh
menjadi Gereja Ortodoks ini, secara sengaja telah mengubah Kitab Suci agar mencer-
minkan pandangan-pandangan teologisnya sendiri tentang Yesus Kristus, dan sekaligus
menghapus pandangan-pandangan teologis rivalnya.37

6. Kesimpulan

Perhatikan poin-poin ini: bahwa para murid Yesus, menurut Alkitab, kualitasnya tak
pasti; bahwa Q, Injil Yesus yang asli, telah tersaingi oleh ideide yang lain dalam
tahap-tahap Kristen yang paling awal; bahwa sebuah pernyataan iman yang simpel,
karena tidak-adanya kredo yang pasti, telah menggelembung dan mencakup pandangan-
pandangan teologis baru yang berkembang pada berabad-abad kemudian; bahwa ker-
agaman pendapat yang demikian besar mengenai tabiat Ketuhanan (Godhead) telah be-
rakibat pada perubahan teks-teks yang ada demi tujuan-tujuan teologis; dan bahwa, di
atas kekacaubalauan teologis ini, tiga abad pertama dari sejarah Kristen dipenuhi den-
gan penyiksaan. Suatu atmosfer yang begitu sangat berubah-ubah ini tidak mungkin
kondusif bagi transmisi dan perneliharaan Kitab Suci Kristen.
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The History of The Qur’anic Text hal 253 - 263

Di langit, Tuhan dan para malaikat belajar Taurat persis, seperti para rabi (pemimpin
agama Yahudi) mempelajarinya di bumi. Tuhan mengenakan jubah layaknya seorang
Yahudi dan bersembahyang menurut cara para rabi. Dia melakukan tindakan-tindakan
kasih sayang yang dianjurkan etika Yahudi. Dia mengatur urusan-urusan dunia sesuai
dengan aturanaturan Taurat, persis seperti yang dilakukan seorang rabi di pengadilan-
nya. Satu tafsir legenda penciptaan mengajarkan bahwa Tuhan mengkaji Taurat dahulu
dan kemudian menciptakan dunia darinya. 1

Adalah suatu kebiasaan bahwa bila seseorang membangun suatu istana, dia tidak mem-
bangunnya menurut kebijakannya sendiri, tapi menurut kebijakan seorang ahli. Se-
orang ahli tidak membangun menurut kebijakannya sendiri, melainkan dia mempun-
yai rancangan-rancangan dan catatan-catatan untuk mengetahui bagaimana membuat
kamar-kamar dan koridor-koridor. Zat yang mahasuci, juga melakukan hal yang sama.
Dia meneliti Taurat dahulu baru menciptakan dunia.2

1. Sejarah Perjanjian Lama

Bab yang sebelumnya telah memberikan pandangan sekilas tentang kondisi historis
yang secara gamblang sangat meyakinkan tidak mungkin terpeliharanya PL (dari berba-
gai macam perusakan dan penggelapan), dan dalam bagian ini saya akan memaparkan
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sejarah teks itu sendiri. Penukilan-penukilan teks yang cukup banyak dan panjang yang
saya lakukan baik di sini maupun di bab-bab yang lain adalah murni dari pihak-pihak
Judeo-Kristen sendiri. Tidak seperti keyakinan yang kedaluwarsa bahwasanya orang-
orang Timur tidak dapat merepresentasikan diri dan harus diwakili, saya akan biarkan
para ilmuwan ini untuk merepresentasikan diri mereka sendiri dan menyatakan perny-
ataan mereka sendiri sebelum saya menyuguhkan argumen-argumen saya mengenai
pendapat-pendapat mereka.

Dalam bahasa Ibrani PL (Perjanjian Lama) terdiri dari tiga bagian: Pentateuch (lima
buku pertama dari PL), Nabi-nabi, dan Tulisan-tulisan, yang dianggap Bangsa Yahudi
sebagai dua puluh empat buku. Teks PL yang berbahasa Ibrani dikenal sebagai Teks
Massoreti (Massoretic Text-MT).3

i. Sejarah Taurat Menurut Sumber-Sumber Yahudi

a) Musa Menyampaikan Taurat Kepada Imam-Imam Lewi yang Meletakkannya di Sarn-
ping Peti

9 - Dan Musa menuliskan hukum Tuhan, dan memberikannya kepada imam-imam Lewi
yang ditugaskan untuk mengurus Pen Perjanjian Tuhan, dan kepada para pemimpin
Israel.

10 - Dan Musa memerintahkan kepada mereka, “Pada akhir tiap tahun .

ketujuh, dalam tahun penghapusan utang, pada pesta Pondok Daun,

11 - Ketika orang-orang Israel datang menyembah Tuhanmu di tempat yang dipilih-Nya,
kamu harus membacakan hukum-hukum ini di depan mereka semua.

12 - Suruhlah semua orang laki-laki, perempuan dan anak-anak serta orang asing yang
tinggal di kota-kotamu berkumpul untuk mendengar pem-bacaan itu, supaya mereka be-
lajar menghormati dan takut kepada Tuhan-mu serta setia menaati perintah-perintah-
Nya.”4

24 - Lalu Musa menuliskan hukum Tuhan dalam sebuah buku. la menuliskannya dengan
teliti dari awal sampai akhir.

25 - Ketika selesai, ia berkata kepada para imam Lewi yang ditugaskun untuk mengurus
Peti perjanjian,

26 - “Ambillah buku hukum ini, dan taruhlah di sebelah Peti Perjanjian Tuhanmu, su-
paya tetap ada di situ sebagai kesaksian terhadap kamu.

27 - Karena saya tahu kamu pendurhaka, pemberontak dan keras kepala, Lihatlah, se-
lagi saya masih hidup pun kamu berontak melawan Tuhan; apalagi nanti setelah saya
mati!

29 - Karena saya tahu bahwa setelah saya mati, kamu akan sepenuhnya menjadi jahat
dan menolak apa yang sudah saya perintahkan kepadamu; dan kelak bencana akan
menimpamu; karena kamu berbuat jahat di mata Tuhan, membuat-Nya marah dengan
melakukan apa yang dilarangNya.”5

b) Taurat Hilang dan Ditemukan Kembali

Membuktikan eksistensi Taurat dan penggunaannya pada masa Rumah Tuhan yang Per-
tama adalah sangat sulit. Aaron Demsky berkata:

Ciri lain tentang tahun sabbat adalah pembacaan Taurat secara publik sewaktu hari
raya Booth …, yang mengakhiri tahun itu (Ulangan 31: 1013). Tidak terdapat bukti tek-
stual yang memperlihatkan perayaan tahuntahun sabbat dan jubilee pada masa Rumah
Tuhan yang Pertama. Pada kenyataannya, pengarang Tawarikh… menyatakan bahwa
70 tahun sabbat dari penaklukan Kanaan oleh bangsa Israel sampai runtuhnya Rumah
Tuhan tidak pernah ditaati.6
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Menurut dokumen Damsyik (yang tujuh kopi darinya ditemukan dalam Kertas Gulun-
gan Laut Matt -the Dead Sea Scrolls) Tuhan memberikan Taurat kepada Musa secara ke-
seluruhan dalam bentuk tertulis. Bagaimanapun juga, tulisan-tulisan ini disegel dalam
Peti selama kira-kira lima abad, dan oleh karenanya tidak dikenal orang banyak. Mem-
bincangkan masalah hubungan perzinaan David dengan Bathsheba7 dan kenapa dia tak
dihukum mati, dokumen Damsyik menjawab, “Buku-buku Hukum telah disegel dalam
Pen semenjak masa Yosua (± 1200 S.M.) sampai masa Raja Yosia dari Yehuda (abad ke-
tujuh S.M.), ketika buku-buku tersebut ditemukan kembali dan dipublikasikan (lihat 2
Raja-raja 22).”8 Artinya, bahwa David dan para rabbi yang sezamannya sepenuhnya tak
tahu apa yang tertulis dalam Taurat.

Masalah apakah dulunya Taurat diletakkan di dalam Peti (the Ark) atau hanya di samp-
ingnya, sangatlah pelik dan membingungkan. Peti itu sendiri hilang selama tujuh bulan
sewaktu terjadi invasi Palestina (± 1050-1020 S.M.); pada saat ditemukan kembali, 50.070
orang Israel dari kota Bet-Semes dimusnahkan Tuhan karena berani coba-coba menen-
gok di dalam Peti.9 Tatkala Raja Salomon memerintahkan agar Peti diipindahkan ke
Rumah Tuhan yang Pertama, 1 Raja-raja 8: 9 memberitahukan kita bahwa di dalamnya
tak ada satu pun kecuali dua tablet (lempengan batu) yang dibawa Musa dari Sinai-tidak
seluruh Hukum Tuhan. Bahkan seandainya Taurat disimpan terpisah dari Peti, itu pun
tampaknya Taurat juga telah hilang seluruhnya dari kehidupan bangsa Yahudi selama
berabad-abad. Tujuh puluh tahun sabbat (lima abad), jika tidak malah lebih, berlalu
tanpa ada pembacaan Hukum Tuhan secara publik, yang berpuncak pada pengenalan
tuhan-tuhan asing dan ritus-ritus pagan kepada rakyat Israel. Tentu hal ini merupakan
indikasi jelas bahwa Taurat sejak itu telah terhapus dari memori kolektif bangsa ini.
Baru sampai tahun kedelapan belas dari pemerintahan Raja Yosia (640-609 S.M.) Tau-
rat ini ‘secara ajaib ditemukan kembali,10 bertepatan dengan pembaruan menyeluruh
yang dicanangkan Yosia melawan praktik kurban anak dan ritual-ritual pagan yang
lain. Namun Taurat masih tidak dipergunakan secara umum untuk waktu dua abad lagi
paling tidak. Tampaknya Taurat ini menghilang dari kesadaran orangorang Yahudi se-
cara tiba-tiba persis seperti kemunculannya. Ada bukti yang bagus untuk mengatakan
bahwa pembacaan dan penjelasan Hukum Tuhan pertama kali dilakukan secara publik
(setelah masa Musa) hanyalah terjadi pada saat pengumumannya oleh Ezra ± 449 S.M.
Perlu dicatat bahwa terdapat gap yang sangat besar yang melebihi 170 tahun antara
masa ditemukannya kembali Hukum Tuhan (621 S.M.) dan masa Ezra membacakannya
secara publik.11

ii. Sejarah Taurat Menurut Para Ilmuwan Modem

Barangkali akan bermanfaat memulai sebuah kerangka kronologis Kitahkitab PL
berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan kritik Biblikal yang telah diterima secara
umum. Tabel berikut ini dinukil dari C.H. Dodd, The Bible Today.12

Catatan: tahun-tahun yang diberikan di sini lebih merupakan gambaran kasar, dan
agaknya cenderung bergeser ke atas dan ke bawah atas dasar berkala. Rowley telah
mengkaji tren-tren yang berbeda-beda dalam penentuan tanggal kitab-kitab PL ini,13
tapi perbedaan-perbedaan semacam in] tidak banyak berpengaruh pada hasil pengka-
jian ini. Abad S.M. XIII
(atau lebih awal?) Keluar dari Mesir Tradisi lisan (hukum, legenda, puisi) yang dipeli-
hara dalam tulisan-tulisan di kemudian hari XII (?) Tinggal menetap di Palestina XI
Peperangan dengan bangsa Kanaan, dll.
Pendirian Monarki (Daud 1000 S.M.) X Tawarikh pengadilan bermula (digabungkan
dalam kitab-kitab belakangan) IX Hukum-hukum dan tradisi-tradisi awal ditulis:
koleksi Judea (‘J’) dan koleksi Efraim (‘E’), belakangan digabungkan dalam Kejadian
-sampai Yosua. VIII Amos, Hosea, Mikha, Yesaya. (Jatuhnya Samaria, 721 S.M.) VII
Reformasi Yosia, 621 S.M.: Ulangan, Yeremia, Zefania, Nahum. VI Habakuk, Hakim-
hakim, Samuel, Raja-raja. (Jatuhnya Yerusalem, 586 S.M.). Yehezkiel, ‘II Yesaya’, Hagai,
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Zakharia. V Hukum-hukum dan riwayat-riwayat Kejadian sampai- Yosua versi Imam
[Priest] (‘P’) ditulis atas dasar tradisi-tradisi yang lebih awal. Maleakhi, Ayub. IV Kom-
pilasi Kejadian-sampai-Yosua (dari ‘J’, ‘E’, ‘P’ dan Ulangan). III Tawarikh, Ecclesiastes.
II Kitab Mazmur diselesaikan (sebagian besar dari puisi-puisi yang lebih awal). Ecclesi-
asticus, Daniel, dll. I Kitab Hikmah, dll.

Koleksi dan kodifikasi hukum-hukum kuno Israel menghasilkan apa yang disebut den-
gan Pentateuch, atau Lima Kitabnya Musa (meliputi Kejadian sampai Ulangan); menu-
rut C.H. Dodd kitab-kitab ini mendapatkan bentuknya yang final sekitar abad ke-empat
S.M. Perbuatan-perbuatan para nabi juga diedit, dengan catatan-catatan historis yang
sering kali diubah agar sesuai dengan ajaran-ajaran nabi.14

a) Sumber-Sumber Biblikal Diedit Pada Abad Ke-5 Sampai Ke-2 S.M.
William G. Dever, Profesor bidang Arkeologi Timur Dekat dan antropologi di Universitas
Arizona, mengemukakan pandangan lain. Dia menyatakan bahwa sumber-sumber Bib-
likal diedit pada era Persia belakangan (abad ke5-ke-4 S.M.) dan Helenistik (abad ke-3-
ke-2 S.M.). Dan masih ada banyak para ilmuwan lain seperti Tom Thompson dari Copen-
hagen, dan koleganya Niels Peter Lemche, Philip Davies dari Sheffield, “dan sejum-
lah pakar yang lain, baik yang berkebangsaan Amerika maupun Eropa, yang meyakini
bahwa Bibel yang berbahasa Ibrani tidak hanya diedit pada periode Persia/Helenistik
tapi memang ditulis pada masa itu.”15

Sementara itu Profesor Frederick Cryer dari Copenhagen, menyimpulkan bahwa Bible
yang berbahasa Ibrani “tidak dapat dibuktikan memiliki kandungan-kandungan yang
sekarang ini sebelum periode Helenistik.” Sebuah bangsa yang kita sebut Israel
tidak menggunakan istilah itu buat diri mereka, kata dia, sebelum abad keempat S.M.
Riwayat-riwayat Saul dan David, misalnya, ditulis di bawah “kemungkinan pengaruh”
dari literatur Helenistik tentang Iskandar Agung. Bahwa teksteks Biblikal ini disusun
begitu terlambat “secara niscaya memaksa kita untuk merendahkan estimasi kita ter-
hadapnya sebagai sumber sejarah.”16

Niels Lemche bahkan berpendapat lebih jauh lagi, menemukan penciptaan Israel kuno
pada “historiografi Jerman abad ke-19 yang memandang semua peradaban dari segi
konsep negara-kebangsaan (the nation-state)-nya masing-masing.”17 Dengan demikian,
menurutnya, konsep politis dan sosial sebuah Israel kuno adalah merupakan suatu
ideal yang aneh dan tidak karuan, yang dilahirkan sebagai akibat dari keasyikan Eropa
sendiri dengan negarakebangsaan (the nation-state) pada tahun 1800-an.18

2. Sumber-Sumber Budaya Sastra Yahudi

i. Bahasa Asli Perjanjian Lama Tidak Disebut Ibrani

Bahasa masa pra-pengasingan (pre-exilic language) yang digunakan oleh Yahudi adalah
dialek Kanaan dan tidak dikenal sebagai Ibrani. Orang-orang Funisia (atau lebih tepat-
nya, orang-orang Kanaan) menemukan alfabet yang benar pertama kali ± 1500 S.M.,
berdasarkan huruf-huruf ketimbang gambargambar deskriptif. Semua alfabet yang
berturut-turut seterusnya adalah berutang budi pada, dan berasal dari, pencapaian
Kanaani ini.19

Dalam budaya umum, bangsa Kanaan tidaklah kalah hebat, dan tidak sedikit dari bu-
daya Kanaan itu telah diambil alih oleh orang-orang Ibrani…. Orang-orang Ibrani
bukanlah pembangun yang besar, juga bukan cerdas dalam seni dan keahlian. Aki-
batnya mereka dalam bidang ini, begitu juga hal-hal yang lain, harus bergantung be-
rat pada orang-orang Kanaan. Bahasa apa pun yang digunakan orang-orang Ibrani
sebelum menetap di Palestina, adalah dialek bahasa Kanaan yang kemudian menjadi
bahasa rnereka setelah menetap. 20

Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa bahasa Ibrani dan Aramaik merupakan dua
dialek bahasa Kanaan.21 Pada kenyataannya tulisan-tulisan Yahudi pra-pengasingan
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adalah berbahasa Kanaan,22 walaupun sekarang secara salah dianggap sebagai bahasa
Ibrani lama atau paleo-Ibrani. Abraham dan anakcucunya merupakan suatu marga
yang terlalu kecil di Kanaan untuk dapat menciptakan bahasa mereka sendiri, dan
dengan terpaksa mereka harus menggunakan bahasa Kanaan yang predominan, san-
gat tidak mungkin bahwa orang-orang Israel, dalam jumlah yang demikian kecil dan
terpaksa menanggung penderitaan dan perbudakan di Mesir, adalah dalam posisi yang
kondusif untuk menciptakan sebuah bahasa baru. Sejauh yang mungkin dilakukan
hanyalah mengadopsi sebuah dialek bahasa Kanaan tertentu pada tahap tertentu, tetapi
tentu saja tidak ada yang berbeda dan unik. Dan kenyataannya PL itu sendiri tidak
pernah merujuk pada bahasa Yahudi sebagai bahasa Ibrani, sebagaimana yang diilus-
trasikan oleh dua ayat dari Yesaya 36:
11- Lalu kata Elyakim, Sebna dan Yoah kepada Rab-Syakih, “Tuan, bicara saja dalam
bahasa Siria dengan budak-budakmu; karena kami memahaminya: Jangan memakai
bahasa Yahudi (Jew’s language), nanti dimengerti rakyat di atas tembok kota itu.”
13- Kemudian Rab-Syakih berdiri dan berteriak dalam bahasa Yahudi, dan berkata,
“Dengarlah apa yang dikatakan raja besar, raja Asyur.”
Demikianlah terjemahan dalam versi King James (King James Version), dan frasa yang
sama juga ditemukan dalam versi New World Translation,23 versi Holy Bible from the
Ancient Eastern Text,24 Revised Standard Version,25 dan edisi bahasa Arab. Ketiga
versi yang terakhir ini mengganti ‘bahasa Aram’ dengan ‘bahasa Suriah’, tapi tak satu
pun menganggap yang lain sebagai bahasa Ibrani.26 2 Raja-raja 18:26 dan 2 Tawarikh
32:18 mencatat rentetan kejadian yang sama dan menggabungkan ekspresi yang sama.
Dalam bab yang lain dari Yesaya kita membaca:
Pada waktu itu bahasa Kanaan akan dipakai dalam lima kota Mesir, dan mereka akan
mengangkat sumpah demi Tuhan para penjamu mereka; salah satu kota itu akan dina-
makan “Kota Kehancuran”.27
Terjemahan-terjemahan di atas secara sepakat menyetujui kesimpulan ini; jika bahasa
Ibrani telah ditemukan pada waktu itu, tentu saja PL akan memberikan kesaksian ten-
tang hal itu, dan bukannya malah membuat istilah atau susunan kata-kata (wordings)
yang kabur tentang ‘bahasa orang-orang Yahudi’ (Jews’ language) atau bahasa Kanaan
(language of Canaan).28 Dengan kenyataan bahwa teks secara generik merujuk pada ba-
hasa Kanaan-yang secara simpel bisa dikatakan berbahasa Kanaan-kita dapat menyim-
pulkan bahwa bangsa Israel tidak mempunyai sebuah bahasa yang khusus pada waktu
terpecahnya Kerajaan menjadi Israel dan Tehuda.
Sebetulnya kata-kata ‘bahasa Ibrani’ memang benar-benar ada, tapi ia mendahului
bangsa Israel, dan tidak merujuk pada sesuatu yang berhubungan secara jauh dengan
Yahudi. Kata-kata ‘ibri (Habiru) dan ‘ibrani (Hebrew) telah lama dipakai bahkan se-
belum 2000 S.M. dan merujuk pada sebuah grup dari suku-suku Arab di daerah-daerah
bagian utara Jazirah Arabia, di padang pasir Suriah. Sebutan itu menyebar ke suku-
suku Arab yang lain di daerah itu hingga menjadi sinonim dengan ‘son of the desert’
(anak padang pasir). Teks-teks Cuneiform dan Fir’aunis semenjak sebelum bangsa Israel
pun menggunakan kata-kata seperti ‘ibri, Habiri, Habiru, Khabiru, dan ‘abiru. Dalam
hal ini istilah ‘ibrani, seperti dianggap berasal dari Abraham dalam Bibel, berarti se-
orang anggota dari ‘abiru (atau suku-suku Arab nomad), yang dia sendiri merupakan
salah satu anggotanya. Frase ‘ibrit, yang menunjukkan orang-orang Yahudi, diciptakan
belakangan oleh para rabi di Palestina.29
ii. Tulisan Yahudi Periode Awal: Bahasa Kanaan dan Asyur
Tulisan Yahudi masa pra-pengasingan adalah berbahasa Kanaan.30 Tatkala bahasa
Aram menjadi bahasa dominan kawasan Timur Dekat kuno, orangorang Yahudi men-
gadopsi bahasa ini dan segera mengambil tulisannya jugayang saat itu dikenal sebagai
bahasa Asyur.31
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‘Tulisan Asyur’ atau ini disebut demikian karena asalnya merupakan bentuk Aram dari
‘Tulisan berbahasa Funisia’ yang telah jamak digunakan…sejak abad ke-8 S.M. dan
dibawa kembali orangorang Yahudi pulang dari Pengasingan. Square script (tulisan
persegi) adalah berasal dari bentuk alfabet ini.32
Tulisan persegi ini secara formal tidak dianggap sebagai tulisan Ibrani hingga terjadi
karya-karya Bin Sira dan Josephus pada abad pertama Masehi, dan di dalam Mishna
dan Talmud,33 yang kesemuanya merupakan perkembangan-perkembangan yang ter-
jadi sangat belakangan.
Jadi, aslinya ditulis dalam bahasa apakah PL itu? Dari informasi di atas kita lihat ada
sebuah proses evolusi penulisan: bahasa Kanaan, Aram (Asyur), dan akhirnya square,
yang kemudian belakangan dianggap sebagai bahasa Ibrani. Kita bisa menyimpulkan
bahwa, menjelang kepulangan mereka dari Pengasingan Bibel pada tahun 538 S.M.,
orang-orang Yahudi tidak mempunyai alat komunikasi tertulis apa pun yang secara
khas milik mereka sendiri. Menariknya Wurthwein menggabungkan alphabet Kanaan
ini seraya menegaskan, “Ini adalah tulisan Funisia-Ibrani kuno, pendahulu setnua alfa-
bet yang terdahulu maupun kini.”34
iii. Sumber-Sumber Taurat
a) Sumber-Sumber yang Berasal dari Yahudi
Sebagaimana merupakan kebiasaan untuk mencari pengaruh dari sumber-sumber yang
tersembunyi dalam Al-Qur’an (suatu topik yang akan kami bicarakan kemudian),35 para
sarjana Barat di masa lalu telah sibuk mencari sumber-sumber Taurat. Julius Wel-
hausen (1844-1918) menjelaskan empat asal yang utama: J (narasi Profetik Yahwistik, ±
850 S.M.); E (narasi Profetik Elohistik, ± 750 S.M.); D (Deuteronomy dan catatan-catatan
Deuteronomik di lain tempat, ± 600 S.M.); dan P (the Priestly Code, Kode Imam, terpre-
sentasikan secara khusus dalam Imamat dan dalam pembaruan-pembaruan di lain tem-
pat, ± 400 S.M.).36 Sumber-sumber yang lain juga sudah ditemukan, dan kesemuanya
menurut dugaan berasal Yahudi.
b) Sumber-Sumber yang Berasa] Non- Yahudi
Bagaimana pun, dilemma terbesar yang kita hadapi adalah ditemukannya tulisan-
tulisan/karya-karya serupa di dalam sumber-sumber non-Yahudi-yang sebagiannya men-
dahului PL tidak kurang dari lima abad sebelumnya. Menurut Keluaran 20, Tuhan
secara verbal memproklamasikan Sepuluh Perintah (the Ten Commandments) dan
menuliskannya di atas dua lempengan batu, dan menyerahkannya kepada Musa di Gu-
nung Sinai.
Kumpulan tulisan-tulisan yang sangat serupa adalah, tentu saja, Kode Hammurabi (the
Code of Hammurabi) … (tertanggal kurang lebih pada tahun 1700 S.M.). Yang begitu
mencolok adalah kesamaan yang terdapat pada pernyataan-pernyataan awal yang me-
nunjukkan bahwa Kode Perjanjian (the Covenant Code) diambil atau dipinjam dari
hukum Hammurabi. Sekarang bisa dipahami bahwa kedua kode berasal dari sebuah
latar-belakang legislasi yang sama yang tersebar luas. Meskipun kode Ibrani ini tanggal-
nya lebih belakangan, dalam hal-hal tertentu kode ini dalam karakternya lebih simpel
dan primitif daripada kode Hammurabi…37
Contoh lain yang mengundang penasaran adalah yang bersumber dari tulisan-tulisan
yang ditemukan di Ras Syamra, kini di Suriah. Majalah Geografi Nasional mengutip:
Bahkan Adam dan Hawa disebut dalam teks-teks Ras Syamra. Mereka hidup di se-
buah taman yang indah sekali di Timur, alamat yang sedikit kabur, yang, bagaimana
pun, cocok dengan yang disebutkan dalam Bibel… Dalam suatu cerita yang ditulis
oleh pengarang Ugarit, Adam merupakan pendiri sebuah bangsa, Semit Kanaan, yang
barangkali salah satu syekh atau raja tertua, dan oleh karena itu rupanya ia adalah
seorang tokoh historis.38
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Catatan-catatan ini, menurut pengarang ini, bertarikh dari abad ke-14 atau ke-15 S.M.,
dan oleh karenanya mendahului Musa paling tidak satu abad.

The History of The Qur’anic Text hal 263 - 266

3. Sejarah Hukum Lisan (the Oral Law)

Ajaran rabbinikal menegaskan bahwa Hukum Tertulis (Lima Buku Musa) dan Hukum
Lisan (disampaikan selama berabad-abad lewat kata-kata atau mulut) keduanya berasal
pada masa Musa; Hukum Lisan menyediakan semua penjelasan-penjelasan yang diper-
lukan bagi pelaksanaan Hukum Tertulis. Misynah adalah kompilasi Hukum Lisan ini.39

Laporan Misynah sendiri mengenai asal dan sejarah Hukum Lisan dituangkan dalam
Traktat Aboth,1. Pada saat yang sama bahwa Hukum Tertulis diberikan dari Sinai,
Hukum Lisan pun juga disampaikan kepada Musa, dan pada gilirannya ditularkan (se-
cara oral) kepada para pemimpin generasi-generasi secara turun-temurun.40

Di bawah ini adalah Traktat Aboth, 1, memuat sejarah tradisional dari Hukum Lisan:

1). Musa menerima Hukum dari Sinai dan menkomisikannya ke Yosua, dan Yosua ke
para sesepuh, dan para sesepuh ke Nabi-nabi; dan Nabi-nabi mengkomisikannya ke
orang-orang Sinagog Agung. Mereka mengatakan tiga perkara: berhati-hatilah dalam
memutuska _n hukum, binalah banyakbanyak pengikut, dan buatlah pagar di sekitar
Hukum.

2). Simeon yang Adil41 adalah sisa-sisa dari Sinagog Agung …

3). Antigonus dari Soko menerima [Hukum] dari Simeon yang Adil …

4). Yose bin Yoezer dari Zeredah dan Yose bin Yohanan dari Yerusalem menerima
[Hukum] dari mereka …42

Dan seterusnya. Pendeknya, laporan Misynah sendiri tentang legitimasinya, yang
terkandung dalam traktat ini, sebagian besarnya terdiri dari ucapanucapan memuji
Hukum Lisan ini bersama nama-nama para guru yang mcnularkannya dari generasi
ke generasi berikutnya. “Kecuali empat paragraf terakhir, ucapan-ucapan ini adalah43
anonim.”

Laporan tradisional tentang Hukum Lisan ini dan transmisinya, mulai dari Musa dalam
silsilah yang tak terputus sampai pada para rabbi Yerusalem pasca-pengasingan, bisa
dibantah dengan melihat sekilas sejarah Yahudi. 2 Raja-raja 22-23 meriwayatkan pen-
emuan sebuah ‘Kitab Hukum’ pada masa kekuasaan Raja Yosia (640 - 609 S.M.).44 Pem-
baruan menyeluruh yang ia canangkan-menghancurkan altar-altar tempat ibadah para
penyembah berhala, menghapus kurban anak, merusak rumah pagan para pelacur
laki-laki, dan seterusnya-membuktikan bahwa sampai dasar-dasar Hukum yang paling
mendasar sekali pun telah tersapu bersih dari kesadaran bangsa Israel. Maraknya
praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan agama ini justru mengingkari ke-
beradaan para imam-imam Yahudi yang diduga menghafalkan dan mentransmisikan
Hukum Lisan selama berabad-abad. Tradisi-tradisi oral ini jelas merupakan sebuah
penafsiran Hukum Tertulis; meskipun seandainya yang belakangan (Hukum Tertulis)
ini hilang, maka tradisi oral yang terpelihara dengan baik dan tepercaya, sudah cukup
bisa memberikan informasi kepada para rabi bahwa ritual-ritual pagan semacam itu
merupakan pelanggaran terhadap hal-hal yang keramat/sakral. Di manakah pemimpin-
pemimpin agama yang mentransmisikan Hukum dari generasi ke generasi itu? Memang
kakek Yosia, Raja Manasye, beranggapan bahwa dengan membangun kembali altar-altar
untuk menyembah Baal yang telah dihancurkan Hizkia, dia sedang kembali pada sesem-
bahan awal bangsa itu, dan Baal yang disembah barangkali dalam benak orang banyak
diidentifikasi sebagai Tuhan nasional Yahweh.”45

Apa pun bentuknya Hukum Lisan yang aslinya diterima Musa adalah sudah hilang be-
berapa milenium yang lalu dan tak ada wujudnya. Hukum Lisan yang ada sekarang,
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barangkali bertarikh dari masa ketika Hukum Tertulis pertama dibacakan dan di-
jelaskan kepada orang banyak [oleh Ezra]. Uraian oral ini tak terhindarkan telah
menggiring pada penjelasan-penjelasan yang berbedabeda. Dan’ sini, pada masa-masa
berikutnya dirasa sangat mendesak, untuk mengurangi perbedaan-perbedaan ini se-
makin parah, perlu ditulisnya penjelasan-penjelasan yang dianggap otoritatif dan be-
nar. Proses ini berawal pada masa Hillel dan Syammai (akhir abad 1 S.M.) clan ke-
mudian disebut misynah … Sering kali setiap imam mempunyai kompilasi Misynahnya
sendiri.46

Hilangnya sama sekali sumber asli yang bisa dijadikan dasar pijakan, dan maraknya
perselisihan-perselisihan tentang masalah arti telah mendorong setiap imam/guru un-
tuk menyusun kompilasi Hukum Lisan-nya masingmasing, mencuatlah beberapa per-
tanyaan: seberapa validkah Misynah yang sampai pada kita sekarang ini? Otoritas ke-
tuhanan apakah yang dimilikinya tcrhadap seluruh Misynah yang lain yang ditulis oleh
rabi-rabi yang sekarang terlupakan itu? Dan siapakah yang punya hak untuk menen-
tukannya sebagai satu-satunya Misynah yang definitif (the definitive Mishnah)?

4. Sejarah Teks Ibrani: Masorah

Teks Ibrani PL diistilahkan Masoretik sebab dalam bentuknya yang sekarang ia
berdasarkan pada Masorah, tradisi tekstual para sarjana Yahudi yang dikenal sebagai
the Masoretes.

Masorah (Ibr. “tradition”) merujuk pada sistem tanda-tanda huruf hidup (vowel), ciri-
ciri aksen, dan nada-nada marginal yang diciptakan para juru tulis dan sarjana Yahudi
awal abad pertengahan dan digunakan dalam mengopi teks Bibel Ibrani untuk memeli-
haranya dari perubahanperubahan.47

i. Hanya Tiga Puluh Satu Teks Masoretik yang Masih Selamat dari PL

Teks Masoretik (MT) memperingatkan kepada produk akhir, sebuah upaya yang mem-
perkenalkan tanda-tanda vowel,dan aksen ke dalam bodi Bibel Ibrani yang hanya berhu-
ruf konsonan dan tak memiliki vowel pada awal abad pertengahan. Jumlah total Bibel
Ibrani yang ditulis dalam bentuk Masoreti (balk yang komplet maupun fragmentari)
hanyalah tiga puluh satu, bertarikh dari akhir abad ke-9 sampai tahun 1100 M.48 Sim-
bol FPRIVATEmenunjukkan teks Masoretik baik dalam Biblia Hebraica yang diedit oleh
Rudolf Kittel (BHK) maupun Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS).49 Keduanya meru-
pakan edisiedisi PL yang paling kritis dan sangat diagungkan; sesungguhnya keduanya
merupakan manuskrip yang sama, B 19A, di the Saltykov-Shchedrin Stale Public Li-
brary dari St. Petersburg, ditulis pada tahun 1008 M. 50

Satu ciri yang menarik dari Leningrad Codex ini, demikian dikenal, adalah sistem
penanggalannya. V. Lebedev menyatakan,

Manuskrip ini mulai dengan sebuah tanda penerbit yang besar, yang memberikan tang-
gal kopi manuskrip, yang disebut dalam lima era yang berlainan: 4770 dari Pencip-
taan, 1444 dari pengasingan Raja Yehoekin, 1319 dari ‘Dominion Yunani’ (malkut ha-
yamanim), 940 dari kehancuran Rumah Tuhan yang kedua di Yerusalem, dan 399 dari
Hijrah (qeren ze’irah). Bulan itu adalah Siwan.51

Gambar 15.1: Contoh halaman dari Leningrad Codex. Halaman folio yang ditunjukkan
ini mencakup Kejadian 12: 1 B- 13:7A. Amatilah, tidak terdapat tanda-tanda pemisah
antara babbab maupun antara ayat-ayat. Dicetak ulang dengan izin dari penerbit.

Keterangan lain yang penting dicatat di sini adalah berasal dari Wiirthwein, bahwa
“pembagian ayat-ayat sudah dikenal pada periode Talmud, dengan tradisi-tradisi
Palestina dan Babilonia yang berlainan”.52 Dengan tidak adanya bentuk pemisahan
apa pun antara ayat-ayat, Kodeks abad ke 11 ini (yang ditulis begitu berabad-abad sete-
lah masa Talmud) menyiratkan kesangsian pada pernyataan ini. Bagaimanapun juga,
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“pembagian (PL) menjadi bab-bab, sebuah sistem yang berasal dari Stephen Langton
(1150-1228), adalah diadopsi dalam manuskrip-manuskrip Ibrani dari terjemahan Injil
berbahasa Latin pada abad ke empat belas.”53 Lebih dari itu, pembagian-pembagian
ayat tidak dibubuhi angka-angka sebagai sub- sub bagian dari bab-bab sampai pada
abad ke-16.54

Kodeks Leningrad ini adalah sangat baru sekali…. ; manuskrip Ibrani keseluruhan PL
yang tertua yang ada kini, sesungguhnya hanya berasal dari abad ke-10 M.55

Sejumlah manuskrip Ibrani yang secara substansial lebih awal, yang sebagiannya
bertarikh dari era pra-Masehi, sebetulnya telah hilang tersembunyi pada masa abad-
abad pertama clan kedua M.56 di dalam berbagai gua di padang pasir Yehuda … dekat
Laut Mati dan senantiasa di sana selama hampir dua milenium, kemudian ditemukan
dalam serangkaian penemuan mulai tahun 1947.57

Temuan-temuan ini meliputi penggalan-penggalan dari hampir semua buku-buku PL,
namun untuk naskah PL yang sempurna, para sarjana masih sepenuhnya bergantung
pada manuskrip-manuskrip yang bertarikh dari abad ke-10 dan setelahnya.58

The History of The Qur’anic Text hal 268 - 276

5. Dalam Pencarian Sebuah Teks yang Otoritatif

Bukan rahasia lagi bahwa selama berabad-abad teks Ibrani dari Perjanjian Lama berwu-
jud sebagai teks konsonan (huruf mati) murni. Tanda-tanda vowel tidak ditambahkan
pada teks ini sampai tahap belakangan, ketika teks konsonan telah mapan (established)
dengan sejarah transmisi yang panjang di baliknya.59

Sejarah keragaman tekstual yang bermacam-macam, pencantuman vowel berikutnya,
dan munculnya final sebuah versi teks PL yang otoritatif, perlu pencermatan yang
mendetail.

i. Peran Konsili Jamnia-Akhir Abad Pertama M.

Wurthwein menulis,

Teks konsonan yang dipelihara dalam manuskrip-manuskrip abad pertengahan dan
yang merupakan dasar bagi edisi-edisi kita sekarang ini tarikhnya kembali pada kira-
kira tahun 100 M. Sebagai bagian dari kebangkitan besar bangsa Yahudi yang menandai
dekade-dekade setelah malapetaka tahun 70 M., status resmi kitab-kitab tertentu dari
Perjanjian Lama yang diperdebatkan telah diselesaikan pada Konsili Jamnia (akhir
abad pertama M.), dan teks otoritatif Perjanjian Lama juga ditentukan.60

Teks (PL) yang terpelihara pada periode setelah tahun 70 M., hanyalah tinggal yang
ada pada grup yang paling berpengaruh, aliran Farisi. Sementara tipe-tipe teks yang
didukung grup-grup yang lebih kecil telah lenyap, yang membuat teks standard yang
ada sekarang ini adalah merupakan sebuah hasil dari perkembangan dan evolusi se-
jarah belaka.61 Penegasan Wurthwein bahwa Konsili Jamnia telah menentukan teks
otoritatif kelihatannya tak lebih sekadar wishful thinking, karena hal ini bertentangan
dengan klaim dia di tempat lain bahwa teks PL ditentukan secara final pada abad ke-10
M.62

ii. Teks Perjanjian Lama dikenal dalam Berbagai Tradisi yang Berbeda-beda

Sebuah kesan yang salah telah terbangun di antara para pembaca umum bahwa PL
telah ditransmisikan sepanjang masa secara persis kata demi kata, dan huruf demi hu-
ruf 63 Padahal tidaklah demikian kasusnya; bahkan “Sepuluh Perintah” (the Ten Com-
mandments) saja berbeda dalam dua versi.64

Para sarjana sepakat bahwa pada akhir era pra-Masehi, teks PL dikenal dalam berba-
gai tradisi yang berbeda satu sama lain sampai pada tingkat yang beragam. Untuk
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menyelesaikan teka-teki tipe teks yang sangat beragama ini, para sarjana telah meng-
gunakan pendekatan-pendekatan (approaches) yang berbeda. “Frank M. Cross menaf-
sirkan keberagaman tersebut sebagai bentukbentuk teks lokal Palestina, Mesir, dan
Babilonia,”65 yang berarti bahwa setiap pusat dari pusat-pusat itu memelihara teks
PL masing-masing, yang sama sekali berdiri sendiri (independent) dan tak ada hubun-
gan apa pun dengan teksteks yang digunakan pusat-pusat yang lain. Shemaryahu Tal-
mon menolak teorinya Cross; sebagai gantinya dia berpendapat bahwa “para pengarang,
penghimpun, dan juru tulis dulu itu menikmati apa yang bisa diistilahkan sebuah kebe-
basan yang terkontrol tentang keragaman teks ..- Dari tahap transmisi manuskripnya
yang paling awal, teks Perjanjian Lama memang dikenal dalam sebuah keragaman tra-
disi yang berbeda satu sama lain sampai pada kadar yang beragam pula.”66 Jadi, se-
mentara Cross berpendapat bahwa setiap pusat (centre) menentukan bentuk teksnya
masing-masing, Talmon berargumen bahwa keberagaman ini tidak disebabkan karena
pusat-pusat yang berbeda, akan tetapi karena para penghimpun dan juru tulis teks-
teks itu sendiri yang sejak semula memang menggunakan sedikit kebebasan dalam hal
bagaimana mereka membentuk ulang teks itu. Apa pun jawabannya, wujudnya bentuk-
bentuk teks yang berbeda tidak mungkin dimungkiri.

iii. Sekitar 6000 Perbedaan Antara Pentateuch Samara dan Yahudi Saja

Sebuah sekte religius dan etnis Ibrani, yaitu orang-orang Samara, mengklaim Musa se-
bagai satu-satunya nabi mereka, dan Taurat sebagai satu-satunya Kitab Suci mereka,
yang mana mereka bersikeras bahwa resensinya yang sempurna hanyalah dimiliki
mereka (dan tidak golongan non-Yahudi).67 Tanggal pecahnya suku Samara yang tepat
dari bangsa Yahudi masih tidak diketahui, tapi kemungkinan besar terjadi pada masa
Dinasti Makkabi (166-63 S.M.) dengan penghancuran tempat suci Syakim dam Gunung
Jerizim.68

Masalah Pentateuch Samara adalah bahwa ia berbeda dari [teks Ibrani Masoretik]
dalam sekitar enam ribu perbedaan. … [banyak di antaranya ] adalah sepele dan tidak
memengaruhi arti dari pada teks, tapi adalah signifikan bahwa sekitar seribu sembi-
lan ratus perbedaan yang lain [Pentateuch Samara bersepakat dengan Septuagint69
berbeda dengan teks Masoretik]. Beberapa varian dalam [Pentateuch Samara] harus di-
anggap sebagai perubahan-perubahan yang dimasukkan suku Samara untuk kemasla-
hatan kultus mereka sendiri. Hal ini benar belaka khususnya tentang perintah yang
disisipkan setelah Keluaran 20:17 untuk mendirikan sebuah tempat suci di atas Gu-
nung Jerizim, tentang Ulangan 11:30 di mana ditambahkan , dan tentang sembilan belas
bagian dalam Ulangan di mana pemilihan tempat suci ditentukan sesuai masa lalu dan
rujukan kepada Syakim pun terlihat jelas.70

Seseorang tentu tergoda untuk bertanya berapa banyak dari 6000 perbedaan ini yang
disebabkan karena perubahan-perubahan Samaria, dan berapa banyak yang dise-
babkan karena perubahan-perubahan Yahudi. Sebagaimana yang akan kita saksikan
pada halaman …, tidak ada satu versi otoritatif apa pun dari PL yang wujud sebelum pal-
ing kurang abad pertama S.M., apalagi suatu versi otoritatif yang ditransmisikan den-
gan kadar ketelitian yang appreciable. Cermatilah bahwa paling kurang dalam seribu
sembilan ratus hal yang disepakati antara Septuagint dan Samaria yang berlawanan
dengan teks Masoretik, orang-orang Yahudi telah mengubah teks yang terakhir ini. Sep-
tuagint muncul kira-kira abad ke-3 S.M. di bawah arahan (menurut sumbersumber tra-
disional) enam penerjemah dari setiap suku Israel yang berjumlah dua belas itu.71 Jadi,
sekurang-kurangnya tiga atau empat abad memisahkan Septuagint dari kemungkinan
tanggal yang lebih awal untuk sebuah edisi PL yang otoritatif. Berdasarkan pada per-
musuhan bebuyutan antara orang-orang Yahudi dan Samaria, dan kengototan yang ter-
akhir (Samaria) bahwa hanya mereka saja yang memiliki resensi yang sempurna, maka
kemungkinan suatu upaya Samaria yang dimaksudkan untuk mengubah Pentateuch
mereka agar sesuai dengan Septuagint Yahudi agaknya sangat jauh. Dengan demikian
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jelas, kesimpulan yang terbaik adalah kecurangan atau perubahan telah terjadi dalam
teks Masoretik mengenai seribu sembilan ratus hal itu, setelah abad ke-3 S.M., untuk
mengatakan tidak adanya kecurangan atau perubahan sebelum tarikh tersebut yang,
jika memang demikian, harus dilemparkan ke Septuagint.
iv. Perubahan-Perubahan Teks yang Tak Sengaja
Kesalahan-kesalahan bisa masuk secara pelan-pelan ke dalam teks dari setiap jalur yang
memungkinkan, karena orang penyalin yang paling profesional sekali pun akan men-
gakuinya. Kebanyakan hal itu adalah tidak sengaja. Dalam kaitannya dengan ini para
sarjana PL telah menciptakan perbendaharaan kata mereka masing-masing untuk klasi-
fikasi ketergelinciranketergelinciran mental ini. Mempelajari kategori-kategori yang
paling umum kita temukan: kekacauan tentang huruf-huruf yang mirip (seperti dan ,
dan ) ; dittografi (pengulangan aksidental); haplografi (pembuangan aksidental ketika
suatu huruf ada dalam suatu kata sebagai huruf dobel); homoioteleuton (pembuan-
gan ketika dua kata-kata memiliki akhiran yang identik dan juru tulis melompat dari
yang pertama kepada yang kedua, dengan menghilangkan apa saja yang terdapat di an-
taranya); kesalahan-kesalahan yang dikarenakan vowel, beberapa lainnya.72Membaca
penelitian kontemporer secara teliti dan detail mengenai penyimpangan-penyimpangan
tertentu dalam penggalan-penggalan tua, bukanlah hal yang sama sekali luar biasa un-
tuk mendapatkan pengarang kontemporer yang melakukan homoioteleuten (misalnya)
untuk menghilangkan pikiran bahwa kesalahan adalah disengaja dari pihak juru tulis;
hal ini barangkali mungkin bisa dimajukan sebagai satu penjelasan sangat mungkin
meskipun jika pembuangan yang sama terjadi pada manuskrip-manuskrip lain yang
penting.73
v. Tiada Rasa Cemas dalam Mengubah Teks ketika di sana Agaknya Terdapat Alasan-
alasan Doktrinal yang Cukup
Bagaimana pun juga, kita harus lebih mencermati perubahan-perubahan yang disen-
gaja, sebab secara natural hal ini lebih serius. Sampai abad-abad Pertengahan teks
PL belum lagi mapan (established),74 dan “sebelumnya secara resmi ditetapkan pun,
teks Perjanjian Lama tidak pernah dianggap sebagai tak boleh diubah.”75 Oleh karena
itu, para juru tulis dan perawi (transmitters) kadang-kadang melakukan perubahan-
perubahan secara sengaja yang, terlepas dari apa pun niat mereka, telah membuk-
tikan cita-rasa yang sangat real untuk mengubah teks asli. Manuskrip-manuskrip yang
serupa menunjukkan bahwa bahkan teks Masoretik pun, yang memang dimaksudkan
untuk memelihara PL dari perubahan-perubahan lebih lanjut, tidak terkecuali immun
dari fenomena ini.76
Namun perbaikan teks tradisional awal, merekonstruksinya dan memeliharanya agar
terhindar dari kritik, hanyalah salah satu tanda-tanda kesibukan para rabbi dengan
teks [Masoretik]. Tanda kedua menyiratkan sebuah tendensi yang berlawanan. Terda-
pat bukti yang jelas bahwa tidak ada rasa cemas apa pun dalam mengubah teks ketika
di sana agaknya terdapat alasan-alasan doktrinal yang cukup.77
Apakah gerangan sebagian alasan-alasan doktrinal yang mendesak ini? Kadang-kadang
hanyalah masalah linguistik saja, mengubah suatu kata asing atau kurang dikenal den-
gan kata-kata yang lebih umum. Terkadang juga menyangkut masalah pembuangan
susunan kata yang secara religius ofensif, or (yang lebih serius dari semuanya) masalah
penyusupan kata-kata tertentu untuk mendukung satu interpretasi yang mungkin dari
suatu ayat di atas seluruh interpretasi yang lainnya.78 Tradisi Yahudi memelihara seba-
gian catatan perubahan-perubahan tekstual ini dikenal sebagai the Tiqqune Sopherim
dan Itture Sopherim,79 yang sudah barang tentu secara relatif merupakan karyakarya
belakangan. Tiqqune Sopherim mencatat beberapa revisi tekstual yang dilakukan
karena alasan-alasan doktrinal. Satu tradisi Masora, misalnya, menyinggung delapan
belas posisi di mana teksnya telah diubah untuk membuang “ekspresi-ekspresi yang
tidak dapat disetujui mengenai Tuhan”.80
384



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

Itture Sopherim mencatat beberapa kata-kata yang beragam dalam teks asli yang secara
sengaja dibuang para juru tulis. Misalnya, Talmud Babilonia (Ned. 37b) menyebut lima
tempat di mana kata-kata tertentu harus dilewati, dan tujuh tempat yang lain kata-kata
tertentu harus dibaca meskipun dalam teks asal tidak ada.81

Tidak mungkin kita salah dalam menganggap bukti tradisi-tradisi ini hanya sebagai
sepenggal kecil dari sebuah proses yang lebih panjang.82

vi. Tidak ada Satu pun Teks PL yang Otoritatif sampai Tahun 100 M.

Beberapa manuskrip dari Qumran (sumber Gulungan-gulungan dokumen Laut Mati) be-
gitu dekat dengan teks Masoretik sebagaimana yang diselesaikan pada abad pertenga-
han.

Akan tetapi meskipun ada semua kemiripan superfisial itu di sana terdapat satu perbe-
daan yang desisif: teks Qumran dari tipe Masoretik hanyalah salah satu dari sekian
banyak tipe yang umum digunakan yang sangat beragam… dan tidak terdapat indikasi
apa pun bahwa teks tersebut dianggap sebagai lebih otoritatif dari pada yang lain.
Boleh kita simpulkan bahwa mengenai Qumran, dan secara meyakinkan juga seluruh
Yudaisme, tidak terdapat satu pun teks yang otoritatif83

Hanya pada masa kebangkitan Yahudi yang berikutnya, salah satu dari berbagai teks ini
benar-benar memperoleh pengakuan akan keunggulannya, mengalahkan yang lain yang
selama ini beredar luas hingga pada abad pertama Masehi. Pada kenyatannya, gua-gua
Qumran mengandung tiga tipe teks yang berlainan: Pentateuch Samaria, Septuagint,
dan Masoretik. Wurthwein menegaskan bahwa yang disebut terakhir dari ketiga teks
ini paling tidak telah memperoleh otoritasnya pada waktu antara tahun 70-135 M.,84
meski pun kesimpulan ini sebenarnya berdasar pada penanggalan yang salah mengenai
beberapa gua di Qumran dan Wad! Murabba’at, seperti yang akan saya jelaskan pada
halaman 281-6.

vii. Sarjana-sarjana Yahudi Menetapkan Teks PL pada Abad Kesepuluh, Secara Aktif
Menghancurkan Manuskrip-manuskrip yang Lebih Awal

Aturan-aturan Yahudi menuntut penghancuran manuskrip-manuskrip yang usang dan
cacat. Dan ketika para sarjana telah menetapkan teks itu secara final pada abad ke-
sepuluh, semua manuskrip yang merupakan tahap-tahap awal perkembangannya se-
cara alami dianggap cacat, dan dalam perjalanan waktu semuanya lenyap.85

Penetapan sebuah tipe teks tunggal pada abad ke-10 itu bertepatan dengan pengenalan
Masorah - sistem tanda-tanda vowel dan aksen yang digunakan sebagai sarana untuk
mencegah kesalahan-kesalahan penulisan lebih lanjut. Sistem ini, bersama-sama den-
gan penghancuran manuskrip-manuskrip yang ‘cacat’ (defective), akan lebih mudah di-
implementasikan begitu koloni Yahudi terbesar di Babilonia (aliran-aliran Timur dari
Sura, Nahardea, dan Purnbeditha) telah kehilangan signifikansinya dan menghilang
pada abad ke10 dan ke-11.

Sekali lagi Barat telah mengambil kepemimpinan spiritual Yudaisme, dan Masorah
Barat berusaha menghapus semua bekas tradisi-tradisi tekstual yang berbeda dengan
miliknya. Pandangan-pandangan aliran [Barat] Tiberias telah menjadi yang menen-
tukan pada masa-masa berikutnya, dan tradisi Timur telah dilupakan selama satu
milenium,86

Manuskrip-manuskrip Ibrani dari abad ke-10 dan ke-11 yang sangat penting ini, yang
memasukkan Masorah dan menuntaskan tipe teks buat generasi-generasi yang akan
datang, adalah sangat langka; jumlahnya hanya tiga puluh satu, dan kebanyakannya
adalah terpenggal-penggal.87

viii. Masorah dan Integritas Tekstual
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Dengan penetapan salah satu tipe teks tertentu sebagai superlatif (paling unggul) dari
pada yang lain semuanya, kebebasan tekstual yang sebelumnya dihormati telah digan-
tikan dengan kekerasan. Wurthwein berkomentar bahwa demikianlah fungsinya Maso-
rah, dan menukil pernyataan Rabbi Akiba bahwa,

“Masorah adalah sebuah pagar (pelindung) Hukum.” Ini adalah merupakan tujuan dari
kerja para juru tulis yang sangat teliti dan cermat. Mereka menghitung ayat-ayat, kata-
kata, dan huruf-huruf dari Kitab Hukum dan bagian-bagian lain dari Kitab Suci seba-
gai suatu bantuan prosedural dalam memonitor manuskrip-manuskrip dan memeriksa
akurasinya.88

Pernyataan Rabbi Akiba tidak sepenuhnya jelas: tentu saja penghitungan ayat-ayat
dan huruf-huruf tidak dapat dijalankan pada masa dia (+ 55-137 M.), dan baru menjadi
mungkin dan feasible pada akhir abad ke-9 dan awal ahad ke10, ketika kemunculan
sistem Masora untuk pertama kalinya. Wurthwein sendiri mencatat:

Maka dari itu kita harus berasumsi bahwa ketika teks konsonantal dikukuhkan pada
± 100 M., tidak berakibat secara langsung pada penindasan terhadap semua bentuk-
bentuk teks yang lain, tetapi manuskripmanuskrip dengan beragam teks itu masih terus
beredar untuk waktu yang lama sekali, terutama di kalangan-kalangan pribadi. Peny-
atuan manuskrip-manuskrip abad kesepuluh dan berikutnya yang begitu mengesankan
itu disebabkan… oleh para tokoh Masoret masa-masa awal dan belakangan yang mem-
perjuangkan dikukuhkannya teks itu dan membantu sekuat tenaga untuk mencapai ke-
menangannya atas berbagai bentuk teks yang lain. 89

Dari kata-kata Wurthwein sendiri ini sangat jelas bahwa penyatuan teks yang demikian
impresif ini dicapai pada abad ke-10 M. dan setelahnya, bukan pada abad pertama
Masehi.
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Sejarah Perjanjian Baru Dan Perubahannya (2008-12-08 00:27)

Setelah mengkaji sejarah awal agama Kristen dalam bab yang lalu, kita sekarang sam-
pai pada PB itu sendiri dan memperhatikan beberapa pertanyaan: siapakah yang men-
garang keempat Injil itu’? Apakah mereka percaya bahwa karangan-karangan mereka
terinspirasikan (wahyu), ataukah ide ini dikembangkan oleh para generasi belakan-
gan? Bagaimana teks itu diubah? Dan barangkali yang paling awal dari segalanya,
bagaimana tabiat Injil-Injil ini berbeda dengan ajaran-ajaran Yesus yang asli?[1]

1. Injil Q yang Hilang-Sebuah Tantangan Sebelum munculnya empat Injil yang kita
kenal sekarang, para pengikut awal Yesus menyusun buku mereka masing-masing.
Dalam hal ini tak ada hal yang dramatis tentang kehidupan Yesus, tak ada riwayat-
riwayat mengenai pengorbanan dan penebusan spiritual. Fokusnya hanya terbatas
pada ajaranajarannya, pikiran-pikirannya dan tata cara serta perilaku yang ia jelaskan,
begitu juga pada pembaruan-pembaruan sosial yang ia canangkan.[2] Karangan ini
sekarang dinamakan Injil Yesus, Q. Namun Q bukanlah sebuah teks yang stabil, seba-
gaimana kehidupan orang-orang Kristen yang tidak stabil, dan dengan begitu selama
abad pertama orang-orang hidup dalam keadaan yang memaksa untuk menyisipkan
lapisan-lapisan teks yang berbeda kepada Q. Lapisan yang asli sangat mencolok: penuh
dengan kata-kata yang simpel tapi padat, tanpa ada ajakan kepada suatu agama baru
dan tidak ada isyarat apa pun tentang Yesus Kristus sebagai Anak Tuhan.[3]
Lapisan kedua membawa pergeseran nada, yang secara tersurat menjanjikan kehancu-
ran bagi mereka yang menolak pergerakan itu.[4]
Namun menurut saya pergeseran yang mengherankan terjadi dalam lapisan Q yang
ketiga dan terakhir, yang ditambahkan oleh orang-orang Kristen pada masa-masa per-
cobaan pemberontakan Yahudi Pertama (66-70 M.), di bawah bayangan kehancuran
Rumah Tuhan yang Kedua oleh serdadu Romawi.[5] Di sinilah Yesus di-upgrade dari se-
orang nabi yang bijak menjadi Anak Tuhan (Sun of God), pewaris Kerajaan Ayah, yang
sukses melawan godaan-godaan di dalam hutan-belantara.[6]
Dengan begitu, buku ini telah terbukti rentan terhadap peruhahan, adalah korban dari
berbagai mitos yang mulai beredar di kalangan Kristen tentang siapa sebenarnya Yesus.
Tapi meski demikian, dalam lapisan ketiga ini pun tidak terdapat ajakan untuk menyem-
bah Kristus, untuk menganggapnya sebagai seorang tuhan atau membayangkannya
lewat ritual-ritual dan doa. Tidak terdapat penyaliban demi pergerakan itu sendiri,
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apalagi penebusan untuk seluruh manusia.[7] Markus, Matius, dan Lukas menggunakan
Q ketika menulis Injil mereka menjelang akhir abad pertama, tapi mereka dengan sen-
gaja memelintir teks itu (masing-masing dengan caranya sendiri) untuk mencapai tu-
juan yang mereka inginkan.[8] Bagaimanapun juga, Q sebagai sebuah buku yang sebe-
narnya telah hilang dengan cepat.[9] Teks-teks yang menggantikannya, berupa riwayat-
riwayat kehidupan Kristus yang dramatis, telah mengantarkan kepada suatu perge-
seran dalam fokus dan membantu menghidupkan mitos-mitos dan spekulasi yang sejak
itu telah menutupi figur Yesus yang sebenarnya.

2. Pengarang Keempat Injil yang Ada Sekarang Mitos-mitos Yesus ini masih terus
beredar baik pada masa hilangnya Q maupun setelahnya, dan dari sekian banyak karya
yang terinspirasikan mitos-mitos ini hanya empat yang berhasil mencuat dan menonjol:
Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Semua pengarangnya tak diketahui dengan
pasti. Dalam kata-kata Sir Edwyn Hoskyns dan Noel Davey:
Jika dirasakan sulit, karena bukti yang kurang memadai, untuk menamakan para pen-
garang Injil-Injil sinoptik*, maka lebih sulit lagi menentukan tanggal penulisannya se-
cara pasti. Di sini tak ada bukti sama sekali; dan penentuan tanggal hanyalah suatu
kemustahilan. Terminus ad quem adalah sekitar tahun 100 M.[10]
Sebagai hasil produksi gereja primitif, Injil-Injil itu merupakan tradisi lisan dari
Iingkungannya, dan oleh karenanya masalah pengarang dan tanggalnya akan selalu
enigmatic (menjadi teka-teki). Hoskyns dan Davey berargumen hahwa ketidakpas-
tian ini hagaimanapun juga tidak mengurangi nilai dokumendukumen ini jika memang
diperlakukan secara akademik.[11] Tetapi jaminan akurasi apakah yang kita miliki men-
genai karya-karya anonim ini? Jika ketidakpastian pengarangnya itu sendiri gagal me-
nunjukkan pentingnya uraianuraian yang ada dalam Injil, bagaimana dengan ketidak-
pastian akurasinya? Sungguh, ini adalah masalah doktrinal yang luar biasa. Bucaille
menukil pesan Bapa Kannengiesser, Professor di Institut Katolik Paris, yang,
Memperingatkan bahwa ’seseorang harus tidak mengambil secara literal’ fakta-fakta
yang dilaporkan tentang Yesus oleh kitab-kitab Injil, karena Injil-Injil ini adalah ’tulisan-
tulisan yang disesuaikan untuk kesempatan tertentu’ atau ’untuk melawan’, yang para
pengarangnya semata-mata hanya ’menuliskan tradisi-tradisi komunitasnya tentang
Yesus.’ Mengenai Kebangkitan... la menegaskan bahwa tak seorang pun dari penulis-
penulis Injil yang bisa mengklaim sebagai saksi mata. Dia mengisyaratkan bahwa, men-
genai kehidupan publik Yesus yang selebihnya, juga berlaku hal yang sama karena,
menurut Injil, tak satu pun dari para muridnyakecuali Yudas Iskariot-yang mening-
galkan Yesus semenjak ia pertama kali mengikuti-Nya sampai keberadaannya yang ter-
akhir di dunia.[12]
Buku-buku yang asalnya tak pasti dan akurasinya dipertanyakan ini belakangan diberi
otoritas besar oleh gereja masa-masa awal melalui sebuah klaim bahwa buku-buku
tersebut adalah karya-karya yang terinspirasikan Tuhan, untuk membenarkan tradisi-
tradisi oral Kristen.

3. Apakah Injil-Injil itu Terinspirasikan? Inspirasi, ide bahwa Tuhan secara nyata mem-
berikan visi atau kemampuan atau wahyu secara langsung kepada seseorang meru-
pakan sebuah konsep yang sentral dari semua agama monoteistik. Akan tetapi, Per-
janjian Baru (PB) tidak pernah mengklaim dirinya sebagai karya dari sebuah inspi-
rasi. Satu-satunya bagian yang mungkin menunjukkan inspirasi ini adalah 2 Timotius
3:16, bahwa, "Setiap Kitab Suci terinspirasikan dan berguna untuk pengajaran." Yang di-
maksudkan di sini bagaimanapun juga adalah PL, sebab PB belum lagi dikompilasikan
dalam bentuk yang kita kenal kini. Seorang penulis abad kedua, Justin Martyr, lebih
lanjut mengklarifikasi bahwa inspirasi ini dimaksudkan bukan pada teks lbrani yang
ada, tapi hanya pada keakuratan penerjemahannya ke dalam bahasa Yunani Kuno.[13]
Sarjana-sarjana Kristen sering membumbui tulisan-tulisan mereka dengan terminologi
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’inspirasi’; misalnya P.W. Comfort menyatakan, "lndividu-individu tertentu... diberi
inspirasi oleh Tuhan untuk menulis penjelasan-penjelasan Injil untuk membakukan
tradisi oral.[14] Dan lagi, para juru tulis yang mengopi PB pada tahap belakangan,
"Mungkin menganggap diri mereka telah terinspirasikan oleh roh dalam membuat
penyesuaian-penyesuaian tertentu dengan contoh."[15] Namun, para pengarang empat
Injil yang anonim itu boleh jadi sangat tidak sependapat dengan Prof. Comfort. Injil
yang terawal, Markus, dianggap sebagai sumber utama oleh para pengarang Matius dan
Lukas, yang telah mengubah, menghapus, dan menyingkat banyak kisah-kisah Markus.
Perbuatan semacam ini tidak akan mungkin terjadi jika mereka menganggap bahwa
Markus diberi inspirasi oleh Tuhan, atau bahwa kata-katanya merupakan kebenaran
sejati.[16]
Setelah mengetahui bahwa klaim-klaim inspirasi dalam PB ini tidak memiliki legitimasi
sama sekali, marilah sekarang kita periksa bagaimana komunitas Kristen sampai kini
memperlakukan buku-buku ini, dan kita cermati apakah perlakuan ini kongruen den-
gan apa yang semestinya diterima oleh sebuah teks suci.

4. Transmisi Perjanjian Baru Menurut Comfort, Injil-Injil itu pertama kali diketahui
di kalangan Kristen secara oral sebelum berwujud dalam bentuk tulisan.[17] Tidak ada
satu buku pun dari PB yang masih selamat dalam tulisan asli pengarangnya, dan yang
paling mendekati adalah berupa sebuah fragmen (penggalan) yang bertarikh ± 100-115
M dan mengandung enam ayat dari Yohanes 18.[18]
Naskah-naskah berbagai buku dari PB dibuat secara meluas selama beberapa abad
pertama, umumnya oleh orang-orang non-profesional yang jarang sekali mengecek
kesalahan-kesalahan setelahnya. Memang tidak ada rangsangan sama sekali untuk
melakukan hal itu: sebab hampir seluruh orang Kristen selama abad pertama meng-
harapkan datangnya kembali Kristus, dan kemungkinan tak pernah menyadari bahwa
mereka sedang memelihara sebuah teks untuk masa depan yang jauh.[19] Setelah beber-
apa waktu, teks-teks yang beredar tidak lagi mengandung persamaan yang dekat den-
gan karya-karya aslinya, sehingga siapa saja juru tulis yang menyalin sebuah naskah
dengan ketelitian yang tinggi tidak harus secara otomatis berarti membuat reproduksi
yang akurat daripada aslinya.[20] Tambahan lagi, "Orang-orang Kristen masa awal tidak
semestinya memperlakukan teks PB sebagai sebuah teks yang ’sakral’,"[21] yang setiap
hurufnya sudah tetap dan suci. Mereka boleh jadi kadang-kadang merasa terilhami (in-
spired) untuk membuat perubahan-perubahan pada naskah yang ada sebelumnya.[22]
Terlepas apakah mereka menganggap diri mereka terinspirasikan atau tidak, semua in-
terpolasi penulisan harus dianggap sebagai perubahan.

1. Pembuatan Tipe-Tipe Teks yang Berbeda Para sarjana berpendapat bahwa tingkat
perbedaan (atau perubahan) di dalam teks PB mencapai puncaknya menjelang
akhir abad kedua Masehi. Masing-masing dari pusat-pusat utama di kalangan
gereja masa awal membuat variasi tekstualnya sendiri-sendiri dalam PB, yang
berbeda dari teks yang ditemukan di lokalitas-lokalitas yang lain. Para akademisi
telah mengategorikan teks-teks yang beragam ini menjadi empat tipe teks utama:

(a) Teks Alexandria Para juru tulis di Alexandria unuunnya enggan mengubah
substansi teks, dan lebih senang memodifikasi grammar dan style. Manuskrip-
manuskrip mereka dianggap mendekati akurasi nrtkna.[23]

(b) Teks Barat Teks ’Barat’, berasal dari Afrika Utara dan Italia, merupakan teks
yang tak terkendalikan dan populer. Teks ini mengalami interpolasi di tangan
para juru tulis yang, dalam rangka mengejar akurasi, memperkaya teks den-
gan menggunakan bahan tradisional, dan bahkan nonbiblikal.[24]

(c) Teks Kaisar Tipe ini adalah merupakan sebuah kompromi antara dua tipe yang
392



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

sebelumnya, dalam substansi mengikuti teks Alexandria tapi tetap memelihara
teks Barat yang tidak kelihatan terlalu tidak masuk akal.[25]

(d) Teks Byzantium. Lucian dari Antioch, bekerja di Suriah pada masa-masa awal
abad keempat, membandingkan berbagai bacaan PB untuk memproduksi se-
buah bentuk teks yang revised dan kritis. Untuk tujuan ini dia lebih bersan-
dar secara konsisten pada tipe teks Barat daripada Alexandria, dan mengam-
bil jalan harmonisasi dan interpolasi ketika diperlukan. Hasil akhirnya segera
memperoleh popular’rtas yang luas di seluruh Mediterania, menjadi teks fa-
vorit Gereja Ortodox Yunani; teks ini mengalami revisi lebih lanjut selama em-
pat abad berikutnya sampai kemudian distandardisasikan.[26]

Jadi, teks Byzantium yang paling tersebar luas daripada yang lain ini, ternyata
banyak bersandar pada teks Barat yang diakui paling sedikit dapat dipercaya
di antara keempat teks yang lain. Agaknya tak dapat dihindarkan bahwa Lu-
cian mesti telah memasukkan ke dalam teksnya paling tidak beberapa interpo-
lasi, dari sumber-sumber tradisional dan bahkan non-biblikal, yang membentuk
sebuah tanda utama tipe teks Barat. Kenyataannya pengaruh teks Barat ini secara
umum memang mengagumkan; bahkan pemula teks Kaisar telah mencampurkan
teks Alexandria yang relatif murni dengan elemenelemen populer dari teks Barat,
meskipun sepenuhnya menyadari inferioritasnya teks Barat ini.

2. Tarikh Resensi Resensi adalah proses sekrutinisasi (pemeriksaan dengan cer-
mat) semua bentuk yang ada dari sebuah dokumen, dan menyeleksi yang pal-
ing dapat dipercaya di antara yang lain sebagai dasar bagi sebuah teks yang
standar. Secara alami, semakin belakang tarikh resensi yang pertama kali diu-
payakan maka semakin memungkinkan bahwa manuskrip-manuskrip yang tengah
diperiksa itu akan mengandung perubahan-perubahan. George D. Kilpatrick dari
Queen’s College, Oxford "menegaskan bahwa pada kira-kira tahun 200 M. mayoritas
perubahan-perubahan yang disengaja telah disusupkan ke dalam alur teks PB, dan
bahwa setelah itu para juru tulis mentransmisikan beberapa bentuk teks dengan
ketelitian tinggi.[27] Para sarjana modern sepakat bahwa tidak ada bukti substan-
sial yang menunjukkan adanya resensi bahkan selama abad ke-3 sekali pun.[28] Se-
bagaimana hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perubahan-perubahan
teologis telah dimasukkan ke dalam teks sebelum adanya usaha resensi,[29] dapat
kita katakan bahwa banyak dari pada perubahan- perubahan ini telah menyusup
secara permanen ke dalam PB. Dan sebagaimana akan kita lihat dalam kasus
Comma Johanneum, sebuah perubahan teologis besar yang disengaja telah terjadi
bahkan sampai abad ke-16.[30]

5. Perubahan Tekstual i. Bacaan-Bacaan Beragam dalam Perjanjian Baru
Tulisan tangan Yunani kuno terdiri dari dua style. Yang pertama adalah kursif, ditulis
secara cepat dan digunakan untuk urusan sehari-hari. Yang kedua, lebih formal, dise-
but uncial.[31]
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Lambat laun skrip uncial itu mulai memburuk, yang mengharuskan adanya suatu pem-
baruan penulisan skrip pada abad ke-9 M. Style yang dihasilkan diberi label minus-
cule (kecil sekali).[32] Kira-kira terdapat 2800 potong penggalan PB yang ditulis dalam
minuscule, dan kira-kira sebanyak sepersepuluhnya yang ada di uncial, tapi jika kita
membatasi diri pada mada manuskrip-manuskrip yang memuat seluruh PB maka jum-
lahnya menurun secara dramatis: 58 di dalam minuscule, dan hanya satu di dalam un-
cial.[33] Angka ini merupakan penyebab keheranan; jumlah naskah-naskah yang kom-
plet di dalam minuscule, khususnya adalah memprihatinkan, mengingat manuskrip-
manuskrip ini diperkirakan ditulis pada rentang waktu antara abad ke-9 dan ke-15.
Susul-menyusul para generasi Kristen yang tak terhingga jumlahnya berarti telah hidup
dan mati tanpa menyaksikan sebuah naskah komplet Kitab Suci mereka.[34]
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Satu ciri skrip uncial Yunani yang sangat kentara adalah tidak adanya pemisah antara
kata-kata yang berdampingan, begitu juga antara kalimatkalimat, meskipun pemisah
antara kata-kata telah dipergunakan sebelumnya dalam tulisan-tulisan Ibrani, dan oleh
karenanya bukannya tidak dikenal. Cacat ini telah mengakibatkan suatu perbedaan
arti atau bahkan interpretasi untuk ayat-ayat tertentu. Di antara contoh yang serius
dari hal ini adalah Manuskrip p75 (Bodmer Papyrus XIV-XV),[35] di mana Yohanes 1:18
bisa dibaca baik sebagai an only One, God (satu-satunya Tuhan), ataupun God, the
only begotten (Tuhan, satu-satunya yang diperanakkan). Jelas sekali ada perbedaan
yang mendasar dalam dua pilihan itu; sementara yang kedua mengimplikasikan eksis-
tensi sebuah Trinitas, yang pertama sama sekali tidak (lihat gambar 17.3). Sesungguh-
nya terjemahan literalnya adalah ’Tuhan yang unik’, meski pun hal ini tak pernah di-
lakukan.[36]
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Perbedaan tambahan terjadi melalui perubahan-perubahan dalam teks yang disengaja
maupun tak disengaja, membuat tambahnya keragaman dalam bagian-bagian yang sen-
sitif secara khusus. Termasuk di antaranya adalah:

• Yohanes 1: 18. Baris an only One, God (satu-satunya Tuhan) (atau bacaan alternat-
ifnya God, the only begotten) (Tuhan, satu-satunya yang diperanakkan) mempun-
yai sebuah varian, the only begotten Son (Anak tunggal).[37]

• Yohanes 1: 34. The Son of God (Anak Tuhan) juga mempunyai varian the chosen
One of God (Pilihan tunggal Tuhan).[38]

• Yohanes 7: 53-8:11. Seluruh kisah tentang Yesus dan perempuan pelacur tidak ter-
dapat dalam manuskrip Yunani mana pun, kecuali satu pengecualian, sampai abad
kesembilan-tapi sekarang dimasukkan dalam semua versi Perjanjian Baru karena
kemasyhurannya, walaupun umumnya berakhir pada sebuah catatan kaki yang
berhati-hati.[39]

• Yohanes 8: 16. Frasa Bapa yang mengutusku mempunyai varian, dia yang
mengutusku.[40]

• Yohanes 1: 35. sebutan Yesus Anak Tuhan mempunyai varian dari bukti duku-
menter besar, Anak manusia (suatu istilah pengganti untuk Yesus).[41]

• Markus 16: 9-20. Dua belas ayat yang mengakhiri Markus diganti dengan penutup
yang Iebih pendek dalam beberapa manuskrip, tanpa menyebut risalah munculnya
kembali Yesus di depan para muridnya dan kenaikannya setelah itu.[42]
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• Lukas 3:22. Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi yang menyenangkan hati-Ku mem-
punyai varian Engkau adalah Anak-Ku; hari ini Aku memperanakkanmu.[43]

• Lukas 23:34. Dan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak
tahu apa yang mereka lakukan."Bagian ini dihapus dalam beberapa manuskrip
yang berbeda, yang terawal di antaranya bertarikh ± 200 M. Ayat ini sangat
mungkin tidak pernah menjadi bagian dari otografi asli Lukas, dan disusupkan
setelah itu dari tradisi oral. Tapi kenyataannya frasa ini begitu populer, yang mem-
buat para penerjemah enggan menghapusnya, dan sebagai gantinya, mencatatnya
dalam catatan kaki mengenai absennya dalam berbagai manuskrip.[44]

• Lukas 24:6 dan 24:12. Ia tidak ada di sini ia sudah bangkit dan seluruh ayat 12
(di mana Petrus menemukan kain kafan Yesus tanpa bodi) tidak terdapat dalam
beberapa manuskrip yang lebih tua.[45]

• Lukas 24:51 dan 24:52. Dan [Yesus] diangkat ke surga dan mereka menyembahnya
tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip awal tertentu.[46]

ii. Perubahan-Perubahan Penulisan
Contoh-contoh di atas tadi saya kira sudah cukup, dan sekarang beralih pada kategori-
kategori sejumlah perubahan penulisan yang tersengaja maupun yang tidak, seba-
gaimana yang diklasifikasikan oleh para sarjana PB. Hal ini akan menjelaskan kita se-
jauh mana kesalahan-kesalahan yang mesti dihadapi. Di dalam menjelaskan perubahan-
perubahan yang tidak disengaja, para sarjana menggunakan psikologi dengan begitu
mahir dalam melacak kembali kondisi mental para juru tulis yang telah meninggal
lebih sepuluh abad yang lalu. Astigmatisme dipersalahkan dalam hal seringnya pe-
rubahan urutan huruf Yunani dalam manuskrip; suatu telaah singkat dapat menangkap
penghapusan atau pengulangan suatu bagian secara keseluruhan. Kebingungan ketika
menyalin dari pendiktean, gangguan mental yang menyebabkan perubahan dalam uru-
tan kata-kata, dan bahkan kebodohan murni, semuanya dapat menolong menjawab
bagaimana blunder ini terjadi.[47]
Sebagaimana halnya dengan PL, bagaimanapun juga perubahan-perubahan yang disen-
gaja adalah yang paling mengganggu. P.W. Comfort membagi perubahan-perubahan ini
menjadi tujuh kategori:

1. Bahan diambil dari tradisi-tradisi oral (misalnya bagian mengenai perempuan pez-
ina dalam Yohanes 7:53-8:11).

2. Tambahan-tambahan yang dimaksudkan untuk pelaksanaan ibadah.

3. Tambahan-tambahan karena menyebarnya asketisisme (misalnya penyusupan ’dan
berpuasa’ setelah ’sembahyang’ di dalam Markus 9:29).

4. Perubahan-perubahan yang tak sah dari sekte-sekte tertentu. (Sekte Adopsionis
misalnya, meyakini bahwa Yesus menjadi Anak Tuhan pada waktu pembaptisan,
telah mengubah Lukas 3:22 dari "inilah anak-Ku yang terkasih yang menyenangkan
hati-Ku" menjadi "inilah anak-Ku; hari ini Aku memperanakkanmu".)

5. Perubahan-perubahan karena prejudis, khususnya berkenaan dengan Roh.

6. Harmonisasi.

7. Perubahan-perubahan yang dimasukkan oleh para juru tulis yang khawatir bahwa
pembaca akan mendapatkan kesan "salah" tentang Yesus.[48]
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Tidaklah mengherankan bahwa kritikus teks Origen, yang berkata pada abad ke-3,
menegaskan bahwa perbedaan antara manuskrip-manuskrip itu terjadi,
baik lewat kelengahan penyalin-penyalin tertentu, atau keberanian yang jahat yang di-
tunjukkan oleh sebagian orang dalam mengoreksi teks, atau lewat kesalahan mereka
yang, berperan sebagai para pentashih, memperpanjang atau memperpendek teks seke-
hendak hati.[49]
Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya,[50] Gereja Ortodoks telah memainkan
perannya dalam menciptakan perubahan-perubahan yang disengaja, dengan suatu per-
timbangan untuk meng-counter perkembanban sekte-sekte tertentu yang berakhir den-
gan keyakinan-keyakinan yang berlawanan tentang hakikat Yesus (seperti Adopsion-
isme, Dosetisme, Separasionisme, dan Patripassianisme).[51] Setiap grup secara luas
dituduh mengubah bagian-bagian tertentu dalam rangka mempertahankan sikap teol-
ogisnya masing-masing,[52] dan dengan setiap munculnya varian baru akan semakin
mengaburkan keaslian teks asli.

6. Bibel Erasmus dan Comma Johanneum Erasmus menerbitkan PB-nya yang per-
tama dalam bahasa Yunani pada tahun 1516 dan edisi kedua tiga tahun berikutnya.
Di antara beberapa kritik yang sangat serius yang dialamatkan pada Bibel ini adalah
bahwa ia tidak memuat pernyataan trinitas pada akhir 1 Yohanes, yang berbunyi
bahwa Bapa, Kalimat, dan Roh Kudus adalah tiga dalam satu (1 Yohanes 5:7). Eras-
mus bersikukuh bahwa ia tidak menemukan kata-kata itu dalam manuskrip Yunani
mana pun yang ia periksa, meskipun akhirnya dia menyerah dan setuju untuk menam-
bahkan Comma Johanneum (demikian ia dikenal) jika memang ditemukan manuskrip
Yunani yang memuat itu. Tidak lama kemudian manuskrip seperti itu benar-benar
diberikan kepadanya. Besar kemungkinan itu adalah fabrikasi (pemalsuan), ditulis oleh
seorang biarawan Fransiscan di Oxford sekitar tahun 1520. Meskipun Erasmus kemu-
dian benar-benar memasukkan bagian itu ke dalam edisi ketiganya, dia merasa perlu
membubuhkan sebuah catatan panjang yang mengekspresikan kecurigaannya bahwa
manuskrip itu adalah palsu.[53]
Semenjak masa Erasmus hanya ada tiga manuskrip Yunani yang ditemukan memuat
Comma Johanneum; yang paling tua di antaranya berasal dari abad ke-12, namun ke-
mudian bagian ini berhasil dimasukkan dalam ping- girannya oleh sebuah tangan pada
abad ke-17.[54] Pernyataan Trinitas dalam 1 Yohanes ini memiliki signifikansi teologis
yang luar biasa; interpolasinya ke dalam manuskrip Yunani yang begitu lambat dalam
sejarah (pada masa Renaissance) mengindikasikan sebuah kecairan atau kelabilan yang
sangat memprihatinkan dalam teks. Dan bagaimana nasib ayat-ayat palsu ini? Dalam
bahasa Inggris ayat-ayat itu berhasil masuk ke dalam Versi King James yang Sah (Au-
thorized King James Version), yang dicetak pada 1611; tidak ada revisi kritis yang di-
upayakan terhadap terjemahan populer ini sampai pada 1881. Edisi yang ada dalam
perpustakaan saya (Authorized Version (th 1983) memuat bagian ini:

1. Inilah dia yang datang (ke dunia) dengan air dan darah, dialah Yesus Kristus; tidak
hanya dengan air, tapi dengan air dan darah. Dan Roh sendiri yang memberi ke-
saksian, karena Roh adalah benar.

2. Karena ada tiga saksi yang memberi kesaksian di langit, Bapa, Kalimat, dan Roh
Kudus (the Holy Ghost): dan ketiga-tiganya ini adalah satu.

3. Dan ada tiga saksi yang memberi kesaksian di bumi, Roh Kudus (the spirit), air,
dan darah: dan ketiga-tiganya bersepakat menjadi satu.[55]

Menariknya, Versi Standar yang Diperbaiki (Revised Standard Version- RSV) yang meru-
pakan revisi tahun 1946 terhadap versi Amerika 1901 yang juga merupakan edisi per-
baikan 1881 dart Versi King James (King James Version-KJV) 1611 menghapus beberapa
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kata-kata yang krusial:

1. Inilah dia yang datang (ke dunia) dengan air dan darah, Yesus Kristus; tidak hanya
dengan air, tapi dengan air dan darah.

2. Dan Roh sendiri yang memberi kesaksian, karena Roh adalah benar.

3. Ada tiga saksi, Roh Kudus (the Spirit), air, dan darah; dan ketigatiganya bersepa-
kat.[56]

Kronologi yang pasti mengenai edisi yang sangat beragam ini membingungkan.
Meskipun begitu kita dapat simpulkan bahwa terjemahan-terjemahan Bibel berbahasa
Inggris telah harus menunggu paling kurang tiga abad, jika tidak malah lebih, sebelum
membuang suatu bagian palsu yang disisipkan sampai akhir abad ke-16.

7. Perubahan Kontemporer pada Teks Sejauh ini saya hanya membatasi diri pada pem-
bahasan secara singkat tentang perubahan PB dalam manuskrip-manuskrip Yunani.
Barangkali ada yang berargumen bahwa, bermula dengan Versi Perbaikan King James
pada tahun 1881, setiap edisi mainstream telah berusaha memurnikan teks Biblikal
melalui penelitian kritis terhadap manuskrip-manuskrip tua; dengan kata lain, bahwa
edisi yang berturut-turut ini lebih mendekati teks Biblikal yang asli, daripada men-
jauhinya melalui perubahan-peruhahan baik yang sengaja atau tidak sengaja. Secana
umum, kasusnya bukanlah sasedarhana ini. Setiap terjemahan adalah produk waktu
dan tempat tertentu, dan sudah tentu akan dipengaruhi oleh isu-isu sosial politik apa
pun yang sedang bergolak dalam psikologi sang penerjemah. Terlepas apakah studi
kritis dilakukan terhadap manuskrip-manuskrip atau tidak, concern terhadap isu-isu
semacam itu cukup untuk mendorong produk finalnya bahkan semakin jauh dari teks
aslinya.
Dalam sebuah artikel berjudul, "The Contemporary English Version: Inaccurate Transla-
tion Tries to Soften Anti-Judaic Sentiment," Joseph Blenkinsopp mendiskusikan sebuah
contoh seperti berikut:
Versi Inggris Kontemporer dari Bibel (CEV), dipublikasikan tahun lalu oleh the Amer-
ican Bible Society... adalah secara aktif disponsori oleh the American Interfaith Insti-
tute... sebagai Bibel pertama yang tidak ’ mengandung anti-Yudaisme. Ada kalanya hal
ini disebabkan retranslasi (penerjemahan ulang), atau dalam beberapa kasus parafrasa
(uraian dengan kata-kata sendiri) atau bahkan omitting (penghapusan), beberapa sindi-
ran prejudis tertentu pada orang-orang Yahudi dalam Perjanjian Baru.[57]
Selanjutnya dia menyebutkan beberapa contoh di mana ’orang-orang Yahudi’ (the Jews)
telah diubah menjadi ’orang-orang’ (the people), ’sekumpulan besar orang Yahudi’ (a
great crowd of the Jews) menjadi ’orang banyak’ (a lot of people), dan seterusnya, begitu
juga seperti memperlunak ’Terkutuklah kalian, para juru tulis dan orang-orang Farisi,
orang-orang munafik!’[58] menjadi ’Celakalah kalian orang-orang Farisi dan guru-guru
agama! Kalian tukang berpura-pura’. Tujuan penerjemah, dia menyimpulkan, seharus-
nya mengikuti teks secara tulus, bukannya membujuk atau memelintirnya menjadi se-
buah ucapan yang ingin dikatakan oleh penerjemah.[59]
Barclay Newman, ketua penerjemah CEV, memberikan respons seraya menegaskan
bahwa dia dan timnya tulus mengikuti kemauan teks Yunani itu.[60]
Kebanyakan dalam Perjanjian Baru, the Jews (orang-orang Yahudi) lebih tepat dipa-
hami sebagai the other Jews (orang-orang Yahudi yang lain) atau some of the Jews (se-
bagian orang Yahudi) atau a few of the Jews (beberapa orang Yahudi) atau the Jewish
leaders (para pemimpin Yahudi) atau some of the Jewish leaders (sebagian pemimpin
Yahudi) atau a Jew of Jewish leaders (beberapa pemimpin Yahudi). Kata-kata itu
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tidak pernah dimaksudkan sebuah bangsa secara keseluruhan... Pontius Pilateguber-
nur Romawi-yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus! Dan orang-orang yang
memaku Yesus pada tiang salib adalah serdaduserdadu Romawi.[61]
Membantah adanya pelunakan dalam CEV Newman menambahkan bahwa risalah Yesus
adalah lebih dimaksudkan untuk menyatukan Orangorang Yahudi dan non-Yahudi dari-
pada memprovokasi sentimen anti-Yahudi. Penerjemahan PB yang tulus memerlukan
suatu pencarian "cara-cara yang kesan-kesan yang salah dapat diminimalisasi dan
kebencian dapat diatasi".[62]Bagaimana pun juga dalam mengejar tujuan ini, tim CEV
sering membuat kesan-kesan salahnya sendiri tentang orang-orang Israel dengan men-
gayun ke arah yang berlawanan. Sebagai contoh:
KJV memberikan terjemahan 2 Tawarikh 21: 11-13 berikut ini:
11. Lebih dari itu [Yehoram] mendirikan tempat-tempat penyembahan berhala di
daerah pegunungan Yehuda, dan menyebabkan rakyat Yerusalem, dan dari situ
memaksa rakyat Yehuda, melakukan perzinaan.
12. Lalu ia mendapat sepucuk surat dari Nabi Elia, yang mengatakan, Begitulah berkata
Tuhannya David ayahmu, sebab engkau tidak mengikuti jejak Yosafat ayahmu, dan je-
jak Asa raja Yehuda,
13. Sebaliknya engkau mengikuti jejak raja-raja Israel, dan menyebabkan rakyat
Yehuda dan Yerusalem tidak setia kepada Tuhan, Engkau berbuat seperti Raja Ahab,
dan juga membunuh saudara-saudaramu seayah, padahal mereka lebih balk darimu.
RSV dan New World Translation [63] keduanya kurang lebih memberikan arti yang sama
("ketidaktulusan" dan "hubungan immoral" secara berurutan).
Saya berkesimpulan demikian sebab terjemahan CEV telah mengejutkan saya karena
sangat berheda:
11. Yehoram bahkan mendirikan tempat-tempat suci lokal di bukit-bukit Yehuda, dan
membiarkan rakyat berdosa kepada Tuhan dengan menyembah tuhan-tuhan asing.
12. Suatu hari, Yehoram menerima sepucuk surat dari Nabi Elia yang mengatakan: Saya
ada sebuah pesan untukmu dari Tuhan yang disembah nenek-moyangmu David. Dia
tahu bahwa engkau tidak mengikuti jejak ayahmu Yosafat atau kakekmu Asa.
13. Sebaliknya engkau telah berbuat seperti raja-raja Israel yang berdosa dan men-
dorong rakyat Yehuda untuk berhenti menyembah Tuhan, persis seperti yang dilakukan
oleh Ahab dan anak-cucunya. Engkau bahkan membunuh saudara-saudaramu, yang se-
betulnya mereka itu lebih baik darimu.
Menghapus referensi-referensi khusus mengenai perzinaan dan pelacuran agaknya
tidak mempunyai dasar apa pun selain ingin memelihara opini pembaca terhadap moral-
itas publik selama masa terpecahnya kerajaan dari tergelincir lebih jauh menuju yang
negatif.
Berikut ini adalah dua ayat dari Yesaya, diambil dari KJV:
(36:11) Lalu berkatalah Elyakim, sebna dan Yoah kepada Rab-Syakih, Bicaralah, aku
harap, kepada para pembantumu dalam bahasa Suriah; sebab kami paham: dan jangan-
lah bicara kepada kita dalam bahasa Yahudi, nanti dimengerti rakyat di atas tembok
kota itu.
(36:13) Kemudian Rab-Shyakih berdiri dan berteriak dalam bahasa Yahudi, dan berkata,
Dengarlah kata-kata raja agung, raja Asyur.
Frase yang sama, ’bahasa Yahudi’ (atau ’bahasa Kanaan’) bisa juga ditemukan dalam
Yesaya 19:18, 2 Raja-raja 18:26, dan 2 Tawarikh 32:18; bahwa tak satu pun dari kelima
ayat ini yang merujuk ’bahasa Yahudi’ sebagai bahasa Ibrani agaknya lebih dari pada
sekadar kebetulan.[64] New World Translation dan RSV kurang lebih mengikuti frase-
ologi yang sama. Bagaimana pun juga CEV menerjemahkan kelima ayat tersebut seba-
gai bahasa Ibrani, tanpa memberikan catatan lebih ]anjut. Tentu saja CEV dimaksudkan
untuk bacaan verbal yang mudah dan tidak untuk studi tekstual, namun hal itu bukan
lantas dapat dijadikan alasan bagi penerjemahan dan asumsi yang tak benar (khusus-
nya ketika frasa yang benar itu begitu simpel).
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Di dalam Injil Yohanes kita dapatkan:
(9:22) Ibu bapak orang [buta] itu berkata begitu sebab mereka takut kepada orang-orang
Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu sudah sepakat bahwa jika seseorang mengakui
[Yesus] sebagai Kristus, dia tidak boleh lagi masuk sinagog.
Ini menurut RSV sementara di dalam CEV kita baca:
(9:22-23) Ibu bapak orang itu berkata begitu sebab mereka takut kepada para pemimpin
mereka. Para pemimpin itu telah bersepakat bahwa tak seorang pun boleh berhubun-
gan dengan siapa saja yang berkata bahwa Yesus adalah Juru Selamat.
Sudah barang tentu jika ada seseorang yang sedang menciptakan sebuah image yang
salah, maka para penerjemahlah yang di sini telah membuang referensi kepada "tidak
boleh lagi masuk sinagog", yang membuat bagian ini berbunyi seakan-akan para
pemimpin Yahudi telah dibuat sedikit jengkel dan siap memberikan teguran pedas.
Contoh-contoh ini adalah yang ditemukan secara kebetulan ketika menulis bagian awal
dari buku ini, dan secara natural seseorang yang mempunyai inklinasi dan waktu akan
dapat menemukan ayat-ayat tambahan yang lebih banyak lagi di mana para penerjemah
telah memperkuat impresi-impresi salah yang baru. CEV hanyalah salah satu test case
yang mutakhir; lebih dari empat puluh terjemahan Inggris sendiri dicetak, masing-
masing mengandung ke- khususan-kekhususannya sendiri. Sebagai contoh banyak
penginj il yang menganggap edisi-edisi utama Revised Standard Version terlalu liberal;
New Testament in Modern English mengandung susunan kata-kata yang tak lazim; Liv-
ing Bible mencampur teks dengan interpretasi, memasukkan kata-kata yang membuat
teks sesuai dengan pandangan fundamentalis. Sebagian besar Bibel mengadopsi su-
atu pandangan teologis yang berbeda tentang Yesus Kristus dengan memilih bacaan-
bacaan tertentu di atas lainnya: "seorang perempuan muda akan mengandung" untuk
"seorang perawan akan mengandung" (Yesaya 7:14), "anak satu-satunya" untuk (anak
satu-satunya yang diperanakkan (Yohanes 1:14, 18), "Yesus Kristus", untuk "Yesus Kris-
tus, anak Tuhan" (Markus 1:1) dan seterusnya. Perbedaan implikasi dan arti teologis
yang ada dalam bibel-bibel ini - sebagai akibat dari penyusupan, penggantian, atau
omisi , apalagi penggunaan varian-varian yang selektif - hanya dapat dilabeli sebagai
sebuah perusakan teks original.

8. Manuskrip-Manuskrip Kuno Menolak Doktrin-Doktrin Kristen yang Tersebar Luas
Baik melalui perubahan-perubahan yang terus berlaku atau pembuangan hal-hal yang
tak murni yang sebelumnya menyusup ke dalam teks, Perjanjian Baru (PB) yang ada
sekarang sering merupakan sebuah antagonis yang tajam daripada doktrindoktrin Kris-
ten yang dimuatnya itu sendiri. Pertama-tama, mayoritas orang Kristen hanyalah fa-
miliar dengan beberapa seleksi bagian tertentu yang secara regular dibaca atau diko-
mentari dalam khotbah-khotbah. Sebagaimana yang dicatat Maurice Bucaille, "Dengan
pengecualian orang-orang Protestan, memebaca Injil-Injil secara keseluruhan meru-
pakan hal yang tidak biasa dilakukan orang Kristen... Di sekolah Katolik Roma saya
punya buku-buku Virgil dan Plato, tapi tidak punya Perjanjian Baru."[65] Sekarang
kita temukan bahwa banyak di antara bagian-bagian yang dipilih ini, favorit tradi-
sional para penginjil dan bangunan dasar pengetahuan orang Kristen awam tentang
agamanya sendiri, pada kenyataannya adalah palsu atau sekurang-kurangnya tidak da-
pat dipercaya, ditambah lagi telah diperlemah melalui catatan kaki-catatan kaki yang
bersifat kehati-hatian di dalam Bibel kontemporer, atau bahkan dibuang kedua-duanya.
Bagian-bagian ini menyentuh esensi doktrin Kristen itu sendiri.

• Trinitas Kita telah mendiskusikan panjang lebar mengenai interpolasi Comma Jo-
haaeum pada abad ke-16 menjadi 1 Yohanes 5:7, statemen Trinitas yang berkenaan
dengan "Bapa, Kalimat, dan Roh Kudus, dan ketigatiganya adalah satu." Begitu
terkenalnya interpolasi ini hingga membuat saya tidak menyadari adanya Bibel
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yang masih juga memasukkan bagian ini semata-mata untuk memelihara Autho-
rized King James Version 1611 yang orisinal. Satu-satunya bagian yang masih
menegaskan doktrin Trinitas secara jelas-jelasan adalah Matius 28:19, "Sebab itu
pergilah kepada segala bangsa dan jadikanlah mereka pengikut-pengikutku, bap-
tislah mereka atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka
menaati semua yang sudah kuperintahkan kepadamu."[66] Berdasarkan itu, Akhir
perkataan paska kebangkitan ini, yang tak dijumpai di Injil lain atau tempat mana
pun di dalam PB, telah dianggap oleh sebagian sarjana sebagai sebuah interpolasi
yang dimasukkan ke dalam Matius. Juga dijelaskan bahwa ide ’jadikan pengikut’
sebetulnya dilanjutkan dengan ’ajarkan mereka,’ yang sehingga rujukan kepada
pembaptisan dengan formula Trinitarian di antara kalimat-kalimat tersebut meru-
pakan sebuah susupan yang disusupkan kemudian ke dalam ucapan tersebut.[67]

• Ketuhanan Yesus Apakah Yesus pernah merujuk dirinya sendiri sebagai Anak
Tuhan hampir secara eksklusif bersandar pada Lukas 10:22, Tidak seorang pun
mengenal Anak, selain Bapa. Tidak ada juga yang mengenal Bapa selain Anak;
dan orang-orang kepada siapa Anak itu mau memperkenalkan Bapa. Kata-kata
ini diulang secara harfiah di dalam Matius 11:27, sebab Lukas dan Matius kedua-
duanya mengambil bacaan ini dari Q.[68] Akan tetapi, katakata ini berasal dari
lapisan ketiga dari Q, lapisan yang ditambahkan orangorang Kristen sekitar tahun
70 M.[69] Tidak satu pun dari dua lapisan yang terdahulu, termasuk Q yang asli
yang dipelihara oleh pengikut-pengikut awal Yesus sendiri, memuat sesuatu ten-
tang ketuhanan Yesus Kristus. Di samping itu, frasa Anak Tuhan ditemukan
dalam PB di bawah kedok-kedok dan arti-arti yang berbeda, yang tidak satu pun
mengimplikasikan keperanakan secara langsung karena hal itu akan bertentan-
gan dengan monoteisme Yahudi.[70] Dalam pemikiran Yahudi, Anak Tuhan berarti
seorang manusia yang memiliki hubungan moral (bukan fisik) dengan Tuhan,[71]
dan dengan demikian, sangat mungkin bahwa orang-orang Kristen awal menggu-
nakan sebutan ini untuk Yesus dalam arti seperti itu, karena telah dibesarkan
dalam tradisi Yahudi. Jika demikian masalahnya, maka pengaruh Helenisme, di
mana para kaisar senang memandang diri mereka sendiri sebagai keturunan lang-
sung dari tuhan-tuhan atau dewa-dewa, dapat dianggap sebagai yang bertanggung
jawab dalam berubahnya persepsi orang-orang Kristen belakangan dari penger-
tian hubungan moral menjadi hubungan fisik sera langsung. Kembali kepada PB,
terjemahan KJV 1 Timotius 3:16 mengulas ketuhanan Yesus dalam rupa manusia:
"Dan tidak ada yang dapat menyangkal, betapa besarnya rahasia ketuhanan: Tuhan
menampakkan diri dalam rupa manusia..." Analisis tekstual modern telah melem-
par bacaan ini menjadi sebuah kebingungan, dengan semua versi yang saat ini
memilih sebagai gantinya untuk Dia [Siapa or Yang mana] manisfestasikan secara
sempurna. Contoh-contoh lain dari kritik teks yang melemahkan ketuhanan Yesus
adalah Markus 1:1 ("Anak Tuhan" dibuang); Yohanes 6:69 ("Kristus, Anak Tuhan
yang hidup" menjadi "Orang Suci dari Tuhan"); Kisah Rasul-rasul 8:37 (seluruh ayat,
termasuk "Aku percaya bahwa Yesus Kristus Anak Tuhan", dibuang);[72] dan 1Kor-
intus 15:47 ("Orang kedua adalah Tuhan dari langit" menjadi "orang kedua adalah
dari langit.")[73]

• Penebusan Hal ini mengacu pada penebusan dosa warisan (original sin) manusia
oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimani bahwa Kristus mati (disalib) karena
dosa kolektif mereka. Oleh karena itu, hal ini merupakan pertunjukan cinta dan
pengorbanan yang tertinggi dalam Kristen, dengan syafaat Yesus untuk semua
umat manusia di saat penderitaan yang paling besar: Bapa, ampunilah mereka
karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Tapi ucapan berse-
jarah yang ada di dalam Lukas 23:24 ini (yang tentu merupakan salah satu dari
ayat-ayat dalam Bible yang paling sering dinukil) seluruhnya absen dalam berba-
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gai manuskrip tua, dan yang paling tua adalah ± 220 M. P. W. Comfort mengamati
bahwa "agaknya teks ini bukanlah bagian dari tulisan asli Lukas, tapi ditambahkan
belakangan... dari tradisi oral."[74] Begitu esensialnya ayat ini bagi penjelasan-
penjelasan Injil, sehingga semua penerbit memasukkannya, dengan memberikan
sebuah penjelasan di catatan kaki setelahnya.[75] Begitu juga kita harus catat
Yohanes 6:47 (KJV menerjemahkan: "Orang yang percaya kepadaku mempunyai
kehidupan yang kekal"), di mana kritikus teks telah memengaruhi Bibel-bibel mod-
ern untuk membuang "kepadaku" sehingga ayat itu tidak lagi membedakan Kristus
sebagai Penebus dosa.

• Kenaikan ’Tidak satu pun dari keempat Injil yang mcriwayatkan kenaikan Kristus
ke langit setelah Kebangkitannya dari kubur dengan kualitas yang dapat diper-
caya. Matius dan Yohanes kedua-duanya menyimpulkan tanpa mengacu pada ke-
naikan. Lukas 24:51 ("dan dinaikkan ke langit") tidak terdapat dalam berbagai
manuskrip tua,[76] dan oleh karenanya sering cukup dicantumkan dalam catatan
kaki. Namun yang benar-benar paling mengherankan adalah Markus, di mana ke-
dua belas ayat seluruhnya - termasuk Kenaikan - tidak ditemukan di mana pun juga
dalam berbagai manuskrip, yang menempatkan Bibel-bibel kontemporer dalam
situasi kaku dan janggal, harus memanjangkan akhirannya atau menyingkatkan-
nya.[77] Hasil akhirnya adalah tidak ada satu pun ayat yang secara eksplisit menye-
butkan Kenaikan selamat dari pemeriksaan tekstual dalam keempat Injil.[78]

9. Kesimpulan Masih terdapat banyak contoh-contoh lainnya, tapi permasalahannya su-
dah cukup jelas: beberapa fondasi doktrin Kristen yang sangat mendasar, yang diduga
berasal dari penjelasan Bibel tentang kehidupan Yesus, ternyata ada kalanya tidak ter-
bukti atau hampir tidak ada bukti tekstual sama sekali dalam edisi-edisi keempat Injil
modern itu. Dengan adanya berbagai bacaan esensial dan sangat diminati yang dibuang
dari KJV kemudian apa lagi dasar-dasar Kristen baru yang secara teologis lemah ini?
Lagi doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip dasar apakah yang masih dapat dipegangi
gereja dengan kuat?
Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa sejarah situasi politik Yahudi sepenuhnya tidak
mendukung untuk pemeliharaan PL, dengan sebagian besar penguasa-penguasa Yahudi
yang menggalakkan politeisme dalam skala luas. Teks itu telah hilang berkali-kali, dan
setelah penemuannya yang terakhir pun (dari sumber apa saja) pada abad ke-5 M, la
senantiasa menjadi sasaran perubahan terus-menerus.
Sekarang kita saksikan bahwa sejarah juga tak bersahabat dengan PB. Sumber utama
Kristen itu sendiri, Yesus, merupakan sebuah figur yang eksistensi historisnya tidak
mungkin dibuktikan lewat sumber-sumber utama.
Sebagian dari ajaran-ajarannya ditemukun dalam Q, hanya saja kemudiun Q mengalami
interpolasi dalam masa beberupa dekade dan akhirnya hilang, tertimhun dengan berba-
gai macam mitos Yesus yang segera beredar di kalangan Kristen. Menjelang akhir abad
pertama, beberapa karya biograti muncul; pengarang-pengarangnya anonim, dan tak
satu pun dari mereka yang memiliki pengetahuan langsung tentang kehidupan Yesus,
juga tak satu pun yang menyebutkan sumber-sumber informasinya. Sekte-sekte rival
pun bermunculan, masing-masing tidak segan-segan mengubah ayat-ayat yang diang-
gap perlu untuk menguatkan pandangan khususnya tentang Kristus: Tipe-tipe teks
berkembang, beragam, melahirkan yang lebih baru, dan menjadi populer. Resensire-
sensi mulai marak, interpolasi-interpolasi terus berlangsung, analisis-analisis tekstual
mulai meragukan beberapa bacaan yang signifikan. Dan sampai kini setiap Bibel dapat
secara hati-hati memilih varian-variannya, susunan-susunan katanya, dan oleh kare-
nanya sampai pada Yesus yang sedikit berbeda.
Mereka yang berargumen bahwa beberapa dari ajaran Yesus masih senantiasa ada
dalam keterangan-keterangan Injil sejatinya salah menanggapi; yaitu, bahwa kata-
kata ini memang ada secara huruf tapi tidak secara spirit. Apa gunanya maklumat-
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maklumat mengenai kebajikan dan kecintaan, ketika keseluruhan agama itu sendiri
telah menyelewengkan keinginan-keinginan orisinal Yesus (sebagaimana disaksikan
dalam Q) menjadi agama yang mengajarkan penyembahan Yesus Kristus sebagai Anak
Tuhan dan keselamatan melalui kepercayaan bahwa ia telah disalib untuk menebus
dosa seluruh manusia?
Kita sesungguhnya telah beranjak sangat jauh dari dunia isnad-isnad, sertifikat-
sertifikat membaca, tradisi kesaksian, kontak pribadi, huffaz, Mushaf ‘Uthman, dan
teks suci yang kemurniannya senantiasa tidak diragukan selama lebih dari empat belas
abad. Perbedaan (antara Al-Qur’an dan Bibel) ibarat terang-benderangnya sinar mata-
hari tengah hari versus gelap-gulitanya bayang-bayang tengah malam, dan kekontrasan
inilah yang menyulut kecemburuan mereka-mereka yang terbiasa dengan Kitab-kitab
Suci Biblikal untuk terus berusaha memandang kemurnian Kitab Suci yang lain dan
terpeliharanya dari perangkap waktu sebagai tidak dapat diterima dengan akal.
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345. Lihat Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament, Its Transmission, Corrup-
tion, and Restoration, edisi ke-3, Oxford Univ. Press, 1992, hlm. 56. Selanjutnya disebut
Metzger.] Perhatikan bahwa manuskrip itu tidak memuat tarikh Kristen, karena sis-
tem kalender Anno Domini ("Tahun Tuhan") belum lagi diciptakan. Lihat juga buku ini
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hlm. 238-9, di mana Leningrad Codex menyebutkan banyak tarikh, yang tidak satu pun
di antaranya adalah tarikh Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa, paling tidak sampai
abad 11 M. (jika tidak setelahnya), sistem kalender Kristen tidak ada wujudnya, atau
setidaknya tidak lazim digunakan.
[19] Ibid, hlm. 6.
[20] Ibid, hlm. 7.
[21] Ibid, him. 6.
[22] Ibid, hlm. 6.
[23] Ibid, hlm. 12.
[24] Ibid, hlm. 13.
[25] Etzger, hlm. 215.
[26] Comfort, him. 13-14.
[27] Metzger, hlm. 177.
[28] Comfort, hlm. 9.
[29] Ibid, him. 15.
[30] Lihat buku ini hlm. 323-4.
[31] Metzger, hlm. 8-9.
[32] Ibid, hlm. 9.
[33] Ibid, hlm. 262-3.
[34] Sudah barang tentu teks-teks ini tidak ditulis dalam bahasa local, sehingga
meskipun seorang awam yang beruntung melihatnya secara kebetulan tidak akan da-
pat mengambil manfaat apa pun darinya. Tapi 58 naskah yang berada dalam rentang
waktu enam abad, dan meliputi seluruh dunia Kristen, benar-benar mengundang tanda
tanya yang serius mengenai persentase para pendeta pada era tersebut yang tahu persis
sebuah edisi komplet teks yang mereka khotbahkan
[35] Kodex papyrus ini - disimpan pada Foundation Martin Bodmer (dekat Genewa) -
dengan 15 helai yang selamat sekarang rnemuat bagian-bagian dari Lukas dan Yohanes.
Setiap halaman ditulis dalam sebuah kolom tunggal terdiri dari 38 sampai 45 baris den-
gan 25 sampai 36 huruf pada setiap barisnya . Tulisan tangan itu terdapat dalam skrip
uncial yang bertarikh sekitar 200 M
[36] Comfort, him 105
[37] Ibid, hlm. 105.
[38] Ibid, hlm. 107.
[39] Ibid, hlm. 115.
[40] Ibid, hlm. 117.
[41] Ibid, hlm. 118.
[42] Lihat buku ini hlm. 332.
[43] Comfort, him. 89.
[44] Ibid, hlm. 10 1.
[45] Ibid, hlm. 102.
[46] Ibid, hlm. 103-4.
[47] Metzger, hlm. 186-195.
[48] Comfort, hlm. 8. Untuk kajian mendalam tentang perubahan-perubahan yang dis-
engaja,
lihat: B. D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture.
[49] Comfort, hlm. 8.
[50] Lihat buku ini, hlm. 309-310.
[51] The Orthodox Corruption of Scripture, hlm. xii.
[52] Ibid, hlm. 279.
[53] Metzger, hlm. 101-2.
[54] Ibid, hlm. 102.
[55] 1 Yohanes 5: 6-8. .
[56] RSV, Thomas Nelson & Sons, 1952, 1 Yohanes 5: 6-8.

405



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

[57] Bible Review, vol. xii, no. 5, Oct. 1996, hlm. 42. Cetakan miring ditambahkan.
[58] Ini semua sebagaimana yang terdapat dalam Revised Standard Version, Matius 23.
[59] Bible Review, vol. xii, no. 5, Oct. 1996, hlm. 42.
[60] B.M. Newman, "CEV’s Chief Translator: We Were Faithful to the Intention of the
Text", Bible Review, vol. xii, no. 5, Oct. 1996, hlm. 43.
[61] Ibid, hlm. 43. Harus kita catat bahwa perbedaan antara pendapat Newman dan Tal-
mud tidak mungkin dapat diakurkan. Israel Shahak menulis, "Menurut Talmud, Yesus
dieksekusi oleh sebuah pengadilan rabbinikal sebagaimana mestinya karena pember-
halaan, merangsang orang-orang Yahudi yang lain kepada pemberhalaan dan penghi-
naan kepada otoritas rabbinical. Semua sumber Yahudi klasik yang menyebutkan ek-
sekusinya merasa sangat puas melaksanakan tanggung jawab itu: dalam uraian Talmud
tidak menyebut orang-orang Romawi sedikit pun." [Jewish History, Jewish Religion,
hlm. 97-98.] Dan berkenaan dengan nasib Yesus, "Talmud menegaskan bahwa hukuman-
nya di neraka akan sangat pedih di dalam kotoran yang mendidih." [Ibid, hlm. 20-21.]
[62] Bible Review, vol. xii, no. 5, Okt. 1996, hlm. 43.
[63] New World Translation of the Holy Scripture, Watchtower Bible and Tract Society
of New York, Inc., 1984.
[64] Sebuah topik yang sudah dikupas sebelumnya pada halaman 259-261.
[65] Maurice Bucaille, The Bible, The Qur’an and Science, hlm. 44-45. Meskipun Bibel
secara keseluruhan ada dalam 286 bahasa (pada hitungan terakhir), dan pada era pener-
bitan besar-besaran sekarang ini ia berhasil meraih status best-seller, ternyata sangat
sedikit yang peduli membacanya. Meskipun kehadirannya yang ada di mana-mana, di
supermarket, hotel, tape, dan pop culture umumnya, hanya kira-kira lima belas persen
saja dari mereka yang memiliki Bible benar-benar membacanya. [M. Abu Layla, "The
Qur’an: Nature, Authenticity, Authority and Influence on the Muslim Mind", The Islamic
Quarterly, 4th Quarter 1992, vol. xxxvi, no. 4, him. 235. Penulis itu menukil Manfred
Barthel, What Does the Bible Really Say?, England. Souvenir Press Ltd., 1982.]
[66] RSV, Matius 28:19-20.
[67] Dictionary of the Bible, hlm. 1015.
[68] Lihat buku ini hlm. 311-312.
[69] B.L. Mack, The Lost Gospel: The Book of Q & Asal-usul Kristen, hlm. 172.
[70] Lihat misalnya, Kejadian 6:2, Ayyub 38:7, dan Keluaran 4:22.
[71] Dictionary of the Bible, hlm. 143.
[72] Comfort yakin ayat ini adalah interpolasi yang gambling [hlm.128].
[73] Semua contoh diambil dari Revised Standard Version.
[74] Comfort, hlm. 101.
[75] lbid, hlm. 101.
[76] Ibid, hlm. 103.
[77] Di dalam RSV Markus 16:9-20 sudah dipindahkan ke catatan kaki dengan catatan
yang hatihati. Sementara dalam CEV ditempatkan di antara dua catatan berikut ini
"Satu Akhiran Tua Untuk Injil Markus" Dan "Akhiran Tua Lainnya Untuk Injil Markus".
[78] Bagaimana pun juga, Al-Qur’an secara eksplisit menegaskan kenaikan itu (4:158),
dan oleh karena itu orang-orang Islam meyakini bahwa Yesus -meski tak pemah disalib-
benar-benar dinaikkan.
Sumber :
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The History of The Qur’anic Text
- From Revelation to Compilation -
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Apocalypse Peter Membantah Yesus Mati Disalib (2008-12-08 00:30)

Matius 26 KJV Bible
34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou
shalt deny me thrice.
35 Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise
also said all the disciples.
.....
55 In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief
with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and
ye laid no hold on me.
56 But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all
the disciples forsook him, and fled.
57 And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where
the scribes and the elders were assembled.
.....
69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also
wast with Jesus of Galilee.
70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.
71 And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them
that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.
72 And again he denied with an oath, I do not know the man.
73 And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou
also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.
74 Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately
the cock crew.
75 And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow,
thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.
Sekarang telah jelas, ketika murid-murid Yesus lainnya melarikan diri tatkala ada ten-
tara Romawi, hanya Peter lah yang menjadi saksi menjelang Penyaliban. Ia hadir dis-
ana. Peter selamat dari maut karena berkata bahwa dirinya itu tidak mengenali Yesus.
Karena jika ia tidak berbuat demikian, maka ia pun akan disalib malam itu juga.
Apocalypse Peter diucapkan dan ditulis oleh Peter sendiri!
Tidak seperti Injil-injil dalam Perjanjian Baru, Apocalypse Peter (Wahyu untuk Peter)
adalah secara langsung ditulis dan diucapkan oleh Peter sendiri. Wahyu ini secara luas
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diterima dan diimani oleh generasi Kristen awal selama abad 1-3 M. Singkatnya sebaha-
gian orang Kristen generasi awal menolak tuduhan bahwa Yesus mati disalib.

Fragmen Apocalypse Peter Sumber :
http://wesley.nnu.edu/biblical _studies/noncanon/apoc/fgapcpt.htm
As the Savior was sitting in the temple in the three hundredth year of the covenant and
the agreement of the tenth pillar, and being satisfied with the number of the living, in-
corruptible Majesty, he said to me (Peter),
"Peter, blessed are those above belonging to the Father, who revealed life to those who
are from life, through me, since I reminded them, they who are built on what is strong,
that they may hear my word, and distinguish words of unrighteousness and transgres-
sion of the law from righteousness, as being from the height of every word of this
Pleroma of truth, having been enlightened in good pleasure by him whom the princi-
palities sought. But they did not find him, nor was he mentioned among any generation
of the prophets. He has now appeared among these, in him who appeared, who is the Son
of Man who is exalted above the heavens in fear of men of like essence. But you yourself,
Peter, become perfect in accordance with your name with myself, the one who chose
you, because from you I established a base for the remnant whom I have summoned to
knowledge. Therefore be strong until the imitation of righteousness - of him who had
summoned you, having summoned you to know him in a way which forth doing because
of the rejection which happened to him, and the sinews of his hands and his feet, and
the crowning by those of the middle region, and the body of his radiance which they
bringing hope of service because of a reward of honor - as he was about to reprove you
three times in this night".
And as he was saying these things I saw the priests and the people running up to us with
stones, as if they would kill us; and I was afraid that we were going to die. And he said
to me: "Peter, I have told you many times that they are blind ones who have no guide. If
you want to know their blindness, put your hands before your eyes - your robe - and say
what you see." But when I had done it, I did not see anything. I said "No one sees this
way" And he said to me, "Do it again." And there came in me fear with joy, for I saw a new
light greater than the light of day. Then it came down upon the Savior. And I told him
about those things which I saw. And he said to me again, "Lift up your hands and listen
to what the priests and the people are saying." And I listened to the priests as they sat
with the scribes. The multitudes were shouting with their voice. When he heard these
things from me he said to me "prick up your ears and listen to the things they are saying."
And I listened again, "As you sit, they are praising you." And when I said these things ,
the Savior said "I have told you that these people are blind and deaf. Now then, listen to
the things which they are telling you in a mystery, and guard them. Do not tell them to
the sons of this age. For they shall blaspheme you in these ages since they are ignorant
of you, but they will praise you in knowledge - for many will accept our teaching in the
beginning, and they will turn from them again by the will of the Father by their error,
because they have done what he wanted. And he will reveal them in his judgment, i.e
the servants of the Word. But those who became mingled with these shall become their
prisoners, since they are without perception. And they praise the men of propagation
of falsehood, those who will come after you. And they will cleave to the name of a dead
man, thinking that they will become pure. But they will become greatly defiled and they
will fall into a name of error, and into the hand of an evil, cunning man and a manifold
dogma, and they will be ruled without law."
"For some of them will blaspheme the truth and proclaim evil teaching, and they will say
evil things against each other. Some will be named: those who stand in the strength of
the archons, of a man and a naked woman who is manifold and subject to much suffer-
ing. And those who say these things will ask about dreams. And if they say that a dream
came from a demon worthy of their error, then they shall be given perdition instead of
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incorruption - for evil cannot produce good fruit. For the place from which each of them
is produces that which is like itself; for not every soul is of the truth, nor of immortal-
ity. For every soul of these ages has death assigned to it in our view, and their eternal
destruction, in which they are and from which they are. They love the creatures of the
matter which came forth with them. But the immortal souls are not like these, O Peter.
But indeed, as long as the hour is not yet come, the immortal soul shall resemble the mor-
tal one. But it shall not reveal its nature, that it alone is the immortal one, and thinks
about immortality, having faith, and desiring to renounce these things."
"For people do not gather figs from thorns or from thorn trees, if they are wise, nor grapes
from thistles. For on the one hand, that which is always becoming is in that from which
it is, being from what is not good, which becomes destruction for it and death. But that
which comes to be in the Eternal One is in the One of the life and the immortality of the
life which they resemble. Therefore all that which exists not will dissolve into what ex-
ists not. For deaf and blind ones join only with their own kind. But others shall change
from evil words and misleading mysteries. Some who do not understand mystery speak
of things which they do not understand, but they boast that the mystery of the truth is
theirs alone. And in haughtiness they shall grasp at the pride to envy the immortal soul
which has become a pledge. For every authority rule, and power of the aeons wishes
to be with these in the creation of the world, in order that those who are not, having
been forgotten by those that are, may praise them, though they have not been saved,
nor have they been brought to the Way by them, always wishing that they may become
imperishable ones. For if the immortal soul receives power in an intellectual spirit. But
immediately they join with one of those who mislead them."
"But many others, who oppose the truth and are the messengers of error, will set up
their error and their law against these pure thoughts of mine, as looking out from one
perspective, thinking that good and evil are from one source. They do business in my
word. And they will propagate harsh fate. The race of immortal souls will go in it in
vain, until my Parousia. For they shall come out of them, and my forgiveness of their
transgressions into which they fell through the adversaries, whose ransom I got from
the slavery in which they were, to give them freedom that they may create an imitation
remnant in the name of a dead man, who is Hermas, of the first-born of unrighteousness,
in order that the light which exists may not be believed by the little ones. But those of
this sort are the workers who will be cast into the outer darkness, away from the sons
of light. For neither will they enter, nor do they permit those who are going up to their
approval for their release."
"And still others of them who suffer think that they will perfect the wisdom of the broth-
erhood which really exists, which is the spiritual fellowship of those united in commu-
nion, through which the wedding of incorruptibility shall be revealed. The kindred race
of the sisterhood will appear as an imitation. These are the ones who oppress their broth-
ers, saying to them, "Through this our God has pity, since salvation comes to us through
this," not knowing the punishments of those who are made glad by those who have done
this thing to the little ones whom they saw, and whom they took prisoner."
"And there shall be others of those who are outside our number who name themselves
bishop and also deacons, as if they have received their authority from God. They bend
themselves under the judgment of the leaders. Those people are dry canals."
But I said " I am afraid because of what you have told me, that indeed little ones are, in
our view, the counterfeit ones, indeed, that there are multitudes that will mislead other
multitudes of living ones, and destroy them among themselves. And when they speak
your name they will be believed." The Savior said , "For a time determined for them in
proportion to their error they will rule over the little ones. And after the completion of
the error, the never-aging one of the immortal understanding shall become young, and
the little ones shall ruler over those who are their rulers. The root of their error He shall
pluck out, and He shall put it to shame so that it shall be manifest in all the impudence
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which it has assumed to itself. And such ones shall become unchangeable, O Peter."
"Come therefore, let us go on with the completion of the will of the incorruptible Father.
For behold, those who will bring them judgment are coming, and they will be put to
shame. But me they cannot touch. And you, O Peter, shall stand in their midst. Do not
be afraid because of your cowardice. Their minds shall be closed, for the invisible one
has opposed them."
When he said those things, I saw him seemingly being seized by them. And I said "What
do I see, O Lord, that it is you yourself whom they take, and that you are grasping me?
Or who is this one, glad and laughing on the tree? And is it another one whose feet and
hands they are striking?"
The Savior said to me, "He whom you saw on the tree, glad and laughing, this is the liv-
ing Jesus. But this one into whose hands and feet they drive the nails is his fleshly part,
which is the substitute being put to shame, the one who came into being in his likeness.
But look at him and me."
But I, when I had looked, said "Lord, no one is looking at you. Let us flee this place." But
he said to me, "I have told you, "Leave the blind alone!" And you, see how they do not
know what they are saying. For the son of their glory instead of my servant, they have
put to shame."
And I saw someone about to approach us resembling him, even him who was laughing on
the tree. And he was filled with a Holy Spirit, and he is the Savior. And there was a great,
ineffable light around them, and the multitude of ineffable and invisible angels blessing
them. And when I looked at him, the one who gives praise was revealed. And he said to
me, "Be strong, for you are the one to whom these mysteries have been given, to know
them through revelation, that he whom they crucified is the first-born, and the home of
demons, and the stony vessel, in which they dwell, of Elohim, of the cross, which is under
the Law. But he who stands near him is the living Savior, the first in him, whom they
seized and released, who stands joyfully looking those who did him violence, while they
are divided among themselves. Therefore he laughs at their lack of perception, knowing
that they are born blind. So then the one susceptible to suffering shall come, since the
body is the substitute. But what they released was my incorporeal body. But I am the
intellectual Spirit filled with radiant light. He whom you saw coming to me is our intel-
lectual Pleroma , which unites the perfect light with my Holy Spirit."
"These things, then, which you saw you shall present to those of another race who are
not of this age. For there will be no honor in any man who is not immortal, which has
shown that it is able to contain him who gives his abundance. Therefore I said, "Every
one who has, it will be given to him, and he will have plenty." But he who does not have,
that is, the man of this place, who is completely dead, who is removed from the planting
of the creation of what is begotten, whom, if one of the immortal essence appears, they
think that they possess him - it will be taken from him and be added to the one who is.
You, therefore, be courageous and do not fear at all. For I shall be with you in order that
none of your enemies may prevail unto you. Peace be to you, Be strong!"

Beberapa Catatan Penting Apocalypse Mengenai Kebutaan kaum Trinitarian Seperti
yang telah dijelaskan diatas, bahwa Apocalypse Peter ini benar-benar original. Apoc-
alpse Peter bukan diriwayatkan oleh orang ketiga. Apocalypse Peter benar-benar diu-
capkan dan ditulis oleh Peter sendiri. Ada beberapa poin untuk menelaah Apocalypse
ini:
1. Yesus, secara jelas tidak pernah disalib berdasarkan wahyu. Ia mengatakan men-
genai adanya "substitusi" orang yang disalib. Dan ini berkaitan erat dengan informasi
yang dapat kita baca dalam al-Qur’an :
"Dan karena kekafiran mereka dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedus-
taan besar (zina), dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al
Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak
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menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi
mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa,
benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempun-
yai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka,
mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi (yang sebenarnya),
Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bi-
jaksana. (QS An Nisaa’ 156-159)
2. Berdasarkan Perjanjian Baru dan Apocalypse, Peter adalah satu-satunya saksi penyal-
iban.
3. Yesus mengatakan bahwa pada kelak akan ada "bangsa lain" (another race). Di Per-
janjian Baru juga mendukung dan mengutip ini dengan baik:
"Sebab itu, Aku (Yesus, ed) berkata kepadamu, bahwa Kerajaan Allah akan diambil dari
padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah Kera-
jaan itu." (Matius 21:43 LAI TB)
Dan "bangsa lain" tersebut adalah bangsa Arab, yang diberkati Tuhan.
4. Orang Buta yaitu golongan kaum Trinitarian benar-benar telah tercemar dan meng-
gantungkan diri mereka kepada nama palsu (Yesus Palsu). Orang-orang Kristen Trini-
tarian juga akan diatur tanpa hukum.
5. Apocalpse Peter sesungguhnya mengkonfirmasi penyangkalan Peter sebanyak tiga
kali sebagaimana terdapat dalam Matius Pasal 26. Apocalypse Peter mencatat : "as
he was about to reprove you three times in this night" (sebagaimana ia yang mencela
kamu sebanyak tiga kali dalam malam ini) secara jelas menunjuk pada Peter karena ia
menyangkal sebanyak tiga kali dalam malam tersebut bahwa ia mengenali Yesus.
6. Perhatikan kata "pohon" (tree) dimana Yesus sedang duduk diatas pohon. Ada beber-
apa indikasi/bukti bahwa Perjanjian Baru pun mengkonfirmasi kebenaran Apocalypse
Peter. Perjanjian Baru sendiri tidak jelas menyimpulkan apakah Yesus disalib atau di-
gantung dipohon. Tampaknya ketika itu memang banyak "orang-orang buta", yang ke-
mudian bingung dengan apakah Yesus disalib atau di pohon. Kata "pohon" (tree) secara
nyata diyakini oleh Peter dan pengikutnya. Namun sebagaimana berabad-abad telah
dilewati (Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 300an setelah Yesus!), kesalahan kisah
penyaliban, kebohongan yang disertai pemalsuan secara sistematis dan gosip (rumor)
yang beredar diseputar kehidupan Yesus hingga apakah akhirnya ia disalibatau ada
dipohon. Untuk itu marilah kita melihat cuplikan kebingungan ayat-ayat Bible dibawah
ini:

Yesus Mati Digantung di atas pohon (tree) ? Acts 5 KJV
29 Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather
than men.
30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.
31 Him hath God exalted with his right hand to be a Prince and a Saviour, for to give
repentance to Israel, and forgiveness of sins.
Acts 10 KJV
38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: who went
about doing good, and healing all that were oppressed of the devil; for God was with
him.
39 And we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews, and in
Jerusalem; whom they slew and hanged on a tree:
40 Him God raised up the third day, and shewed him openly;
Acts 13 KJV
28 And though they found no cause of death in him, yet desired they Pilate that he should
be slain.
29 And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the
tree, and laid him in a sepulchre.
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30 But God raised him from the dead:

Yesus Mati disalib (Cross)? Matthew 27 KJV
39 And they that passed by reviled him, wagging their heads,
40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thy-
self. If thou be the Son of God, come down from the cross.
41 Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,
Matthew 27 KJV
41 Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,
42 He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come
down from the cross, and we will believe him.
43 He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the
Son of God.
Mark 15 KJV
29 And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that
destroyest the temple, and buildest it in three days,
30 Save thyself, and come down from the cross.
31 Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He
saved others; himself he cannot save.
Mark 15 KJV
31 Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He
saved others; himself he cannot save.
32 Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe.
And they that were crucified with him reviled him.
33 And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the
ninth hour.
Luke 23 KJV
25 And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison,
whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
26 And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of
the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
27 And there followed him a great company of people, and of women, which also be-
wailed and lamented him.
John 19 KJV
18 Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in
the midst.
19 And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing was JESUS OF
NAZARETH THE KING OF THE JEWS.
20 This title then read many of the Jews: for the place where Jesus was crucified was
nigh to the city: and it was written in Hebrew, and Greek, and Latin.

Apocalypse Peter Menjawab Semua Kebingungan Perjanjian Baru Ketika "Yesus Palsu"
sedang disalib, "Yesus Asli" sedang tertawa dan gembira duduk diatas pohon.

Upaya Gereja Menyesatkan Umat Manusia Yaitu Mengedit Bible Setelah menyadari
kepalsuan dogma salib, akhirnya Gereja mengedit Bible agar tidak kontradiksi lagi
(apakah di pohon atau disalib?). Tabel dibawah ini adalah perbandingan antara Bible
KJV (King James Version) dan Bible revisi terbaru yaitu BIS (Bahasa Indonesia Sehari-
hari) dan CEV (Contemporary English Version)
KJV Bible BISCEVAct 5:30The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and
hanged on a tree.Yesus, yang kalian salibkan, sudah dihidupkan kembali dari kematian
oleh Allah nenek moyang kita. You killed Jesus by nailing him to a cross. But the God
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our ancestors worshiped raised him to life Act 10:39 And we are witnesses of all things
which he did both in the land of the Jews, and in Jerusalem; whom they slew and hanged
on a tree: Kami inilah orang-orang yang sudah melihat sendiri segala sesuatu yang Ia
lakukan di negeri orang Yahudi dan di Yerusalem. Meskipun begitu mereka menyal-
ibkan dan membunuh Dia. We all saw what Jesus did both in Israel and in the city of
Jerusalem. Jesus was put to death on a cross. Act 13:29 And when they had fulfilled all
that was written of him, they took him down from the tree, and laid him in a sepulchre.
Dan setelah mereka selesai melaksanakan semuanya yang sudah tertulis dalam Alkitab
tentang Dia, mereka menurunkan jenazah-Nya dari kayu salib, lalu meletakkan-Nya di
dalam kubur. (13:28) They did exactly what the Scriptures said they would. Even though
they couldn’t find any reason to put Jesus to death, they still asked Pilate to have him
killed. After Jesus had been put to death, he was taken down from the cross and placed
in a tomb.
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar...rahib-rahib Nasrani ...
menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah... maka beritahukanlah kepada mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, " (QS At Taubah 34)
Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.
Wassalam.

Sumber :
- http://www.answering-christianity.com/nt _confirms _apocalypse _of _peter.htm
- Shoftware Alkitab e-sword http://www.e-sword.net/bibles.html
- Shoftware Alkitab SABDA http://www.sabda.net/modul.php

The Acts of John Membantah Yesus Mati Disalib (2008-12-08 00:34)

Kitab (The Acts of John) ini ditolak karena tergolong sebagai bid’ah (heretical) di tahun
787. Uskup Augustine (396-430), mengutip dari kitab tersebut. Disamping itu, sebuah
analisis literary dari kitab ini memberikan pandangan kepada kita bahwa kitab ini dis-
usun pada separuh kedua abad 2M. (Cameron R, 1982)

Icon Crucifixtion in Golgota
Sumber :
The Apocryphal New Testament
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M.R. James-Translation and Notes
Oxford: Clarendon Press, 1924
http://www.earlychristianwritings.com/text/actsjohn.html
97 Thus, my beloved, having danced with us the Lord went forth. And we as men gone
astray or dazed with sleep fled this way and that. I, then, when I saw him suffer, did not
even abide by his suffering, but fled unto the Mount of Olives, weeping at that which had
befallen. And when he was crucified on the Friday, at the sixth hour of the day, darkness
came upon all the earth. And my Lord standing in the midst of the cave and enlightening
it, said: John, unto the multitude below in Jerusalem I am being crucified and pierced
with lances and reeds, and gall and vinegar is given me to drink. But unto thee I speak
and what I speak hear thou. I put it into thy mind to come up into this mountain, that
thou mightest hear those things which it behoveth a disciple to learn from his teacher
and a man from his God… (Jesus Continues): But this is not the cross of wood which thou
wilt see when thou goest down hence: neither am I he that is on the cross, whom now
thou seest not, but only hearest his (or a) voice. I was reckoned to be that which I am not,
not being what I was unto many others: but they will call me (say of me) something else
which is vile and not worthy of me. As, then, the place of rest is neither seen nor spoken
of, much more shall I, the Lord thereof, be neither seen… (Jesus Continues): 101 Nothing,
therefore, of the things which they will say of me have I suffered: nay, that suffering also
which I showed unto thee and the rest in the dance, I will that it be called a mystery. For
what thou art, thou seest, for I showed it thee; but what I am I alone know, and no man
else. Suffer me then to keep that which is mine, and that which is thine behold thou
through me, and behold me in truth, that I am, not what I said, but what thou art able
to know, because thou art akin thereto. Thou hearest that I suffered, yet did I not suffer;
that I suffered not, yet did I suffer; that I was pierced, yet I was not smitten; hanged,
and I was not hanged; that blood flowed from me, and it flowed not; and, in a word, what
they say of me, that befell me not, but what they say not, that did I suffer. Now what
those things are I signify unto thee, for I know that thou wilt understand. Perceive thou
therefore in me the praising (al. slaying al. rest) of the (or a) Word (Logos), the piercing
of the Word, the blood of the Word, the wound of the Word, the hanging up of the Word,
the suffering of the Word, the nailing (fixing) of the Word, the death of the Word. And
so speak I, separating off the manhood. Perceive thou therefore in the first place of the
Word; then shalt thou perceive the Lord, and in the third place the man, and what he
hath suffered.
Kalimat diatas membuktikan bahwa Penyaliban Yesus di Golgota adalah ilusi.
Semoga artikel ini menambah wawasan kepada pembaca.
Salam

Benarkah Kitab Bilangan 1:20 dan Klaim Pendeta Kristen? (2008-12-08 00:40)

http://en.allexperts.com/e/t/th/the _exodus.htm
"The Biblical account in Exodus 12:37 refers to 600,000 adult Hebrew men as
leaving Egypt and travelling with Moses. According to many Jewish sources,
the total number of Israelites (including women and children) numbered
around three million. The exodus also included droves of livestock."
http://biblia.com/jesusbible/exodus.htm
The People of God were 70 persons when they came to Egypt in Genesis, now
there are 3 million, but under slavery of Egypt... God used Moses to liberate
them, it is the book of the life of Moses.

Jadi menurut Kristen, eksodus Moses dari Tanah Mesir menuju Gunung Sinai itu meli-
batkan sekitar 2juta-3 juta jiwa bani Israel.
Lalu bagaimana tanggapan ahli arkaeologi ?
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http://en.allexperts.com/e/t/th/the _exodus.htm
"Recent archaeological research has not been able to confirm the biblical ac-
count."

Jika Anda memiliki daya imajinasi yang membumbung tinggi, maka pikirkanlah : Menu-
rut Bible ada 70 orang bani Israel (Kejadian 46:27) bisa berkembang biak menjadi 2-3
juta hanya dalam tempo 200-300 tahun !!

Kristen "A": Yang menulis 3 juta itu Bible atau dari sumber orang Yahudi/Jews?
Koq dari Bible yg tertulis:
Keluaran 12:37
Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukot, kira-kira enam ratus ribu
orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak.
Kemudian menuduh bahwa hal itu dalam Bible/Alkitablah yg menulis itu?
Komentar
Setahun setelah eksodus, Musa menghitung jumlah pria berusia 20 tahun keatas dan
jumlah kekuatan perang. Jumlah mereka didapati sebanyak 603.550 jiwa Yahudi (see.
Bilangan 1:20-46). Suku Lewi tidak termasuk dalam jumlah tersebut, begitu juga den-
gan perempuan segala usia, laki-laki tua, dan anak muda dibawah usia 20 thn.
Jadi dengan memasukkan kelompok-kelompok ini kedalam perhitungan, kita dapat
menyimpulkan bahwa menurut Perjanjian Lama jumlah orang Israel yang ikut dalam
eksodus kira-kira 2-3 juta orang, yang berdasarkan pendapat sebahagian Kristen adalah
2 juta jiwa. Kristen lainnya berpendapat ada sekitar 2,5 juta jiwa. Situs tsb memperki-
rakan 3 juta Jew.
Saya ingin menyerahkan kepada pembaca yang punya daya imajinasi luar biasa yang
membumbung tinggi untuk mengkalkulasikan bagaimana mungkin bani Israil yang
hanya 70 orang baru tiba di Mesir, bisa berlipat ganda populasinya yaitu menjadi 2-3
juta jiwa hanya dalam tempo 200-300 tahun, terutama ketika bayi lelaki mereka dibunuh
scr sistematis oleh kebijakan Firaun selama beberapa dekade sebelumnya ??

Kristen "B": MEMANG FIRAUAN MEMERINTAHKAN PEMBUNUHAN BAYI IS-
RAEL SECARA SISTEMATIS
Keluaran 1 : 16 "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu
harus memperhatikan waktu anak itu lahir: jika anak laki-laki, kamu harus membunuh-
nya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup."
TETAPI TIDAK DITAATI
Keluaran 1 : 17 Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti
yang dikatakan raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup.
Keluaran 1 : 18 Lalu raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka:
"Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?"
Keluaran 1 : 19 Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun: "Sebab perempuan Ibrani tidak
sama dengan perempuan Mesir; melainkan mereka kuat: sebelum bidan datang, mereka
telah bersalin."
JADI BANGSA ISRAEL TETAP BERKEMBANG
Keluaran 1 : 20 Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu; bertambah banyaklah
bangsa itu dan sangat berlipat ganda.
Komentar
Anda belum membaca ayat berikutnya :
Keluaran 1
21 Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah
tangga.
22 Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya: "Lemparkanlah segala
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anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil; tetapi segala anak
perempuan biarkanlah hidup."
Pada ayat 1:21, bidan-bidan tidak berani membunuh bayi-bayi Israel. Namun pada ayat
22, Firaun menyuruh seluruh rakyat (bukan hanya bidan) untuk melemparkan bayi Is-
rael kedalam Sungai Nil.
Artinya dibunuh sistematis, bukan?

Kristen "C": Lha mas, trus angka 2-3 jutanya dari mana ?
Bisa kasih referensinya dari Alkitab ? Atau hanya asumsi anda saja ?
Angka 2juta berasal dari pendeta dan pakar Kristen yang mengklaim kerasukan "Roh",
kalkulasikan sendiri dong atau tanya pendeta mu keq, kok jadi tanya saya. Saya ini
hanya mengutip apa kata pakar dan pendeta Kristen.

Kristen "D": Kalau dari 70 orang ke angka assumsi 2-3 juta orang, ya memang juga
sudah dikatakan bahwa orang Israel akan berlipat ganda dengan DAHSYAT nya. (Kan
katanya keturunannya kan seperti bintang di langit)
Keluaran 1:7
Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya; mereka bertambah
banyak dan dengan DAHSYAT berlipat ganda, sehingga negri itu dipenuhi mereka.

Sukar benar menjelaskan pada orang Kristen. Hei Kristen, yang saya minta dari
Anda itu, hitung dong bagaimana bisa 70 orang bisa mencapai 2 juta-3 juta orang Israel
dalam tempo 200-300 tahun?
-Memangnya semua wanita Yahudi mampu melahirkan secara continue setiap tahun ?
Dalam sebuah bangsa, tidak mungkin 100 % wanitanya fertil semua. Pastilah sudah ada
yang memasuki tahap menopouse (bagi yang lansia), atau bahkan steril (mandul dari
sono-nya), atau sedang bukan masa subur (tidak bisa dibuahi).
-Memangnya semua wanita Yahudi mampu melahirkan anak kembar secara continue se-
tiap tahun ?
Sekarang saya akan bantu sedikit mensimulasikan perhitungan kitabBilangan menge-
nai populasi Israel yang eksodus dari Tanah Mesir pada zaman nabi Moses.

Bilangan 1:20 (LAI BIS)
Orang-orang lelaki yang berumur dua puluh tahun ke atas yang sanggup
menjadi tentara, didaftarkan namanya menurut kaum dan keluarganya,
mulai dari Ruben, anak sulung Yakub sampai dengan Naftali. Jumlah
mereka adalah: (Suku-Jumlah orang), Ruben-46.500, Simeon-59.300, Gad-
45.650, Yehuda-74.600, Isakhar-54.400, Zebulon-57.400, Efraim-40.500, Manasye-
32.200, Benyamin-35.400, Dan-62.700, Asyer-41.500, Naftali-53.400; Seluruhnya:
603.550.

Ingatlah bahwa: Suku Lewi, perempuan (bayi, anak, remaja, tua), manula, bayi pria,
bocah pria, ITU SEMUA BELUM DISENSUS!!
Tidak mungkin 603.554 orang! Masak cuma nambah 4 orang Yahudi (1 orang Lewi, 1
orang wanita, 1 orang manula, 1 orang bayi pria).
-Lewi adalah 1 dari 12 suku Israel, masak 1 suku Lewi contentnya hanya 1 orang !
-Masak cuma ada 1 orang wanita Yahudi, tidak mungkin bangsa Israel hanya memiliki
seorang wanita saja? Jika asumsi rasio pria berbanding wanita 1:1, berapa coba ? Jika
rasio nya 1:2 berapa ? Begitu dong Anda itu mengkalkukasikannya!! Bukannya malah
muter-muter tidak karuan dengan cara berkutat diangka 603.550 Israel. Angka 603.550
itu kan belum semua populasi Israel, masih banyak komponen masyarakat Israel yang
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belum disensus oleh Moses.
-Dari 12 suku Yahudi, masak cuma 1 orang manula !
-Dari 12 suku, masak cuma 1 orang bocah pria/bayi pria !
Jadi tidak mungkin 603.554 BUKAN ?? , tanya dong pendeta Kristen yg mengaku
dirinya kerasukan "roh" saat minggu, kok jadi tanya saya . Saya hanya mengutip
apa kata pakar Kristen bhw ada sedikitnya 2 juta Yahudi !!
Jadi maksud saya, angka yang disodorkan pakar dan pendeta Kristen bahwa ada sekitar
2juta-3juta orang Israel yang eksodus dari Tanah Mesir itu memang masuk akal (dengan
asumsi tanpa melihat periode waktu berkembang biak yaitu 200-300 tahun), mengingat
beberapa komponen masyarakat Israel yang belum disensus.
Namun jika 70 orang Israel berlipat ganda menjadi 2juta-3juta orang Israel dalam tempo
200-300, dapatkah Anda mensimulasikan perhitungannya secara sistematis?
Saya mempercayai kisah eksodus, karena diterangkan oleh Al-Qur’an. Namun, jika rin-
cian kisahnya menurut Bible, akal sehat saya tidak bisa menjangkau : Bagaimana bisa
70 orang Israel berkembang biak menjadi 2juta-3 juta Israel dalam tempo 200-300 tahun?
Saya yakin, Yahudi telah melebih-lebihkan kisah ini, sebagaimana mereka seringkali
melampaui batas.
Kesimpulannya :
"orang-orang Yahudi. amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka
mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu;
mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka men-
gatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu,
maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah." Barangsiapa
yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu meno-
lak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah
tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhi-
rat mereka beroleh siksaan yang besar." (QS 5:41)
"Dan diantara mereka (Yahudi) ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab (Taurat),
kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga." (QS Al Baqarah
78)
Sumber :
-Bible LAI edisi Bahasa Indonesia Sehari-hari (LAI BIS)
-Bible LAI edisi Terjemahan Baru (LAI TB)

Kredo Nikaia Suatu Kedustaan Besar (2008-12-08 00:48)

Doa Syahadat Nikaia (Nicea) atau Pengakuan Iman Nicea, merupakan hasil dari Konsili
Agung ketua-ketua gereja yang berlangsung di Nicea pada tahun 325 M. Dalam persi-
dangan ini hal utama yang didiskusikan adalah ajaran seorang pemimpin gereja dari
Alexandria, Mesir, bernama Arius. Arius mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah,
tetapi adalah makhluk-Nya. Menurutnya, Yesus adalah nabi-Nya yang penting tetapi
juga manusia seperti yang lain.
Konsili Nicea ini akhirnya menolak ajaran Arius yang benar dan justru menganggap-
nya sebagai penyelewengan (bid’ah) dari ajaran Kristen sekte Trinitas. Para pemimpin
gereja yang hadir dalam persidangan tersebut akhirnya menegaskan ayat Alkitab
bahwa Yesus adalah Anak Allah yang diperanakkan (begotten), sehakikat dengan Allah
Bapa. Persidangan tersebut meringkaskan kepercayaan mereka dalam Doa Syahadat
Nicea seperti berikut:
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Kredo Nikaia
Ikon yang menunjukkan para Bapa Gereja memegang Doa Syahadat Nicea. (Sumber :
wikipedia)

Kredo Nikaia dalam bahasa Yunani

Kredo (syahadat) Nikaia (Nicea) dalam bahasa Latin

Credo in unum Deum, Patrem Omnipotentem
factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum,
Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, Consubstantialem Patri
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
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passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die secundum Scripturas.
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem,
qui ex Patre (Filioque)* procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.

Versi Bahasa Indonesia menurut Gereja Katolik dan Protestan

Versi KatolikVersi Protestan
Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa
Pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan.
Dan akan Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Tunggal,
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang.
Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakekat dengan Bapa
segala sesuatu dijadikan olehnya.
Ia turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita.
dan Ia menjadi daging oleh Roh Kudus
dari Perawan Maria dan menjadi manusia.
Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus
Ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan.
Pada hari ketiga Ia bangkit, menurut Kitab Suci.
Ia naik ke sorga, duduk di sisi kanan Bapa
Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati;
KerajaanNya takkan berakhir.
Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan;
Ia berasal dari Bapa (dan Putra)1

Yang serta Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan.
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi
Aku percaya akan Gereja yang satu, kudus, katolik² dan apostolik.
Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa.
Aku menantikan kebangkitan orang mati,
dan kehidupan di akhirat. Amin.
Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa
Pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang Tunggal,
yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari
terang.
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakekat dengan
Sang Bapa,
yang dengan perantaraan-Nya, segala sesuatu dibuat;
yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita,
dan menjadi daging oleh Roh Kudus
dari anak dara Maria, dan menjadi manusia.
yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
menderita dan dikuburkan;
yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi Kitab-kitab,
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dan naik ke sorga; yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa
dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan
yang mati;
yang Kerajaan-Nya takkan berakhir.
Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan
yang keluar dari Sang Bapa dan (Sang Anak)1,
yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan,
yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.
Aku percaya satu Gereja yang kudus dan am2 dan rasuli.
Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa.
Aku menantikan kebangkitan orang mati
dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin.
Note :
1 Gereja Barat menambahkan filioque (Putra atau Sang Anak) ke dalam Kredo Nicea
2 Katolik di sini berarti semesta, am, dan universal.

Dogma Kristen Bahwa Tuhan Memperanakkan Yesus Berdasarkan Injil Yohanes 3:16 In-
jil Yohanes 3:16 Naskah KJV Bible 1611
http://www.biblegateway.com/passage/?book _id=50 &chapter=3 &version=9
"For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth
in him should not perish, but have everlasting life."
(Karena Tuhan begitu mencintai dunia, sehingga Ia memberikan putra tunggal-Nya
yang diperanakkan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan mendapat kehidupan kekal.)

Manuskrip Kuno Membantah Ayat Palsu Injil Yohanes 3:16 Bible revisi terbaru bernama
English Standard Version (ESV) merasa perlu memberikan catatan kaki mengenai Injil
Yohanes 3:16
http://www.gnpcb.org/esv/search/?q=John+3

Perhatikan bahwa ESV Bible memberikan keterangan bahwa beberapa penerjemah
mengakhiri pasal 3 Injil Yohanes sampai dengan ayat 15 saja.
Diakhirinya Injil Yohanes pasal 3 hanya sampai dengan ayat 15 saja, dikarenakan ayat
16 dst adalah palsu.

Allah SWT Mengutuk Konsep "Tuhan Memperanakkan" QS Maryam
88. Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak."
89. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,
90. hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung
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runtuh,
91. karena mereka menda’wakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak.
92. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.
QS Al Maa’idah
77. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas)
dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka
telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus."
QS At Taubah
34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari ... rahib-rahib
Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-
halangi (manusia) dari jalan Allah... maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa
mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
QS Ali ’Imran
19. Sesungguhnya agama disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang
yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena
kedengkian di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka
sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.
QS Al Bayyinah
6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik
(akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya...
QS Al Baqarah
147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk
orang-orang yang ragu.
Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.
Wassalam.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Doa _Syahadat _Nicea

masalah-masalah pernikahan di dalam Al Kitab (2008-12-08 00:53)

oleh :Thomas mc elwain *)
Masalah pernikahan an sich ,praktek poligami hingga empat istri ,dalam Islam disoroti
tajam oleh para pengamat di luar Islam. Sangatlah menarik untuk memperhatikan
hukum Al Kitab mengenai persoalan-persoalan tersebut.
Dalam Islam, pernikahan merupakan sebuah kesepakatan antara kedua pihak,seorang
laki-laki boleh mengikat hingga dengan dengan empat pernikahan penuh, dengan mas
kawin pada satu waktu ,perceraian juga dibolehkan ,perzinahan dapat dihukum mati
menurut hukum Islam,tidak ada kehidupan tanpa pernikahan dalam Islam,pernikahan
serta keturunan merupakan tugas yang sangat utama.
Sejak sangat awal al kitab tampaknya mendukung nilai-nilai Islam ,kejadian 1:28
?Allah memberkarti mereka,lalu allah berfirman kepada mereka :?beranak cuculah dan
bertambah banyak ;penuhilah bumi dan taklukanlah itu,berkuasalah atas ikan-ikan di
laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi?
adalah perintah pertama dan langsung dari Tuhan kepada manusia di dalam al kitab ,ini
adalah perintah untuk berketurunan Reproduksi adalah tugas yang ditetapkan Tuhan
dan bukan masalah pilihan .
Memilih tidak berketurunan sama dengan mengingkari perintah Tuhan . Reproduksi
manusia ditegaskan kembali dengan perintah langsung didalam kejadian 8:17;9:1,7 dan
35:11
Teks dalam kejadian 3:16 secara khusus berhubungan dengan situasi hawa dan tidak
dapat digeneralisi. Hawa ditempatkan dibawah kekuasan suminya karena perannya
menjadi media birahi kepada suaminya.ini bukaan bukti subkoordinasi seorang istri se-
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cara umum .
Sebaliknya ,catataan tentang bawahan dalam keluaran 20:10 tidaklah menyebutkan
istri sebagai bawahan. Ini menunjukkan bahwa istri mempunyai status yang sama
dengan suaminya. Konsep kesulitan (yang dirasakan Hawa) adalah nubuat terhadap
tragedi Qabil dan Habil.
Nubuat ini diberikan untuk mempersiapkan Hawa terhadap apa yang akan menjadi ken-
gerian luar biasa,dan dengan sendirinya ,merupakan sebuah berkat.
Teks tersebut (kejadian 3:16 ) tidak mengimplikasikan bahwa hawa sedang dihukum
dengan rasa sakit saat melahirkan tetapi sedang mengingatkan bahwa anaknya kelak
akan membuatnya sedih.
Kejadian 16:2 merupakan kasus pertama poligami yang dilakukan contoh suci Ibrahim
seorang yang saleh . dengan contoh suci ,Ibrahim melakukan poligmi dengan syarat
bahwa hal tersebut disetujui istri pertama dan untuk tujuan melaksanakan perintah ke-
turunan dalam kasus istri yang mandul .
Kita akan berlanjut pada isu tentang pernikahan terbatas atau pergundikan (concubi-
nage) .
Teks-teks al kitab dapat diklasifikasi kan dalam tiga kelompok :
1 teks-teks yang diucapkan oleh tuhan sendiri dn demikian ,menyampaikan perintah-
perintah tuhan secara langsung.
2 teks-teks yang menggambarkan contoh suci dari para nabi nabi dan manusia-
manusia yang memiliki otorits Tuhan (para Imam) agar manusia bertindak seperti
contoh-contoh suci tersebut
teks-teks yang menggambarkan perilaku manusia biasa yang tidak perlu kita ikuti
jelaslah bahwa kategori yang no:1 adalah normative sedangkan no:3 tidak,sedangkan
kategori no:2 memiliki nilai normative hingga batas tertentu
pada prinsipnya ,kita dapat memastikan bahwa pergundikan dimaksudkan hanya bagi
teks-teks,yang didalamnya kata ?pilegesh? muncul.
Kata ini pernah digunakan di dalam alkitab pada Yehezkiel 23:20 untuk menye-
but pasangan laki-laki dalam sebuah hubungan seperti itu.dengan demikian ,kata
tersebut(pilegesh(ibrani;concubine(inggris)atau gundik(Indonesia)) dapat digunakan
baik laki-laki maupun perempuan,tanpa berubah bentuk.
Al kitab pertama kali menyebut pergundikan,seperti kasus Nahor,didalam kejadian
22:24
dan gundik nahor,yng namanya Reuma,melahirkan anak juga,yakni
Tebah,Gaham,Tahash,dan Maakha,pergundikan disebut lagi didalam kejadian 36:12 den-
gan nama Timna,yang merupakan gundik Elifas,putra Esau.
Kedua lelaki tersebut adalah orang-orang saleh walaupun bukan teladan-teladan suci.
Akan tetapi,penggunaan kata pilegesh bahkan tidak menjamin bahwa maksudnya
adalah pergundikan yang benar. Kejadian 25:6,dari contoh Ibrahim ,menyampaikan
kepada kita satu-satunya aturan spesifik tentang ciri-ciri pergundikan,yaitu bahwa
anak-anak dari gundik tidak mendapat warisan ayahnya.
oleh karena itu ,penggunaan kata pilegesh didalam kejadian 35:22 merupakan aplikasi
yang longgar dari kata tersebut bagi seorang istri budak yang anak-anaknya memper-
oleh warisan dan yang dijadikan istri khususnya untuk tujuan memperoleh anak
Bagaimanapun teks tersebut meragukan dalam setiap hal dan tidak perlu digunakan
,dalam tawarikh 1:32,kata ?piliegesh mengacu pada kentura,istri ketiga Ibraahim .
Teks Kejadian mengenai pernikahan tersebut bernada ambigu dan pasti pernikahan
itu tidak pasti pernikahan itu tidak secara khusus untuk memperoleh anak.teks ke-
jadian tersebut (mengenai pernikahan Abraham/Ibrahim dan kentura) apakah anak-
anaknya akan mendapatkan warisan bersama ismail ataukah mereka hanya diberi ha-
diah,seperti anak-anak dari gundik-gundik yang lain.
Ibrahim adalah contoh suci pertama tentang pergundikan dalam al Kitab. Melalui con-
toh suci ,pergundikan dinyatakan bagi Abraham didalam kejadian 25:6. kata terse-
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but muncul disini dalam bentuk jamak (gundik-gundik). maka ,ia menandakan bahwa
ibrahim mempunyai lebih daripada seorang gundik .satu perbedaan antara Istri dan
gundik (selir) dinyatakan bahwa anak-anak dari seorang istri mendapatkan warisan se-
mentara dari gundik diberikan hadiah atas kebijaksanan ayah.inilah satu batasan khas
bagi pergundikan yang dinyatakan Al Kitab.selain itu .tampaknya kita dapat berasumsi
bahwa pergundikan cukup dikenal
Deskripsi yang luas mengenai didalam kejadian 24 menambahkan sedikit hukum . keja-
dian 24:4 mengatakan ,melalui contoh suci,bahwa kerabat adalah pasangan yang lebih
disukai daripada yang bukan kerabat,namun ,makna sebenarnya teks ini (kejadian24:4)
;mungkin adalah perbedaan antara penyembah Tuhan dan penyembah Berhala.
Kejadian 24:53 menetapkan mas kawin melalui contoh suci ,walaupun dari ayat 58
tampak bahwa Ribka sangat setuju dengan pernikahannya,ayat 51 lebih menunjukkan
bahwa keputusan bagi pernikahan dibuat oleh wali laki-laki,yaitu ayah saudara laki-
laki.
Kejadian 24:65 menunjukkan pemakaian kerudung dihadapan mempelai laki-laki se-
belum pernikahan .masalah laki-laki dan kerudung tidak ditetapkan melalui contoh
suci karena orang-orang yang disebutkan tidaklah otoritatif.
Melalui contoh suci didalam kejadian 25:21 Ishaq berdoa kepada Tuhan atas kemandu-
lan istrinya.hampir semua hukum yang telah disebutkan ditegaskan melalui contoh suci
pernikahan-pernikahan Yakub didalam kejadian 29:15-30,30:24.
Yakup mempunyai dua Istri yang bermahar dan dua istri budak .tidak disebutkan
adanya gundik.satu-satunya masalah hukum baru (yang muncul dalam rangkaian ayat-
ayat tersebut) adalah menikahi saudara perempuan .
kita harus meneliti ulang teks tersebut. Laban adalah ayah Lea dan Rachel ,dua perem-
puan yang bersaudara yang dinikahi Yakub.penggunaan bahasa Inggris terhadap ayah
/bapak mungkin menyesatkan kita karena menggunaan bahasa semit terhadap kata
yang sama jauh lebih luas dan sangat mungkin bermakna leluhur laki-laki yang sama
,pemimpin klan yang masih hidup ,yang karenanya kedua perempuan tersebut dianggap
bersaudara .karena ini persis dan sangat mungkin didasarkan atas penggunaan kata
tersebut sebagai asumsi pertama dan normal kita,maka kita harus memilih maknanya
sebagai leleuhur laki lki dan bukan ayah biologis karena ini mungkin sesuai dengan
hukum .
fenomena yang sama menjelaskan persoalan Ibrahim dan Sarah
Melalui contoh suci didalam kejadian 34:15 seorang wali dilarang menyetujui pernika-
han antara perempuan beriman dan laki-laki yang tidak bersunat.
Hubungan sedarah yang diriwayatkan didalam Kejadian 35:22 paling tidak berdasarkan
tanda-tanda teks masoteric ,tampaknya merupakan penafsiran dalam menjelaskan ke-
jadian 49 : 4 ,
ia menjadi serius implikasinya terhadap salah satu putra nabi tetapi merupakan sebuah
teks yang menunjukkan kata-kata seorang manusia biasa daripada sebuah kutipn dari
tuhan. Bila teks ini diterima, maka Kejadian 49:4 sudah cukup jelas menyatakan bahwa
perilaku itu tidak dapat diterima.
?Turun ranjang ? , atau tanggung jawab sanak keluarga berikutnya terhadap seorang
janda, diperkenalkan melalui contoh suci di dalam Kejadian 38:8-11. tanggung jawab
tersebut meliputi menghasilkan anak-anak dengan nama yang meninggal. Kisah ten-
tang Tamar didalam kejadian 38:13-26 adalah sebuah contoh lain dari upaya yang salah
arah untuk mematuhi berketurunan . sebagaimana kisah putri-putri luth,ada lagi pada
kisah Tamar semata-mata menekankan lagi bahwa upaya mematuhi tuhan tanpa mem-
perhatikan bimbingan ilahi,pada akhirnya justru menyesatkan.
Perilaku Yahuda dalam kisah tersebut harus diperhatikan .pada ayat 26 Yahuda men-
gakui kesalahannya karena tidak memberikan putra ketiganya ,Selah kepada Tamar
sebagaimana yang dituntut hukum?turun ranjang? . ketika mengetahui bahwa perem-
puan yang tidak dikenalnya ,yang dengannya dia telah mengikat kontrak pernikahan
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,adalah menantunya
,Yehuda secara konsisten menerapkan hukum pernikahan kecuali ketika tidak mem-
berikan Tamar kepada Selah karena itulah satu-satunya kesalahan yang dia akui. Oleh
karena itu ,kita harus mencari dasar hukum hubungan Tamar dan Yahuda.
Ayat-ayat ini bisa dipahami sebagai negosiasi antara seorang laki-laki dengan seorang
pelacur yang belum tentu demikian tidaklah berarti yehuda tidak menikahinya,kita
telah melihat dari ayat 26 bahwa Yehuda tidak mengakui telah membuat negosiasi den-
gan pelacur.
dia mengutuk pelacuran dalam penilaiannya tentang Tamar. Kita juga tahu bahwa
Yehuda sebagai putra kedua belas yakub adalah seorang teladan suci ,oleh karena itu
kita harus menyimpulkan bahwa Yehuda sedang membuat kontrak pernikahan dengan
mas kawin. Oleh sebab itu putra-putra Tamar bukanlah anak-anak yang tidak sah ,ter-
lepas dari kenyataan bahwa pernikahan itu dibatalkan ketika menyadari siapa sebe-
narnya istrinya .
pembatalan pernikahan itu tidak dijelaskan secara detail . kita tidak mengetahui
apakah pernikahan ini dibatalkan melalui perceraian ,dengan memperependek usia per-
gundikan karena tidaklah pasti jenis kontrak apa yang Yehuda lakukan dengan Tamar.
Hukum tentang pernikahan berlanjut didalam Keluaran 20:14 . ayat ini merupakan
bagian dari ?decalogue? dengan demikian mempunyai validitas yang lebih diband-
ingkan bagian-bagian lainnya. Karena diucapkan langsung oleh Tuhan tanpa perantara
seorang nabi.
Keluaran 20:14 yang diulang di dalam Ulangan 5;18 melarang aktifitas seksual diluar
kontrak pernikahan bagi yang orang-orang yang menikah. Dasar perintah tersebut tam-
paknya adalah pertimbangan atas hak anak untuk mengetahui dengan pasti identitas
yang ayah dan ibu biologisnya .
oleh karena itu hukum tersebut juga mengimplikasikan adanya larangn adopsi yang
mengaburkan identitas seperti itu melalui perubahan atau penyembunyian nama, ia
juga berarti melarang enseminasi buatan dengnan donor rahasia atau yang tak dike-
nal. Perintah tersebut tidak mengungkapkan apa pun tentang keabadian pernikahan
atau jumlah pasangan pernikahan perintah tersebut ditegaskan kembali didalam ima-
mat 18;20
Keluaran 21;7-11 menambahkan legeslasi yang detail ketika menjelaskan pernikahan
melalui pembelian disamping pernikahan melalui mas kawin.
Ayat 7 menyatakan bahwa pernikahan melalui pembelian hanya dapat dilakukan
melalui ayah mempeli wanita. Hal ini mencegah perdagangan budak,ayat 7 melarang
pernikahan sementara melalui pembelian.hal ini mencegah pelacuran ank-anak perem-
pun oleh ayahnya.
ayat 8 memperbolehkn perceraian dengan tebusan.perceraian dengan tebusan percera-
ian dengan menjual istri kepada pasangan atu pedagang lain dilarang.hanya sang ayah
yang dapat menebus.
ayat 9 memperbolehkan pembelian seorang istri bagi putra si pembeli,yang dalam kasus
ini is istri memiliki hk-hak seorang anak perempuan .
ayat 10-11 berhubungan dengan mengambil istri lain ,baik melalui pembelian atau mas
kawin ,mempunyai tiga syarat : istri pertama harus tetap mempertahankan derajat
haknya atas makanan ,pakaian,dan hak-hak pernikahan lain seperti sebelumnya. Pen-
gurangan salah satu dari tiga syarat tersebut memberikan kepad istri pertama hak
atas perceraian yang bebas,yakni tanpa kewajiban untuk mengembalikan uang tebu-
san kepada suaminya.
Keluaran 21:22-25 mengacu kepada luka karena kecelakaan yang diderita seorang
perempuan hamil dari pihak luar. Luka yang mengakibatkan keguguran harus dikom-
pensasi sesuai dengan tuntutan suami dan hakim. Luka pada perempuan tersebut harus
dihukum dengan melukai si pelaku dengan luka yang sama.?Mata ganti mata dan gigi
ganti gigi ?berhubungan dengan kasus luka yang diderita perempuan hamil.
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Keluaran 22:16-17 mengacu kepada perbuatan zina, yaitu aktivitas seksual antara seo-
rang laki-laki dengan perempuan yang tidak menikah. Dalam kasus seperti itu, si laki-
laki wajib menikahi si perempuan. Dia wajib jika ayah si perempuan itu menolak mem-
berikan putrinya kepadanya dalam pernikahan.
Imamat 18:6-20 memberikan daftar tingkatan hubungan yang dilarang untuk dinikahi:
ayah,ibu,istri ayah ,saudara perempuan,baik putri ibu ataupun ayah, putri anak laki-
laki atau putri anak perempuan,saudara perempuan ayah,saudara perempuan ibu,
saudara laki-laki ayah,istri saudara laki-laki ayah,istri anak laki-laki,istri sudara laki-
laki,anak perempuan istri,putri dari anak laki-laki istri,putri dari anak perempuan istri,
saudara perempuan istri pada saat yang sama.
Imamat 19:20-22 berkaitan dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan
istri pembelian orang lain. Tidak hukuman mati bagi keduanya: yang wanita harus
dicambuk dan yang laki-laki harus menebus pelangaranny dengan seekor biri-biri jan-
tan.
Imamat 20:10-12,14,17 menetapkan hukuman atas aktifitas-aktifitas seksual ter-
tentu.Perzinahan,atau aktifitas seksual antara laki-laki dengan istri orang lain, dengan
hukuman mati bagi kedua belah pihak.
Aktifitas seksual dengan istri ayah atau menantu perempuan dihukumi dengan huku-
man mati bagi keduanya.Menikahi wanita sekaligus anak perempuannya dihukumi
mati dengan dibakar bagi ketiganya.
Pengasingan adalah hukuman atas menikahi saudara perempuan atau saudara perem-
puan tiri.Imamat 20:19-21 menetapkan hukuman?tanpa anak?sebagai hukuman atas
menikahi saudara perempuan ayah atau ibu,istri paman, atau istri saudaralaki-laki.
Bilangan 12 memunculkan poin lain mengenai contoh suci dari sisi Musa. Musa mengam-
bil istri kedua selain Zipora, yang merupakan orang Midian, keturunan Ibrahim dan
Keturah. Istri keduanya adalah orang Etiopia. Harun dan Miryam menentang pernika-
han itu. Penentangan itu mungkin berdasarkan atas kecemburuan yang salah kaprah
kepada Zipora, rasisme atau tidak menyetujui poligami.
Rasisme dan penentangan terhadap poligami adalah tuduhan yang sangat serius bagi
Harun dan Miryam jika tanpa disertai bukti yang sangat kuat. Walaupun sebagian
besar pemikiran Barat modern menolak keras poligami, hal ini semata mata sebuah
prasangka kultural. Alkitab mendukung poligami, baik melalui perintah langsung
maupun contoh suci.
Dalam kasus turun ranjang , hal ini bahkan merupakan tugas. Namun demikian, tidak
ada dukungan bagi poliandri, mungkin karena pertimbangan hak anak untuk menge-
tahui identitas ayah dan ibu biologisnya. Tampaknya musa menikahi wanita itu ketika
Israel sedang berkemah di Hazerot(Bilangan 11:35) mungkin pernikahan ini adalah
salah satu contoh pergundikan walaupun tidak terdapat bukti lain untuk kesimpulan
ini selain adanya keintiman yang mungkin lebih didorong oleh hasrat memperoleh ke-
senangan sesaat daripada memperoleh anak.
Ulangan 7:3-4 melarang pernikahan antara orang beriman dengan orang yang kafir
,baik laki-laki atau perempuan.ulangan 17:4-7 mengatur hukuman mati bagi kejahatan-
kejahatan seksual.
hukuman mati ini dilempari batu hingga mati. Dua laki-laki atau satu laki-laki dan
dua wanita dibutuhkan sebagai saksi harus menjadi yang pertama dalam melaksankan
hukuman mati tersebut .para saksi harus menjadi yang pertama dalaam melaksanakan
eksekusi tersebut.
Ulangan 17:17 melarang pernikahan dengan banyak istri bagi raja.Ini tidak harus be-
rarti bahwa raja tidak mempunyai hak istimewa yang sama dalaam pernikahan den-
gan orang biasa.yang mungkin dilarang adalah membuat perjanjian dengan kekuatan-
kekekuatan luar melalui pernikahan namun demikian,masalahnya tetap ada karena
melalui contoh suci sulaiman yang banyak sekali melakukannya.
Ulangan 20:7 melarang ikut serta dalam perang bagi orang yang bertunangan , yang
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pernikahannya belum disempurnakan.
Ulangan 21:10-14 mengatur pernikahan dengan seorang tawanan perang, ayat 12dan 13
menetapkan satu bulan berduka, dengan kepala yang dicukur dan kuku yang dipotong,
sebelum pernikahannya disempurnakan. Menceraikan seorang tawanan mengharuskan
pemberian kebebasan bagi tawanan tersebut.
Ulangan 22:13-21 mengacu kepada tuduhan ketidak perawanan dalam pernikahan. Apa-
bila seorang yang mengaku perawan menikah dan didapati bahwa dia tidak perawan,
dia harus dirajam. Apabila suaminya membuat tuduhan palsu atasnya dan dia dapat
membuktikan dirinya perawan, sesuai harus membayar seratus keping perak kepada
ayahnya dan melepaskan hak perceraian.
Ulangan 22:22-27 menegaskan kembali hukuman mati atas perzinahan bagi kedua pihak.
Namun si wanita tidak dihukum apabila kejahatan itu terjadi ditempat jauh, yamg teri-
akannya untik meminta tolong tidak terdengar.
Ulangan 24:5-10 mengatur detail kasus ?turun ranjang ?. Jika seorang laki laki mening-
gal tanpa anak, kerabat dekat berikutnya bertanggung jawab untuk menikahi istrinya
dan anak pertama dari keduanya diberi nama sebagai pewaris laki laki yang mening-
gal tanpa anak itu.menghindari tanggung jawab ini akan melahirkan campur tangan
hukum. Si istri harus bersaksi atas penolakan laki laki tersebut untuk menikahinya di-
hadapan saksi. Bila laki laki itu tetap menolak, maka siwanita harus melepaskan sepatu
si laki laki dan meludahi wajahnya.
Sampai disini ,semua legeslasi telah dipaparkan.tentu saja ,masih banyak contoh suci
yang mendukung legeslasi ?legeslasi tersebut .
dalam I Samuel 1:10-11,Hanna melalui contoh suci kembali menegaskan permohonan
dalam kasus kemandulan. Dia menjelaskan Hukum dengan melakukan sumpah nazar
khusus bagi anak yang diharapkan,yang didalamnya bahwa rambut anak itu kemudian
tidak akan dicukur
didalam 2 Samuel 6;20-23,dengan contoh suci Daud menghukum istrinya Mikhal,dengan
membatalkan secara permanen hak pernikahan tanpa menceraikannya,sebagai huku-
man karena tidak menghormati suaminya.
Didalam 2 Samuel 11,kita mempunyai contoh suci dari Daud dan pencabutan perjan-
jiannnya oleh nabi Nathan dalam 2 Samuel 12 istri Urea yang dipertunangkan dicerai
oleh Uria sehingga dia dapat ikut menjadi pahlawan dalam peperangan berdasarkan
Ulangan 20:7 atau disempurnakannya pernikahan Urea dengan Batsyeba yang ditebus
dengan perceraian untuk alasan yang sama berdasarkan Ulangan 24:5.
pada saat itulah ,Daud membuat kontrak pernikahan dengan Batsyeba karena menge-
tahui niat Urea untuk menikahi Batsyeba kembali setelah perang,terjadi perselisihan
antara Daud dengan Batsyeba mengenai siapakah diantara mereka yang harus mem-
beri tahu mengenai siapakah diantara mereka yang harus memberi tahu Uria tentang
pernikahan itu.tidak ada satupun dari mereka sudi melakukannya dan keadaan ini
membuat Daud menyerah kepada keinginan Urea untuk menggantikan posisinya jika
Uria memperoleh kemenangan dalam perang ,sambil berharap bahwa kematian Urea
melepaskan mereka dari keharusn mengungkapkan pernikahan baru mereka.karena
meliputi motivasi yang dapat dipertanyakan ,perilaku ini dikeluarkan dari contoh suci
dengan wahyu yang disampaikan melalui nabi Nathan .penggunaan teks ini secara
umum sebagai pengampunan yang simplistik atas perzinahan dan pembunuhan bukan-
lah penafsiran yang valid.penafsiran itu akan membuat hukum yang menetabkan huku-
man mati baik untuk pembunuhan maupun perzinahan-menjadi tidak berlaku.
ucapan-uapan Nathan dalam 2 Samuel 12:9 harus dilihat sebagai hiperbola dalam
menyampaikan kasus itu kepada sang raja Daud.
2Samuel 13:13 menunjukkan kemungkinan pernikahan antara laki-laki dengan saudara
perempuaan tirinya.hal ini bertentangan dengan imamat 18:11 ,dengan begitu ,ayat itu
(2samuel 13;13)dpat dikatakan berkenan dengan tidak kepedulian Tamar,atau lebnih
mungkinnya,upaya Tamar yang tak berdaya agar penyerangnya tidak memperkosanya
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.
Walaupun pernikahan dan hubungan ?hubungan diluar nikah dibahas dalam tulisan-
tulisan nabi lainnya.bahkan dalam kasus Hosea,tidak ada lagi contoh suci atau wahyu
langsung dari Tuhan yang tampak.
Contoh-contoh pergundikan lainnya dapat disebutkan secara singkat sebagai berikut.
Dalam Hakim-Hakim 8:31,kita mendapati bahwa Gedeon mempunyai seorang gundik
melalui contoh suci,yang melahirkan seorang anak laki-laki ,Abimelekh yang kemudin
menjadi raja pertama Israel
Didalam Samuel 5;13 melalui contoh suci Daud yang membuat kontrak pergundikan dan
juga pernikahan normal dengan banyak wanita. 2 samuel 15:16 menunjukan sepuluh
wanita yang menjadi gundik Daud .kelompok wanita yang sama juga disebutkan dalam
samuel 2 Samuel 16:21-22 dan 20:3 .sebuah kelompok gundik Daud lainnya disebutkan
didalam 2 Samuel 20:3 para gundik Daud lainnya disebutkan didlam 2 Smuel 20:3 .para
Gundik Daud disebut lagi didalam I Tawarikh 3:9
Didalam Raja-Raja11:3 melalui contoh suci Sulaiman yang membuat pernikahan den-
gan tujuh ratus wanita dan pergundikan tiga ratus .jumlah istri yang mengejutkan ini
tentu saja tidak normatif .al kitab tidaklah memberikan batasan terhadap jumlah Istri
.batasan empat Istri merupakan salah satu hukum baru yang ada dalam Al Qur?an
Nama dua gundik ,yang terikat kontrak dengan Kaleb ,disebutkan didalam Tawarikh
2;46,48 Kaleb secara khusus bukan merupakan contoh suci tetai tidak ernah disebutkan
bahwa ia pernah disebutkan bahwa dia ernah melakukan perbuatan terpkutuk .se-
baliknya ,dia seringkali disebut karena keberaniannya dalam kaitan dengan penerus
Musa,Yosua.
I tawarikh 7;14 menyebutkan seorang gundik dari manasye ,putra yusuf karena yakup
memasukkan kedua putra Yusuf dalam jumlah dua belas, maka manasye meruakan con-
toh suci.
Didalam 2 Tawarikh 11:21 disebutkan para gundik dari Rahabeam putra Sulaiman . Ra-
habeam terlepas dari kesaahan-kesalahan politiknya ,dapat dianggap salah satu dari
dua belas raja Yehuda yang baik dan oleh karenanya merupakan contoh suci .
Kidung Agung 6:8-9 memuat lagi referensi mengenai contoh suci Sulaiman dalam per-
gundikan.
Dengan demikian ,terdapat lima atau enam contoh suci tentang pergundikan yang se-
cara khusus disebutkan dalam AlKitab, sekarang kita akan mengamati teks-teks yang
merujuk pada pergundikan yang tidak dapat diambil sebagai contoh suci ,dan teks-teks
tersebut merujuk kepada conroh suci ,dan teks-teks yang merujuk kepada contoh suci
pernikahan yang mungkin merupakan pergundikan atau bukan pergundikan.
Terdapat sebuah kisah yang panjang dan tragis seorang anak gundik lewididalam
hakim-hakim 19 terdapat alasan yang kuat bahwa Lewi adalah seorang yang saleh
walau bukan contoh yang suci.
Gundik raja Saul disebutkan dengan nama didalam 2 samuel 3:7 dan juga Raja-Raja
21:11 .Raja Saul bukan contoh yang suci karena kerajaannya diambil atas dasar ketidak
patuhannya (terhadap perintah Tuhan) namun demikian ,Daud sendiri terus member-
lakukannya sebagai yang diurapi dan dihormatinya hingga wafat.
Ester 2:14 merujuk kepada gundik dari raja Ahasyweros. Raja ini bukan seorang contoh
suci .
Hingga disini ,mungkin perlu kita mengamati penyebaran masalah-masalah per-
gundikan ,lebih dari pada setengah jumlah-jumlah orang mengikat pada pergundikan
adalah teladan-teladan suci yang kehidupan kehidupannya bersikap otoritatif dan
mendapat wahyu dari Tuhan,yang kepada mereka manusia pada zaman mereka
masing-masing diperintahkan untuk mencontoh mereka.yang lainnya kecuali Ahasy-
weros,adalah orang Saleh ,
beberapa diantaranya bahkan tidak ternoda dalam catatan hidup mereka. Tidak ada
catatan tertentu dalam Al Kitab pergundikan itu disebutkan mengenai hal ini . dalam al
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Kitab ,pergundikan hanya disebutkan hanya dalam kehidupan yang saleh,penjelasan
mengenai hal ini adalah mungkin bahwa orang-orang jahat pada umumnya lebih
memilih pelacuran daripada mengambil tanggung jawab daripada pergundikan.
Teks-teks suci tidak membahas jangka waktu kontrak pernikahan ,pada
umunya,pernikahan yang digambarkan dalam al kitab adalah pernikahan permanent
walaupun jenis ini tidak pernah ditetapkan hukumnya . banyak kasus pergundikan
yang kita jumpai tampaknya berjangka waktu panjang. Keluaran 21:7 secara langsung
menyatakan bahwa pernikahan dengan pembelian haruslah berdifat permanent. Hal
ini jelas merupakan penentangan terhadap pelacuran. Kesimpulannya adalah bahwa
ada kontrak dalam bentuk-bentuk lain.
Baik pergundikan maupun poligami tidak lagi dipratekkan beberapa saat setelah kem-
bali dari the Babylonian captivity dan selama munculnya rabiisme. Ketika pergundikan
ridak lagi digunakan dikalangan Yahudi ,muncullah masalah ,walaupun terdapat bukti
bahwa pelacuran terjadi bersamaan dengan pergundikan dan pernikahan ,kasus pelacu-
ran mungkin akan lebih banyak terjadi lagi bersamaan dengan penurunan praktek
poligami dan pergundikan.
Bagian-bagian Injil yang berhubungan dengan periode sebelum kepemimpinan Yesus
kembeli menegaskan kembali validitas hukum tentang pernikahan . Yusuf mempertim-
bangkan untuk menceraikan Maria karena dia hamil sebelum sempurnanya pernikahan
mereka (Mat 1:19). Hal ini selaras dengan hukum .
Yohanes Pembaptis dipenjara akhirnya dihukum mati karena sangat teguh memperta-
hankan hukum yang melarang pernikahan dengan istri saudara laki-laki
(Markus 6:17)
tidak ada legeslasi wahyu yang langsung dalam Injil,hanya dengan satu atau dua penge-
cualian yang mungkin ,maka seluruh isi teks (Injil) jelas merupakan saksi-saksi selain
Tuhan. Hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang hierarki urutan yang menjadi
subordinat dari teks-teks suci Yahudi (perjanjian Lama). Karena Yesus menggabungkan
dalam dirinya tugas-tugas kenabian tindakan-tindakannya dapat menggugurkan atau
dapat menegaskan kembali teladan suci sebelumnya , dan mengklarifikasi atau mener-
apkan wahyu langsung Tuhan.
Perhatikan kontekstual dari perintah utama Tuhan itu sendiri tidak lagi terlihat dalam
tahap ini. Tidak ada kebutuhan untuk menambah populasi dibumi,yang tampaknya
sudah mencapai populasi yang cukup,penekannya berpindah dari reproduksi ke per-
wartaan Injil.
Alih-alih melahirkan banyak lagi orang yang beriman,fokusnya beralkih pada anak baru
lahir. Karenanya ,perintah yang utama haruslah ditafsir ulang untuk mencakup pe-
wartaan Injil, penghubung untuk hal ini sudah terlihat dalam keberkahan atas benih
Ibrahim,Ishak ,Yakub yang dijumpai didalam Kejadian,yang melelui semua bangsa
berbagi keimanan terhadap Tuhan .
Namun demikian, Injil memberikan beberapa sorotan terhadap hubungan-hubungan
pernikahan dan tugas-tugas moral yang berhubungan dengannya.
Matius 5:31-32 (Lukas 16:18) mengutip Ulangan 24:1 dalam kaitan dengan kompesasi
perceraian .hal ini diperluas pada pembahasan didalam Matius !9:1-12(Markus 10-12)
Kisah didalam Matius 22:23-33(markus 12:18-27;Lukas 27-38) tidak merujuk langsung
pada pernikahan tetapi kebangkitan kembali .
Teks tersebut (Matius 5:31-32) pada umumnya ditafsirkan bahwa Yesus ,menggugurkan
Hukum perceraian pada semua kasus kecuali pada perzinahan ,yang karenanya percera-
ian diperbolehkan. Terdapat masalah serius dalam masalah ini
Pertama: Yesus tidak memiliki orotitas untuk menggugurkan hukum,dia hanya memi-
liki otoritas untuk menegaskan kembali ,mengklarifikasi ,menerapkannya pada situasi
yang baru atau tertentu ,misalnya kekerasan hati .Yesus hanya dapat mnerapkannya
kembali dalam keadaan tertentu ,misalnya ketika kekerasan hati tidak ada lagi.
Kedua adalah bahwa hukuman atas perzinahan adalah hukuman mati .tidak ada gu-
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nanya mengizikan perceraian dalam kasus perzinahan karena perceraian hanya diter-
apkan terhadap orang yang masih hidup . hanya orang-orang yang masih hidup yang da-
pat menerima kompensasi perceraian. Namuan akibat langsung dari perzinahan yaitu:
hukuman mati,harus dilakukan sebelum masalah baru muncul ,bahkan bila hukuman
itu dapat ditunda untuk apa menceraikan jika hanya untuk mati?
Masalah ini hilang ketika istilah ?porneia?(dalam Injil bahasa Yunani) ,yang
diterjemahkan fornication?hubungan diluar pernikahan?(dalam KJV) diaplikasikan
kedalam daftar ?pernikahan yang dilarang? didalam Imamat 18:6-20.
karenya ,perceraian ini dipandang sesuai hanya dalam kasus yang terjarang terjadi
,yakni ketika pernikahan pada saat tertentu , didapati tidak sah karena hubungan
hubungan kekeluagaan yang sebelumnya tidak diperhatikan.
Kalau menganggap Lukas 16:18 sebagai hukum murni ,dan pengecualian didalam
Matius sebagai klarifikasi yang salah dari orang-orang yang datang kemudian ,maka
kita hanya mempunyai larangan atas perceraian tanpa syarat . ini menjadi lebih mu-
dah dibahas.tanpa menggugurkan hokum umum perceraian pada situasi tertentu tidak
sah.teks tersebut tidak memberi indikasi mengenai situasi apa yang terjadi kita harus
berasumsi bahwa aplikasi mengenai situasi apa yang terjadi . kita harus berasumsi
bahwa aplikasi tersebut bersifat spedifik dan terbatas atau,karena ats hierarki nilai-
nilai tekstual,menolak teks secara keseluruhan.
Apabila tidak terdapat indikasi didalam teks mengenai situasi seperti apa yang memicu
munculnya larangan perceraian tersebut,kita harus mencari situasi seperti pertama
kali dalam praktek masyarakat setelah itu didaerah yang sama.kita tidak memiliki in-
formasi tentang praktek masyarakat pada masa Yesus tetapi menemukan contoh-contoh
didaerah tersebut.
Hukum perceraian digunakan di Timur tengah sebagai alternative pelacuran. Mak-
sudnya adalah kontrak pernikahan dilakukan dengan maksud untuk bercerai ,bahkan
dalam waktu yang sangat singkat,seperti beberapa jam.
Adalah aman kita berasumsi yesus (melarang perceraian dengan) mengacu kepada prak-
tik ini.
Hukum didalam Matius 5:31-32 dan Lukas 16:18 adalah salah satu teladan suci yang sah
karena ayat-ayat itu mengadung ucapan-ucapan seorang nabi/rasul dan dibimbing oleh
Ilahi. Ayat-ayat tersebut mengklarifikasi aplikasi yang sah terhadap kasus-kasus,ketika
kekerasan hati pasangan pernikahan menyebabkan ketidak mampuan mereka hidup
bersama.
Ia juga mengklarifikasi bahwa pernikahan dengan niat untuk segera cerai sebagai
alternatif terhadap pelacuran mengakibatkan perzinahan dan,oleh karena itu ,meru-
pakan penerapan hukum perceraian yang salah. Selain meningkatnya pelacuran itu
sendiri,adalah logis bagi kita untuk berasumsi bahwa praktek pernikahan dengan mak-
sud bercerai ,seperti saat ini mulai muncul pada abad pertama Yudaisme,masa dan tem-
pat yang dirujuk dalam injil-injil.
Alternatif terhadap pelacuran ini kini menjadi umum di Timur tengah dan pasti dike-
nal pada zaman Yesus,dalam konteks inilah ,kita harus membaca perintah perintah In-
jil yang menentang perceraian kita dengan aman dapar berasumsi bahwa perlakuan
Yesus terhadap pernikahan dengan maksud bercerai membentuk sebuah bagian dari re-
formasi hukum Yesus.Yesus menolak system pengajaran rabbi sebagai aplikasi terhadap
hukum,
pernikahan dengan maksud bercerai persis sama dengan jenis penolakan yang diper-
bolehkan oleh pengajaran para rabbi,sebaliknya Yesus bergantung pada teladan suci
dalam menerapkan hukum dan menerapkan hukum dan menetapkan dirinya sebagai
seorang teladan itu sendiri.
Kita tidak mengetahui yang spesifik dari teladan suci yang dibuat Yesus sehubungan
dengan pergundikan . dia hanya mengutuk alternative yang menggantikan kedua hal
tersebut ,yakni pernikahan bermaksud bercerai.
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asumsi umum bahwa Yesus sendiri tidak menikah hanya memiliki dasar tekstual bahwa
tidak seorangpun istri yang secara khusus disebutkan.
Hal ini didasarkan pada anggapan bias yang muncul dari pemikiran-pemikiran ?monas-
tisme?(monastisme dari bahasa Yunani :monachos ?orang kesepian? Kristen yang
belakangan .dengan mempertimbangkan usia Yesus dan adapt istiadat pada zaman-
nya,kita dapat dengan aman berasumsi bahwa dia memiliki satu istri. Hal ini meru-
pakan asumsi Yahudi modern yang kosisten.
Dengan mempertimbangkan otoritas Yesus dalam menerapkan hokum yang bertentan-
gan dengan system pengajaran rabbi,bahkan lebih aman bagi kita berasumsi bahwa bisa
saja Yesus mempunyai lebih daripada satu istri dan gundik.para istri dan gundik terse-
but dapat saja tercakup diantara mereka yang disebutkan didalam teks-teks seperti
Lukas 23:55
? Dan perempuan-permpuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea,ikut
serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat-nya dibaringkan.?
Kumpulan surat-surat yang muncul setelah Injil-Injil ,yang datang begitu saja ,memiliki
otoritas paling rendah diantara kitab suci.
Surat-surat itu tidak berisi kutipan-kutipan firman Tuhan tetapi semata-mata persak-
sian manusia. Pada titik ini,hanya sedikit yang bisa dilakukan yakni penegasan kembali
apa yang telah ada sebelumnya dan penerapan terbatas terhadap beberapa situasi yang
baru. Kita tidak memiliki hak untuk menafsirkan surat-surat tersebut jika bertentang
dengan teks-teks kitab suci terdahulu.
Konflik Paulus dengan hukum sebaiknya tidak dilihat sebagai pertentang dengan teks
kitab suci tetapi konfigurasi system pengajaran para rabbi dalam mengajarkan dan men-
erapkannya.
1 Korintus 5:1 menegaskan kembali hokum yang menentang pernikahan dengan istri
ayah(Imamat 18:8,Ulangan 22:30) . ayat-ayat 9-13 menjelaskan hukuman bagi orang beri-
man harus secara total menghindari para pendosa. Hal ini berkaitan dengan kenyataan
bahwa orang beriman hidup dibawah pemerintahan yang zalim sehingga tidak mampu
melaksanakan fungsi hukuman dari hokum.pasal 6 menunjukkan fakta bahwa kelom-
pok orang beriman bertanggung jawab secara hukum untuk memerintah secara hukum.
Namun hal itu terhalang oleh pemerintahan yang zalim. Kondisi inilah yng harus men-
jadi pertimbangan praktis,menyetujui orotitas penguasa seperti itu (yang zalim) dila-
rang.
1 Korintus 7 merupakan kelanjutan dari hukum yang diterapkan Paulus pada gereja
Korintus pada zamannya. Ayat 1 menyatakan apa yang tampaknya menjadi pemikiran
seorang penganut praktek kehidupan membujang. Hal ini harus berdasatkan beberapa
factor.
Pertama: seperti yang sudah disebutkan,kebutuhan untuk memperbanyak populasi di
Bumi telah menjadi perhatian kedua,dan secara akurat dilengkapi oleh perintah untuk
mewartakan Injil.
Kedua : masa-masa yang tidak stabil saat itu tidak kondusif bagi kehidupan kelu-
arga(1korintus 7:26,29)
Faktor ini muncul pada peringatan Yesus dalam Matius 24:19
?celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyususkan bayi pada masa itu.?
Surat-surat Paulus ,dengan segala inspirasinya,ditulis dalam konsepsi yang ada pada
masa itu. Terdapat harapan yang terlalu cepat akan kedatangan kedua Kristus ,kesen-
gsaraan dan akhir dunia.
Dalam kondisi tersebut,pemikiran paulus tentang kehidupan membujang mendapat
dukungan. Dia sendiri ,didalam 1 Korintus 7:6 mengatkan bahwa pemikirannya ini
bukanlah wahyu Tuhan melainkan fatwa semata.
Dengan kualifikasi-kualifikasi tersebut Paulus memberikan perintah khusus tentang
bagaimana mempertahankan kehidupan membujang dan tetap melestarikan tuntutan
hukum mengenai pernikahan dan kesucian. Pernikahan semestinya menggugurkan ke-
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hidupan membujang jika,dalam prakteknya terjadi konflik hukum:
?sebab lebih baik kawin dari pada hangus karena hawa nafsu.?
(1 korintus 7:9)
setiap upaya untuk menghindari perceraian harus dilakukan tetapi perceraian itu
sendiri tidaklah secara mutlak dilarang (1 korintus 7:15) tampaknya tidak ada perny-
ataan di dalam yang bertentangan dengan hukum .
praktek-praktek hukum berikut ini secara spesifik disebutkan didalam 1Korintus 7 : sal-
ing berbuat baik antara suami maupun isrti ,hubungan badan merupakan tugas,baik
bagi suami maupun istri ,kerelaan kedua belah pihak untuk menghindari hubungan
badan agar dapat berpuasa dan beribadahlah haruslah bersifat sementara,menghindari
perceraian bagi seorang yang beriman,mengizinkan pernikahan kembali bagi seorang
janda.
2Korintus 2 merekfleksikan makian terhadap seorang laki-laki yang menikahi isrti ayah-
nya.saran paulus adalah untuk ?meninggalkannya bersama setan? dan secara total
menghindarinya.
Namun tampaknya orang tersebut menyesal dan berpisah dengan kelompok itu. Paulus
kembali menegaskan penerimaan kembali dan pengampunan sebagai pendiriannya
(2Korintus 2:6-11). Imamat 20:11 menetapkan hukuman mati atas kasus seperti ini. Den-
gan demikian keputusan paulus bertentangan dengan hokum .pada saat itu trerdapat
tradisi panjang tentang pengadilan-pengadilan Yahudi . system pengajaran rabbi pun
telah lahir.
Hukuman mati prakteknya tidaklah diterapkan pada masyarakat Yahudi . pembalikan
Paulus,melalui keputusannya,dari hukum pengasingan ,menjadi pengampunan tidak
hanya didasarkan atas konteks penyesalan laki-laki itu. Namun hal itu juga didasarkan
atas konteks faktual bahwa hukum tidak menetapkan pengasingan atas dosa tersebut
tetapi bahwa hukuman mati tidaklah menyediakan satu hukuman pengganti bagi saru
hukuman yang lain. Oleh sebab itu,kepurusan Paulus yang berubah itu sama absahnya
dengan yang pertama.
Di dalam Galatia 5:19,terdapat sebuah kecaman terhadap perzinahan,hubungan di luar
pernikahan,najis,dan nafsu birahi.
Efesus 5:22-33 memaparkan beberapa prinsip hubungan antara suami dan istri . Paulus
,menyerukan hubungan terbaik antara suami dan istri tetapi seraya berdasarkan atas
penyerahan diri sang istri kepada suaminya dan cinta suami kepada istrinya. Kese-
taraan social antara suami dan istri yang dinikahi dengan mas kawin tidak lagi diper-
tanyakan didalam teks-teks yahudi (perjanjian lama). Sikap paulus dapat menunjukkan
pengaruh sebuah masyarakat chauvinistic atau perubahan budaya ke arah subordinasi
posisi perempuan walupun keputusannya tidak dapat dituntut pemikiran chauvinistic
yang sama muncul didalam kolose 3:18-19.
Keparuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan perilaku sexual ditekankan di
dalam 1 Tesalonika 4:3,5,7. didalam 1 Timotius 3:2 Paulus memaparkan kualifikasi-
kualifikasi bagi seorang penilik di dalam jemaat,dengan mengatakan bahwa dia se-
baliknya menjadi suami dari satu istri .hal yang sama dikatakan para diaken gereja
didalam ayat 12. kadang-kadang hal ini dipahami bermakna lebih dari istri secara
bergantian.namun jika ini masalahnya tampaknya bukan perceraian yang akan dila-
rang tetapi pernikahan kembali bagi para janda.walaupun praktek monogami Yahudi
sudah ada pada saat itu,tidaklah demikian halnya dengan masyarakat Yunani. Disini
,Paulus menyatakn bahwa para penilik gereja dan diaken haruslah monogamis.sisi lain-
nya adalah bahwa monogamy bagi anggota jemaat biasa tidaklah diperintahkan.
Di dalam 1 Timotius 4:3 Paulus mengecam mereka yang melarang pernikahan .didalam
5:14,dia mendorong perempuan-perempuan muda untuk menikah dan mempunyai anak
.1 Petrus 3:1 dan seterusnya sepakat dengan keputusan-keputusan Paulus,bahkan
hingga persoalan chauvinistic dengan memerintahkan penyerahan diri para istri dan
cinta para suami.
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Sampai disini ,adalah mungkin bagi kita untuk membuat evaluasi umum terhadap teks-
teks Al Kitab dari sudut pandang Islam.
)Thomas Mc Elwain didalam keluarga Kristen yang taat di Amerika Serikat,dia mengge-
mari persoalan-persoalan keagamaan sejak muda dan bercita-cita sebagai Pastor.Dia
mempelajari Teologi dan sejarah pada ?seminare du saleve? di Perancis dari tahun 1968-
1972,kemudian melanjutkan studi tentang agama pada Andrews University di Michigan
,1974 melanjutkan study di University of Uppsala untuk mendalami bahasa-bahasa Bib-
likal dan
Etnografi ,kemudian pada tahun 1979 di University of Stoukholm,McElwain mendapat
gelar Phd,selama bertahun-tahun dia mengajar di pelbagai Universitas,terutama Uni-
versity of Turku di Filandia,tempat aktifitasnya sejak 1979-1984. dia juga aktif seba-
gai editor ?jurnal perbandingan agama:?TEMENOS? selain itu sejak 1982,Dia mengajar
pada Departemen perbandingan Agama di University of Stockholm.
.
kutipan dari buku karyanya : "Bacalah Bible!"

Ujian yang nyata pada Kisah pengorbanan Ibrahim (2008-12-17 22:39)

Segala puji Bagi Allah SWT,Tuhan Semesta Alam,Yang telah menurunkan Al Qur?an
Sebagai petunjuk manusia dan pembeda(Al Furqon),yang membedakan mana yang Haq
(benar) dan mana yang Batil(salah),dengan ayat-ayatnya akan mampu membedakan
kwalitas manusia-manusia tersebut.
Kisah Ibrahim yang siap mengorbankan anaknya merupakan salah satu ujian yang san-
gat luar biasa.
Sebuah Ujian yang tidak hanya diperuntukan untuk Ibrahim semata tetapi juga ujian
bagi manusia-manusia sesudahnya.
sebagaimana Firman Allah :

��!�'���� @��
�'�� ������ ����� �	-�$ SESUNGGUHNYA INI BENAR-BENAR SUATU UJIAN YANG NY-
ATA?
dan yang perlu kita ingat bahwa kata ��!�'���� @��
�'��
albalaau almubiinu, yang sekali disebut didalam al-qur’an. dan penyebutannya terda-
pat didalam kisah Pengorbanan Ibrahim dan salah satu ujian dari peristiwa tersebut
adalah polemik tentang siapa anak yang hampir dikorbankan.
apakah Ismail atau Ishaq? dan itulah topik yang sedang kita bahas. (walaupun sering
dibahas) tetapi setidaknya topik ini dibuat untuk menjawab kenapa nama anak yang
dikorbankan tidak disebutkan secara lugas didalam Qs 37 :100-113
maka setidaknya mereka terbagi 3 kelompok:
1 Orang Yahudi dan Kristen berkeyakinan yang dikorbankan adalah Ishaq
2 Orang Islam berkeyakinan yang dikorbankan adalah Ismail
3 Orang yang bingung mau pilih yang mana(karena menurut mereka semua agama
sama,kalau pilih salah satu dianggap sudah keluar dari keyakinan mereka,dan juga
berdalih karena dalam Al Qur?an dalam surat 37:100-113 .
dan tak jarang tema ini sering menjadi bahan ’perdebatan’ antara kalangan Muslin dan
kristen.
bahkan dalam sebuah kesempatan diforum diskusi didunia maya amor pernah ditan-
tang oleh salah satu misionaris untuk menjawab persoalan ini.
yaitu menjelaskan nama jelas tentang siapa yang hampir disembelih oleh Ibrahim as.
ada yang sangat penting sekali untuk dijadikan modal penting bagi orang yang serius
ingin memahami ayat-ayat Allah.
modal penting tersebut adalah :
1 adalah dengan AKAL (6����C)�	� (6���� ����� �G��D�C�� ��!�
�1 ����B�� �����	�� ���� +, ������	�� ��	��5�, (6����#����D��
�"�*���� �G��D�C�� �	;�� �	��� @��.�D#� ����� ���#����� ��� �-��/�'�	D�!�, (���� ����#��
�� �	��$ ���
���5�� ���
/�� ����� ���
���5�� @��.�D#���
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�%��D� �� (	<�0 ���# ��	���� �-�����9�� ��
�/�� +�, �-�������	"���� ��	
��
�G��'��� ������� �	��$ �"�	0�	��� ����� ����	#�4 �F��1 ��	� [3:7] Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur’an)
kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat183, itulah pokok-pokok
isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mu-tasyaabihaat184. Adapun orang-orang yang
dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-
ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari
ta’wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. Dan orang-
orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang muta-
syaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran
(daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.
Qs 12 Yusuf:111
�-��0 ��� �G��'���� +����5�	� ( �"'�1 ����¡�¡�� +�, �-��0 F�9�� ����F�� ��!�# ����	�� �¢��F¡�� ��C£���� ¤�"�D �� ��¥��F��
�-�����>�� 7;��9�	� �%����4�� ¤�F���� 7@+�¦ �	<�0 �<!�¡ ���� [111] Sesungguhnya pada kisah-kisah
mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Qur’an
itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang se-
belumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum
yang beriman.
akal saja tidak cukup,karena banyak orang membahas ayat yang sama dan berusaha
menggunakan akalnya tetapi tentu saja akal saja tih saja belum mengerti / bin-
gung.maka ada syarat lagi yang harus dipenuhi yaitu; suci / lahir dan hatinya
2 .Suci
Qs Al Waqi’ah :79

�-��"�	������ ��	��$ ���	����� ��	� Tidak menyentuh Al Qur’an kecuali hamba-hamba yang disucikan
suci disini bukan berarti manusia yang tidak punya dosa/kesalahan,karena semua
manusia mempunyai kesalahan /dosa.tapi seperti pesan Nabi:
Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orag yang mau "TAUBAT"
maka Suci disini yaitu: membersihkan hatinya dari pikiran-pikiran yang membe-
lenggu akal dan jiwanya,menghindari penyakit-penyakit hati: iri,dengki,sombong,serta
ta’asub(fanatisme),dan para ulama-ulama besar
dalam menyampaikan pemahamannya terhadap Al Qur’an menggunakan
istilah: "Menafsirkan"
menggunakan kata ini bukan berarti ragu-ragu atau tidak yakin,tetapi berusaha
menghindari penyakit-penyakit hati seperti yang disebut diatas.
sekarang kita perhatikan bersama tentang Qs 37:100-113
[100] "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-
orang yang saleh.
[101] Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
+�, ¤�4�� +�	B�$ �	+���# ��� ����� �+/�	��� ���/�� ���
�# ��	��
�, �§�#�� ��� ����� ¤�"�� ��A��� "�¨B��, ���)�#A�� +�	B�� �;������� ����"�#��	¡��
���� ���	
�� @��¦ -�$ +�B�F�I�D�� �"��>�� ��� <�/,�
[102] Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama
Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa
aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang sabar".
[103] Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas
pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya).
[104] Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
[105] sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu", sesungguhnya demikianlah
Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
[106] Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
[107] Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
[108] Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang
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datang kemudian,
[109] (yaitu) "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
[110] Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
[111] Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
[112] Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang ter-
masuk orang-orang yang saleh.
[113] Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya
ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang lalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
Inilah penafsiran penulis tentang ayat-ayat tersebut tersebut: Al Qur’an surat Ash
Shafat :100-113
Pertama : kenapa tidak tertulis nama secara jelas,siapa yang dikorbankan dalam ayat
102?
Jawabannya: ayat 106:

��!�'���� @��
�'�� ������ ����� �	-�$ SESUNGGUHNYA INI BENAR-BENAR SUATU UJIAN YANG NY-
ATA?
perhatikan ayat ini ,diawali penekanan kata (inna) yang menunjukkan betapa pent-
ingnya soal ini,dan juga diakhiri penekanan bahwa soal ini benar-benar serius(mu’bin)
jadi ujian ini tidak hanya untuk Ibrahim dan keluarganya saja,tetapi ujian buat
manusia-manusia sesudahnya sampai hari kiamat.
dan yang lebih menarik lagi bahwa kata ��!�'���� @��
�'�� = sesungguhnya ini ujian yang ny-
ata" hanya terdapat pada ayat ini saja.
Mungkin akan ada pertanyaan,kenapa manusia harus di uji dengan masalah ini?
Ujian ini menguji manusia apakah mereka benar-benar memperhatikan Ayat-ayat Allah
atau tidak. (apakah mereka beriman,mengikari/kafir,atau jadi ragu).
Maka sekarang kita buktikan siapa yang dikorbankan menurut Al Qur?an;
Perhatikan ayat 102:
+�, ¤�4�� +�	B�$ �	+���# ��� ����� �+/�	��� ���/�� ���
�# ��	��
�, �§�#�� ��� ����� ¤�"�� ��A��� "�¨B��, ���)�#A�� +�	B�� �;������� ����"�#��	¡��
���� ���	
�� @��¦ -�$ +�B�F�I�D�� �"��>�� ��� <�/,�
102.maka tatkala anak itu sampai (pada umur yang sanggup) berusaha bersama-sama
dengan Ibrahim, Ibrahim berkata: Hai anakku sesunggunya aku melihat dalam
mimpi bahwa aku menyembelihmu,maka fikirkanlah apa pendapatmu!?
Ia menjawab:?hai bapakku,kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu;
INSYA
ALLAHKAMU AKAN MENDAPATIKU TERMASUK ORANG-ORANGYANG SABAR? (MI-
NASH SHOBIRIN).
Perhatikan apa yang saya tulis dengan huruf besar; ini adalah petunjuk /ciri-ciri siapa
yang dikorbankan: Ishaq atau Ismail.
Maka untuk membuktikan siapa yang kita korbankan kita harus mencari dan
mengumpulkan kata "MINASH SHOBIRIN", tetapi untuk menjangkau lebih banyak
maka yang akan saya kumpulkan adalah kata "SHOBIRIN",
Dari surat pertama(al-fatihah ) surat yang terakhir(an nas)
Maka kata SHOBIRIN disebutkan dalam Al Qur’an sebanyak 15X
Ke 15X itu sebagai berikut:
AL BAQARAH : 153,155,177,249
ALI IMRAN : 17,142,146
AL ANFAL : 46,46
AN NAHL : 126
AL ANBIYA : 85
AL HAJJ :35
AL AHZAB :35
ASH SHAFAT :102
MUHAMMAD :31
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Kemudian kita kelompokkan ayat-ayat tersebut (dengan kata sebelumnya yang sama)
1. Ma’ash shobirin =beserta orang-orang yang sabar: Qs 2:153,249 ;8:46,66
2. Wa basyirish shobirin =dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar
Qs 2:177; 33:35 ;47:31
3.Ash shobiri =orang-orang yang sabar:3:17
Wa ya’lamash shobirin=dan belum nyata orang-orang yang sabar: 3:142
Yukhibush shobirin=menyukai orang-orang yang sabar:3:146
Khoirulish shobirin=lebih baik bagi orang yang sabar:16:126
Minash shobirin=termasuk orang-orang yang sabar:21:85; 37:102
Maka setelah saya uraikan seperti diatas ayat yang menyebutkan kata
Minash shobirin hanya 2 ayat:
1 surat ash shofat :102
2 surat al anbiya : 85
bagaimana isi ayat tersebut:
����"�#��	¡�� ���	� (	<�0 �< �C�� ��A�� �©��4��$�� �<!�1�����$��
Dan Ismail,idris dan dzulkifli.semua termasuk orang-orang yang sabar?
(MINASH SHOBIRIN)
Jadi melihat uraian diatas sangat jelas sekali bahwa anak tersebut adalah
ISMAIL.
tapi saya ingin mempertajam uraian ini dengan mengiventaris juga nama Ismail dan
Ishaq
dalam Al Qur’an
ISHAQ namanya disebutkan dalam Al Qur’an sebanyak 17 X
dan ayat-ayat tersebut sebagai berikut:
AL BAQARAH : 133,136,140
ALI IMRAN : 84
AN NISA : 163
AL AN?AM :84
HUUD : 71(2X)
YUSUF : 6,38
IBRAHIM : 39
MARYAM : 49
AL ANBIYA : 72
AL ANKABUT : 27
ASH SHAFAT : 112,113
SHAAD : 45
Dari sekian ayat tak ada satupun yang menunjukkan Ishaq punya cirri-ciri seperti anak
yang terdapat dalam Qs ash shafat:102,
tetapi disebut sama dengan ayat yang ke 113
Yaitu Qs Al ankabut 27: minash sholikhin:termasuk orang orang yang sholeh
Dan disebut dengan kata sejenis (ja’alnaa sholikhin): kami jadikan orang-orang yang
saleh.
Sekarang bagaimana dengan nama Ismail dalam Al Qur’an,
Nama Ismail dalam Al Qur’an disebutkan sebanyak 12X
Ke 12 x tersebut sebagai berikut:
AL BAQARAH : 125,127,133,136,140,177
ALI IMRAN :84
AN NISA :163(2X)
AL AN’AM :86
IBRAHIM : 39
MARYAM : 54
SHAAD ; 48
Dalam ayat-ayat yang ada nama Ismail tak ada satupun gelar / predikat yang sama den-
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gan
Yang diberikan kepada Ishaq.
jelas sekali ismail disebut sebagai "minash Shabirin" dan penyebutan panggilan ini tidak
pernah diperuntukan buat Ishaq as.
gelar yang sebagai golongan orang Sabar juga menepis tuduhan / pembunuhan karakter
terhadap Ismail As, yang disebut seperti kuda liar.
karena yang persoalan pemberian vowel yang tidak tepat maka maknanya saja jauh...
untuk mengetahui masalah ini bisa lihat di Ismael : Keledai liar atau subur?

HHanya dari Sara keturunan Ibrahim yang dijanjikan ? (2008-12-17 22:46)

Tentang Keturunan Ibrahim/ Abraham yang dijanjikan, kisah pengorbanan Abraham /
Ibrahim menurut bible dan hak kesulungan
21:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בiְעֵינֶיךָ אַל־יֵרַע אֶל־אַבְרָהָם אֱלּהִים וַיiּאמֶר שָׂרָה אֵלֶיךָ תiּאמַר אֲשֶׁר
כiּל וְעַל־אֲמָתֶךָ עַל־הַנiַעַר
זָֽרַע׃ לְךָ יִקiָרֵא בְיִצְחָק כiִי iקּלָהiְב שְׁמַע KJV : And God said unto Abraham,
Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in
all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be
called.
LAI TB : 21:12 Tetapi Allah berkata kepada Abraham, "Janganlah engkau khawatir men-
genai hambamu Hagar dan anaknya itu. Turutilah kemauan Sara, karena melalui Ishak-
lah engkau akan mendapat keturunan yang Kujanjikan ????
ayat diatas sering dijadikan dasar argumentasi oleh orang Kristen untuk menyangkal /
menolak bahwa ismail juga termasuk anak Perjanjian. mari sekarang kita perhatikan
dari sudut pandang arti dari nama kedua anak Ibrahim / Abraham
Anak itu dinamai Ismael Ishmael (Hebrew: ;יִשְׁמָעֵאל Arabic: Ismā’īl; translates as "he
will hear/obey God") was ,<!1���$ Abraham’s eldest son, born by his wife’s handmaiden
Haga Tuhan Mendengarkan (sebagaimana umumnya disebutkan pada waktu berdoa
bila merasa doanya dikabulkan)
Sedangkan kelahiran Ishak adalah surprise, bayi dilahirkan seorang wanita berumur 90
tahun dianggap lucu hingga membuat orang menjadi tertawa geli termasuk Sarai dan
Abraham sendiri, anak itu dinamai Ishak Isaac or Yitzchak (Hebrew: ,יִצְחָק Standard
Yiaq Tiberian Yiāq ; Arabic: «�)�$, yang artinya "he will laugh")
karena kita sedang berdiskusi dengan netter non muslim maka perlu sekali dasar argu-
mentasinya adalah apa yang mereka yakini yaitu dengan bible.
janji apa yang diberikan Tuhan kepada Abraham?
kejadian
13:14-15..........berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pandanglah sekelilingmu dan lihat-
lah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh
negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dankepada keturunanmu untuk
selama-lamanya.
15:5-6 Lalu TUHAN membawa Abram ke luar serta berfirman: "Coba lihat ke lan-
git, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya
kepadanya: "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram
kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran
15:18 Pada hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman:
"Kepada keturunanmulah Kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sun-
gai yang besar itu, sungai Efrat:
17:7 Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu
turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah
keturunanmu.
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17:8 Kepadamu dan kepada keturunanmu akan Kuberikan negeri ini yang kaudiami se-
bagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan menjadi milikmu untuk
selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka
22:17 maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat ketu-
runanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan
keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya.
kalau janji tersebut hanya dipenuhi melalui keturunan Sara saja, apakah klaim terse-
but sesuai dengan fakta sejarah?
bahwa keturunan Sara mendiami tanah perjanjian dari sungai Mesir (Nil) sampai Sun-
gai Eufrat selama-lamanya?
kalau Hanya keturunan Sara tidak mendiami Tanah tersebut selama-lamanya (sesuai
Janji sebelumnya) maka apa yang tercatat didalam alkitab tersebut isinya tidak sesuai
dengan fakta! (karena tidak mungkin Tuhan mengingkari janjinya)
kenyataan menunjukkan bahwa keturunan Ishak tidak selama-lamanya pernah mendi-
ami Kanaan apalagi wilayah dua sungai tersebut,
Berdasarkan fakta sejarah 587 BCE Penghancuran oleh Babylon.
Kaum Jahudi diusir dari negerinya dan diasingkan ke Babylonia,
63 BCE-313 CE Penghancuran oleh Roma, Kaum Jahudi terpencar keluar dari negerinya
(diaspora)
Saya sarankan anda membaca sejarah Israel
http://www.science.co.il/Israel-history.asp
Berdasarkan sensus oleh rabbi Binyamin Tudela (1170) penduduk yahudi diwilayah
Syria - Palestina hanya 15,190 orang (hanya ada 200 orang Jahudi tinggal di
Jerusalem, sebagian besar dari penduduk Jahudi diwilayah itu tinggal di Damascus
dan Aleppo) alias 1.6 % dari total populasi Jahudi seluruh dunia saat itu 975,621 orang,
http://itis.volta.alessandria.it/episteme/ep2sped.htm
gen 15:18 juga tidak sesuai dengan kenyataan karena keturunan Ishak tidak mendiami
wilayah seluas antara S. Nil dan S.Efrat selama-lamanya
Fakta justru menunjukkan bahwa keturunan Ismael sejak Abraham hingga kini mendi-
ami wilayah diantara S.Nil dan S.Efrat, dan tidak pernah diusir keluar dari wilayah itu,
jadi perjanjian Tuhan itu sebenarnya untuk siapa ?
bahwa keturunan Abraham sebanyak bintang dilangit atau pasir dipantai gen 22:17
Apakah jumlah keturunan Nabi Ibrahim yang hidup sejak kira-kira 4000 tahun yang lalu
hingga kini mencapai jumlah itu? Apalagi bila yang diakui hanya keturunan Ibrahim
dari Ishak?
Jumlah manusia yang ada sekarang katakanlah 10 power 10 (10,000,000,000), dan
katakan tiap tahun manusia bertambah sejumlah itu dan manusia sudah exist 10 power
7 (10,000,000 tahun, menurut bible 6000 tahun) yang lalu maka total manusia yang per-
nah hidup baru mencapai 10 power 17 (100,000,000,000,000,000), sxxxgkan jumlah bin-
tang adalah 10 power 21
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask _astro/answers/970115.html maka jumlah seluruh
manusia baru ada 1 per 10000 jumlah bintang. ???????.
"Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." apakah itu arti kiasan atau janji palsu
????
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/starsnumbers.html
We believe that there are on the order of 10 power 21 stars in our Universe. If you write
that number out, it looks like this: 1,000,000,000,000,000,000,000. This is a lot of stars!
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask _astro/answers/970115.html
Bila itu arti kias, sekarang siapakah yang lebih mendekati jumlah bintang dilangit ke-
turunan Ismail atau keturunan Ishak?
Jumlah keturunan Ismael 300,000,000 orang
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab #Who _is _an _Arab.3F
http://en.wikipedia.org/wiki/Arab _World
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Jumlah keturunan Ishak 14,000,000 orang http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsou-
rce/Judaism/jewpop.html
kemudian tentang "hak kesulungan"
Hak kesulungan ada padanya menurut kitab Ulangan 21:15 "Apabila seorang mempun-
yai dua orang isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka
melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik isteri yang dicintai maupun isteri yang tidak
dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak dicintai,
21:16 maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya
itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri yang
dicintai merugikan anak dari isteri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung.
21:17 Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari isteri yang tidak dicintai
itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah
kegagahannya yang pertama-tama: dialah yang empunya hak kesulungan."
Hak kesulungan Jahudi
Primogeniture of Inheritance.
The primogeniture of inheritance refers to the first-born son on the side of the father by
any of his wives (if he lived in polygamy).
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=527 &letter=P
Genesis 16:16 Abram berumur delapan puluh enam tahun, ketika Hagar melahirkan Is-
mael baginya.
Gen 17 Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun (Ismail berusia 13
tahun),Tuhan mengadakan perjanjian dengannya.
Akan dijadikan sangat banyak."
Ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Beranak cucu sangat banyak;
Menjadi bangsa-bangsa, dan dari padanya akan berasal raja-raja.
Perjanjian antara Abraham serta keturunannya turun-temurun menjadi perjanjian
yang kekal,agar Allah menjadi Allah keturunannya.
Seluruh tanah Kanaan akan menjadi miliknya untuk selama-lamanya.
Dst.
Saat perjanjian ini dibuat Isaac belum lahir, dan kenyataan sampai kini keturunan sia-
pakah yang tinggal di tanah Kanaan selama-lamanya?
17:19 Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan isterimu Saralah yang akan melahirkan
anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan Aku akan mengadakan
perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.

Apakah Gen 17:19 tidak bertentangan dengan Deut 21:15-17?
Genesis
21:5 Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya.
21:8 Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan
besar pada hari Ishak disapih itu.
21:9 Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir
itu bagi Abraham, sedangg main dengan Ishak, anaknya sendiri
Bila Isaac disapih umur 2-5 tahun maka umur Ismail 16-21 tahun dan Abraham berumur
102-105 tahun.
21:14 Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan mem-
berikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, ke-
mudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka perxxxh Hagar dan mengembara di
padang gurun Bersyeba.
Abraham yang saat itu berumur 102-105 tahun mengangkat air dan Ismail kebahu Hagar
dan Hagar menggendong anak berumur 16 tahun dan air diatas bahunya????
Apakah Abraham cukup bertenaga untuk itu? Apakah Hagar sangat kuat hingga mampu
memikul beban anak umur 16 tahun seberat 40-60 kg + kirbat air (5kg?) pada bahunya,
apalagi mengembara di padang gurun?
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21:15 Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,
Membuang seorang anak berumur 16 tahun (teenager) kebawah semak??
Apakah anak itu disable?
Genesis
22:1 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya: "Abraham,"
lalu sahutnya: "Ya, Tuhan."
22:2 Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada
salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu."
Dijanjikan banyak keturunan dari "anakmu yang tunggal", tapi Abraham diperintahkan
agar Ishak "anakmu yang tunggal" yang belum punya keturunan dijadikan korban
bakaran?
Berapakah umur Isaac saat itu? Bible tidak menyebutkannya, assumsi umur Isaac
bervariasi dari teenager sampai 37-an (ada yang berpendapat sama dengan umur Je-
sus ketika disalib),
1. The evidence that he was a young man not a young child:
The word in Hebrew translated “boy” (NIV) or “lad”(KJV) is “na’an”. Na’an means “ser-
vant”, “young man”, “boy”, “lad”. The context determines the meaning. In verse 3 it is
translated “servants”
The chronological sequence of events from Chapter 21 to 23 indicates Isaac could have
been any age up to 35. Gen.17:17 (Sarah was 10 years younger than Abraham); Gen. 21:1-
5; 21:34; 22:1, 23:1 (Abraham was 137 when she died: Isaac, 35)
Isaac carried the wood for the burnt sacrifice up the mountain. Weight of wood required
for burning is approx. 50- 60kgs.
http://www.stcs.org.nz/study/060312Isaac.pdf
Many years passed in the young life of Isaac. In Bullinger’s Companion Bible, Appendix
50, he estimates that Isaac was 33 when his father was going to have to offer him as a
sacrifice. Other commentators speculate a different, but still at a fairly young age.
http://www.cgi.org/history/PDF/BibleHist5.pdf
Jadi bila bila umur Isaac 12-37 tahun umur Abraham 112-137 tahun??
Katakanlah Isaac saat itu berusia 20 tahun, Abraham berusia 120 tahun??
Genesis
22:3 Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya
dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya; ia membelah juga kayu
untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Al-
lah kepadanya
Pada umur 120 tahun Abraham masih mampu membelah kayu bakar untuk kurban
bakaran (50 kg)? Harap di check berapa banyak keperluan kayu bakar untuk memang-
gang daging seberat 40-60 kg ke perusahaan catering yang mensupply kambing guling.
22:4 Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah
kepadanya tempat itu dari jauh
Perjalanan dengan menunggang keledai selama paling tidak selama 3 hari diumur 120
tahun?
22:5 Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu: "Tinggallah kamu di sini dengan
keledai ini; aku beserta anak ini akan pergi ke sana; kami akan sembahyang, sesudah
itu kami kembali kepadamu."
Bagaimana Abraham dapat mengatakan bahwa kami (ia dan Isaac) akan kembali
kepada kedua bujangnya, padahal kepergiannya adalah untuk mengorbankan Isaac
(Isaac akan menjadi daging bakar)?
22:6 Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke
atas bahu Ishak, anaknya, sxxxg di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah
keduanya berjalan bersama-sama
Apakah pada umur 120 tahun Abraham masih mampu mengangkat kayu bakar ( 50 kg?)
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untuk dipikulkan kebahu Ishak dan berjalan jauh serta menanjak sampai keatas gu-
nung ?
Genesis
22:7 Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya: "Bapa." Sahut Abraham: "Ya,
anakku." Bertanyalah ia: "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba
untuk korban bakaran itu?"
Isaac dapat menganalisa situasi tapi ia tidak mengetahui bahwa dirinya akan disembe-
lih dan dibakar, umur berapakah dia sebenarnya ?.
22:8 Sahut Abraham: "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran
bagi-Nya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Apakah Abraham berbohong kepada Isaac atau "mendapat bocoran ujian" hingga ia
mengetahui adanya anak domba untuk korban bakaran?
Atau pengarang Genesis memberitahu Abraham karena sang pengarang dapat membaca
Pikiran Tuhan seperti yang ditulisnya pada genesis 18:17 Berpikirlah TUHAN: "Apakah
Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak Kulakukan ini?
22:9 Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham
mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan dile-
takkannya di mezbah itu, di atas kayu api
Apakah pada umur 120 tahun setelah membelah dan mengangkat kayu bakar, mengen-
darai keledai selama 3 hari, berjalan jauh mendaki gunung, Abraham masih mampu
mendirikan mezbah (altar dari batu, tempat untuk menyembelih kurban)?
Apakah Isaac diikat sebagaimana layaknya hewan kurban agar tidak kabur atau tidak
meronta ketika disembelih?
Disini ada kontradiksi, mengapa Isaac tidak melawan dan meronta, padahal kini ia
mengetahui bahwa dirinya akan disembelih?
Adalah mudah baginya untuk menang melawan seorang yang berumur 120 tahun.
Bila Isaac mengetahui ini adalah perintah Tuhan yang harus dilaksanakan dan ia
menaatinya, mengapa ia mesti diikat?
22:19 Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-
sama berangkat ke Bersyeba; dan Abraham tinggal di Bersyeba
Isaac ada dimana?
Pengenalan Doktrin
Hak anak pertama untuk mewarisi kepemimpinan keluarga, membawa hak-hak kepemi-
likan tertentu dan biasanya untuk gelar-gelar tertentu seperti kependetaan tinggi atau
kerajaan.
Naskah-naskah Hebrew menganggap pengakuan doktrin kesulungan sudah sejak sedi-
akala. Dalam silsilah kuno tertua tercermin perbedaan diantara anak sulung dengan
anak-anak lainnya (Gen 10:15; 22:21; 25:13; 35:23; 36:15). Pada pelimpahan berkat orang-
tua di masa patriarch yang sangat dipentingkan dikaitkan pada kecenderungan akan
hal kesulungan (Gen 25:31; 27:29; 48:13; 49:3).
http://net.bible.org/dictionary.php?word=Primogeniture
sebelum Abraham primogeniture sudah diceritakan pada Genesis 4
Jaman Adam
4:6 Firman TUHAN kepada Kain: "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?
4:7 Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau
tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau,
tetapi engkau harus berkuasa atasnya
Bekhar/bekhor (kesulungan }
Dan hak primogeniture yang diistilahkan dengan bekhor/bechor
10:15 UChena’an yalad et-Tzidon bechoro ve’et-Chet.
Kenaan produced his first-born, Tzidon, and Chet.
10:15 Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het,
Dimasa Abraham
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21 Et-Utz bechoro ve’et-Buz achiv ve’et-Kemu’el avi Aram.
Utz, his first born, Buz his brother, and Kemuel, the father of Aram.
22:21 Us, anak sulung, dan Bus, adiknya, dan Kemuel, ayah Aram,
Apakah berlakunya kesulungan bagi anak-anak Abraham seperti itu juga?
Dimasa Ismael dan Ishak
25:13 Ve’eleh shemot benei Yishma’el bishmotam letoldotam bechor Yishma’el Nevayot
veKedar ve’Adbe’el uMivsam.
These are the names of Yishmael’s sons, by their names according to their birth. Nevayot
was Yishmael’s first born, [he also had] Kedar, Adbe’el and Mivsam,
25:13 Inilah nama anak-anak Ismael, disebutkan menurut urutan lahirnya: Nebayot,
anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam,
Bahkan masalah antara Esau dan Yakub
25:31 Vayomer Ya’akov michrah chayom et-bechoratecha li.
Yaakov said, "As of this day, sell your birthright to me."
25:31 Tetapi kata Yakub: "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu."
32 Vayomer Esav hineh anochi holekh lamut velamah-zeh li bechorah.
’Esav said, "Here I am about to die, what [good] is this birthright to me."
25:32 Sahut Esau: "Sebentar lagi aku akan mati; apakah gunanya bagiku hak kesulun-
gan itu?"
33 Vayomer Ya’akov hishave’ah li kayom vayishava lo vayimkor et-bechorato le-Ya’akov.
Yaakov said, "Swear to me as of this day." He swore to him, and sold his birthright to
Yaakov.
25:33 Kata Yakub: "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada
Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya
34 VeYa’akov natan le-Esav lechem unezid adashim vayochal vayesht vayakom vayelach
vayivez Esav et-habechorah.
Yaakov then gave ’Esav bread and a pottage of lentils. He [’Esav] ate and drank, got up
and left. [Thus] ’Esav scorned the birthright.
25:34 Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau; ia
makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak
kesulungan itu.
bagaimana Ishak yang tertipu berkata pada Yakub yang disangkanya Esau, anak su-
lungnya
27:29 Ya’avducha amim veyishtachavu lecha le’umim heveh gevir le’achecha veyish-
tachavu lecha benei imecha orereycha arur umevarachecha baruch.
Peoples will serve you and nations bow to you. Be master over your brothers, and your
mother’s sons will bow to you. Those who curse you are cursed, and those who bless you
are blessed."
27:29 Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud
kepadamu; jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud
kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati
engkau, diberkatilah ia."
32 Vayomer lo Yitzchak aviv mi-atah vayomer ani bincha bechorecha ’Esav.
Yitzchak, his father, said to him, "Who are you?" He said, "I am your son, your firstborn,
’Esav."
27:32 Tetapi kata Ishak, ayahnya, kepadanya: "Siapakah engkau ini?" Sahutnya: "Akulah
anakmu, anak sulungmu, Esau."
36 Vayomer hachi kara shmo Ya’akov vayakveni zeh fa’amayim et-bechorati lakach ve-
hineh atah lakach birchati vayomar halo-atzalta li berachah.
[’Esav] said, "Is he not rightly called Yaakov? He has deceived me twice; he took my
birthright, and now he has taken my blessing." He said, "Have you not saved a blessing
for me?"
27:36 Kata Esau: "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah dua kali menipu aku.
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Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang un-
tukku." Lalu katanya: "Apakah bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?"
Gen 27 menunjukkan betapa pentingnya primogeniture (hak kesulungan)
Esau dan Yakub
35:23 Bnei Leah bekhor Ya’akov Re’uven veShim’on veLevi viYehudah veYissakhar
uZ’vulun.
The sons of Leah [were]: Reuven, Yaakov’s firstborn, Shimon, Levi, Yehudah, Yissachar
and Zevulun.
35:23 Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda,
Isakhar dan Zebulon.
36:15 Eleh alufei vnei-’Esav benei Elifaz bechor ’Esav aluf Teman aluf Omar aluf Tzefo
aluf K’naz.
These are the chiefs of the sons of ’Esav: the sons of Elifaz, ’Esav’s first born: Chief Teman,
Chief Omar, Chief Tzefo, Shief Kanaz36:15 Inilah kepala-kepala kaum bani Esau: ketu-
runan Elifas anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala
kaum Zefo, kepala kaum Kenas,
dst
Kesulungan ini terus berlanjut terus menerus sampai jaman Moses dan bagi bani Israel
hukum ini dituliskan pada kitab Deuteronomy.
sumber : postingan Akhi Jones di forum.swaramuslim.net

ABRAHAH, ISLAM LIBERAL DAN AL-QUR’AN EDISI KRITIS (2008-12-17 22:49)

Oleh : Archa (swaramuslim)
Ketika Abrahah menjalankan ekspedisinya ke Mekah untuk menghancurkan Ka’bah, pa-
sukannya beristirahat di suatu tempat bernama Mughammis yang jauhnya beberapa mil
dari Mekah.
Mereka merampas apa saja yang mereka temukan diperjalanan, termasuk 200 ekor unta milik
Abdul Muthalib, si penjaga Ka’bah. Abrahah lalu mengirim utusan untuk menemui pemimpin pen-
duduk disana. Ia berpesan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan hanya ingin
untuk menghancurkan Ka’bah. Dan jika ingin menghindari pertumpahan darah, maka pemimpin
Mekah harus menemuinya di kemahnya.
Pemimpin yang mewakili penduduk Mekah adalah Abdul Muthalib, ketika Abrahah melihat ke-
datangan Abdul Muthalib kekemahnya, dia sangat terkesan, sampai turun dari singgasananya dan
menyambutnya dan duduk bersama dia diatas karpet. Ia menyuruh juru bicaranya menanyakan
kepada Abdul Muthalib permintaan apa yang hendak diajukan. Abdul Muthalib meminta agar 200
ekor untanya yang telah dirampas oleh pasukan Abrahah agar dikembalikan. Abrahah sangat ke-
cewa mendengarkan permintaan tersebut karena menganggap Abdul Muthalib lebih mementingkan
unta-untanya ketimbang Ka’bah yang sedang terancam untuk dihancurkan.. Abdul Muthalib men-
jawab :”Aku adalah pemilik unta-unta itu, sementara Ka’bah ada pemiliknya sendiri yang akan
melindunginya”. “Tapi sekarang ini Dia tak akan mampu melawanku”, kata Abrahah. “Kita lihat
saja nanti,” jawab Abdul Muthalib, tapi kembalikan unta-unta itu sekarang”. Dan Abrahah memer-
intahkan agar unta-unta tersebut dikembalikan.
Dalam ekspedisinya, Abrahah mempunyai seorang penunjuk jalan dari suku arab, bernama Nufayl
dari suku Khats’am.
Belum sampai ke Ka’bah, pasukan tersebut dimusnahkan Allah :
Tapi mereka telah terlambat, langit di ufuk barat menghitam pekat, dan suara-suara gemuruh
terdengar dengan suara yang makin menggelegar, muncul gelombang kegelapan yang menyapu
dari arah laut dan menutupi langit diatas mereka. Sejauh jangkauan pandangan mereka, lan-
git dipenuhi beribu-ribu burung – tak terhingga jumlahnya. Orang-orang yang berhasil selamat
menceritakan bahwa burung-burung tersebut secepat burung layang-layang dan masing-masing
membawa tiga batu kecil yang membara, satu diparuhnya dan yang lain dijepit dengan cakar di
kedua belah kakinya. Burung-burung tersebut menukik kearah pasukan dan menjatuhkan batu-
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batu itu, yang kemudian meluncur keras dan cepat menembus setiap baju. Setiap batu yang men-
genai pasukan langsung mematikan. Mereka langsung jatuh terkapar dan tubuhnya langsung
membusuk.Ada yang membusuk dengan cepat ada juga yang perlahan-lahan.
Sumber : Muhammad, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik, Martin Lings, PT.
Serambi Ilmu Semesta.
Terdapat catatan adanya proyek non-Muslim, yaitu Gotthelf Bergstraesser dan Otto
Pretzl sekitar PD II di Munich untuk menciptakan ‘Al-Qur’an edisi kritis’ versi
mereka. Proyek tersebut kelihatannya sudah berjalan demikian lama dan serius dengan
mengumpulkan foto lembaran-lembaran manuskrip. Namun ternyata gagal karena tem-
pat mereka bekerja berikut semua arsip-arsipnya musnah saat PD II berkecamuk. Kita
tidak tahu persis sudah seberapa jauh proyek tersebut berjalan dan seberapa serius
hasilnya akan bisa merusak Al-Qur’an yang ada. Dalam pikiran kita peristiwa pemusna-
han proyek Munich ini terlihat ada kemiripan dengan bencana yang menimpa Abrahah
dulu. Ka’bah dan Al-Qur’an adalah milik Allah, bahkan secara eksplisit Allah meny-
atakan Dia akan memelihara Al-Qur’an :

[15:9] Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya Kami
benar-benar memeliharanya.

Kita wajar saja menduga, nasib yang diterima orang yang berusaha merusak Al-Qur’an
bisa terlihat mirip dengan nasib yang diterima Abrahah dan pasukannya. Informasinya
tempat proyek tersebut beserta arsip-arsipnya musnah dalam PD II, namun kita juga
boleh punya pikiran bahwa Allah menjatuhkan laknatnya kepada musuh-musuh Islam
yang mau merusak Al-Qur’an dengan menimpakan perang yang luas dan mengerikan,
Kristen membunuh Kristen, Kristen membunuh Yahudi, jutaan orang tewas dan pu-
luhan negeri di Eropah binasa, dan ternyata proyek merusak Al-Qur’an terhenti. Kita
juga bisa membayangkan bahwa tempat proyek tersebut di Munich diserang oleh pu-
luhan pesawat tempur yang menjatuhkan bom, persis seperti ketika ribuan burung-
burung menghabisi pasukan Abrahah dengan menjatuhkan batu berapi.
Saat ini proyek untuk memunculkan Al-Qur’an edisi kritis sudah mulai kembali diden-
gungkan, dengan cara yang lebih kreatif. Kalau dulu pasukan Abrahah punya penun-
juk jalan dari kalangan ‘internal’ suku Arab, maka sekarang dunia diluar Islam punya
kelompok Islam Liberal, mereka terlihat bersama-sama berusaha untuk memunculkan
Al-Qur’an yang sesuai dengan pandangan dan aspirasi yang diinginkan mereka sendiri.
Kita tentunya tidak boleh menyama-ratakan motivasi yang ada dibalik sang ‘penunjuk
jalan’ ini, dasar tiap-tiap individunya pasti berbeda :
1. Mungkin ada yang berlandaskan motivasi karena keprihatinan mereka terhadap
dunia Islam yang saat ini tertinggal dalam bidang keilmuan. Para ilmuwan Islam dinilai
sudah ketinggalan jaman karena masih berpedoman kepada kaedah ilmu ‘jadul’ padahal
dunia ilmu pengertahuan saat ini sudah berkembang dengan kaedah yang didominasi
oleh dunia Barat.
2. Mungkin ada juga yang merupakan reaksi dari penerapan beberapa aliran Islam
yang memunculkan tindakan kekerasan dan teror, padahal nuansa yang dikembangkan
manusia saat ini adalah demokrasi, hak azazi manusia, kesetaraan, anti kekerasan,
dll. Penyebab tindakan kekerasan dan teror ini dialamatkan kepada Al-Qur’an den-
gan mushafnya yang dikenal sekarang, maka perlu dibuat Al-Qur’an versi lain yang dis-
esuaikan dengan prinsip tersebut.
3. Mungkin ada juga alasan yang berbau ‘sufi’, ibarat ‘menempatkan diri sendiri seba-
gai bara api diatas sebongkah es yang membeku’, dengan memunculkan kajian-kajian
dan tindakan yang ‘kontroversial’ maka dunia Islam yang dianggap selama ini telah
membeku bisa tergerak untuk kembali mengkaji dan memikirkan ajaran Agamanya.
Akibat positifnya memang bisa kita lihat, sekarang muncul cendikiawan yang lebih
muda, yang bergairah untuk kembali mendalami ajaran Islam, baik dengan mengu-
las kembali pikiran-pikiran ulama ‘tradisional’ maupun berusaha ‘masuk’ melihat dari
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cara berpikir ilmuwan non-Muslim/orientalis, lalu mempublikasikannya di media massa,
sesuatu yang masih jarang kita temukan dimasa lalu.
4. Mungkin ada juga yang punya motivasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Kita bisa membaca berita, orang-orang dari Islam Liberal mempunyai akses yang cukup
mumpuni terhadap sumber-sumber dana pihak non-Muslim, ada yang mampu melan-
jutkan pendidikannya kedunia barat untuk mendapatkan Master atau Doktor, ada yang
LSM-nya tetap berjalan dengan dana yang cukup, ada juga yang terpublikasikan mem-
peroleh penghargaan atau piagam yang tentunya bisa menambah catatan ‘curriculum
vitae’-nya.
Apapun motivasi sang ‘penunjuk jalan’ ini, secara umum bisa kita katakan bahwa
agenda yang dibawa tidak akan bisa dilepaskan dengan agenda ‘tuan’nya. Dan BELUM
ADA BUKTI bahwa agenda yang dibawa kaum non-Muslim terhadap ajaran Islam benar-
benar bermanfaat bagi perkembangan Islam itu sendiri, kita bisa berpikir buat apa
orang lain begitu repot-repot mau menghabiskan waktu dan tenaganya untuk ‘memper-
baiki’ Al-Qur’an..???
Kekuatan untuk mengutak-utik ajaran Islam adalah kekuatan yang besar dan men-
dominasi dunia, persis posisinya dengan pasukan Abrahah dulu. Umat Islam bisa saja
berjuang untuk melawannya, namun ketika seluruh upaya yang ada sudah kita lakukan,
ada baiknya kita bersikap seperti Abdul Muthalib dulu :”Al-Qur’an itu ada pemiliknya,
maka Dia-lah yang akan melindunginya..”. lalu mari kita sama-sama tunggu apa yang
akan terjadi

IDENTIFIKASI AL-QUR’AN TENTANG FIR’AUN EKSODUS (2008-12-17 23:07)

oleh : Archa (swaramuslim)
Kisah nabi Musa dalam Al-Qur’an mempunyai kesamaan dengan penjelasan Bibel. Na-
mun ada juga sejumlah perbedaan. Tulisan ini mengkaji terutama teks Al-Qur’an ten-
tang kisah nabi Musa, Al-Qur’an dan Bibel memberikan gambaran historis yang sangat
berbeda dan menggaris-bawahi perbedaan besar dalam kredibilitas historis antara Al-
Qur’an dan Bibel. Perbedaan tersebut akan dikontraskan dengan fakta historis yang
teruji dan implikasinya akan diperbincangkan secara mendalam.
1. Satu Fir’aun, bukan dua
Kita melihat Bibel menyatakan bahwa Fir’aun yang memerintah Mesir pada saat ke-
lahiran nabi Musa, meninggal ketika nabi Musa berada di Midian (Keluaran 2:23, 4:10) ,
sekembalinya dari Midian, nabi Musa menghadap Fir’aun yang berbeda. Sebagaimana
telah disimpulkan sebelumnya, dengan memperbandingkan cerita Bibel terhadap fakta
historis, Fir’aun sang penindas adalah Ramses II (1279SM – 1212 SM) dan karenanya
Fir’aun masa eksodus adalah anaknya Merneptah (1212SM – 1202SM). Al-Qur’an dengan
sangat jelas menyebutkan hanya ‘satu’ Fir’aun, bukan dua. Fir’aun ini menindas Bani
Israel dan kemudian mengejar mereka saat eksodus dari Mesir. Semua ayat Al-Qur’an
yang relevan secara sangat jelas hanya merujuk kepada satu Fir’aun. Dalam ayat Al-
Qur’an yang menuturkan kisah nabi Musa tidak ada satupun yang menyebutkan ten-
tang naik tahtanya Fir’aun baru di Mesir.
Bukti yang pertama terdapat dalam surat al-Qashash [QS 28:2-9]. Ayat tersebut
bercerita tentang kejahatan Fir’aun dan kekejaman yang dilakukan terhadap Bani Is-
rail sebelum nabi Musa lahir. Selanjutnya diberikan perincian tentang kelahiran nabi
Musa dan izin Fir’aun agar nabi Musa dibiarkan hidup. Kisah tersebut berlanjut dengan
keberangkatan nabi Musa ke Midian dan kemudian eksodus dan diinformasikan bahwa
kemudian Fir’aun tenggelam. Disamping itu, bagian dialog antara nabi Musa dengan
Fir’aun setelah kembali dari Midian dan Fir’aun yang disebutkan dalam Al-Qur’an men-
jelaskan dengan gamblang bahwa dialah yang memelihara nabi Musa pada masa kanak-
kanak, lihat Asy-Syu’ara [QS 26:18-22].
Indikasi yang lain tentang adanya satu Fir’aun adalah surat Asy-Syu’ara [QS 26:10-16]
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dan al-Qashash [QS 28:32-35]. Berbeda dengan Bibel yang menggambarkan sama sekali
tidak ada ketakutan nabi Musa untuk kembali ke Mesir karena Fir’aun sudah mati (Kelu-
aran 4:19) Al-Qur’an menyatakan tegas bahwa ketika pertama kali diperintahkan Al-
lah agar pergi ke Fir’aun, nabi Musa menunjukkan kekhawatirannya tentang misi ini,
karena telah membunuh salah seorang kaum Fir’aun dan sebelumnya telah melarikan
diri beberapa tahun. Jelaslah bahwa Al-Qur’an berbicara tentang satu Fir’aun yang
berkuasa di Mesir sejak kelahiran nabi Musa sampai tenggelam di laut setelah eksodus
Bani Israil.
2. Fir’aun yang lama memerintah
Fakta bahwa Al-Qur’an berbicara tentang satu Fir’aun yang memerintah Mesir sebelum
kelahiran nabi Musa hingga eksodus – jika kita kombinasikan dengan perincian lain
Al-Qur’an tentang kisah nabi Musa – mendorong suatu kesimpulan yang sangat pent-
ing tentang lama kekuasaan Fir’aun ini, dan juga identitasnya. Mengingat bahwa nabi
Musa lahir ketika Fir’aun sudah berkuasa dan Fir’aun meninggal dalam pengejaran-
nya terhadap nabi Musa, lama kekuasaan Fir’aun dapat dikalkulasikan dengan men-
jumlahkan semua ini : (1) lama kekuasaan Fir’aun sebelum nabi Musa lahir (2) usia nabi
Musa ketika meninggalkan Mesir menuju Midian (3) lama nabi Musa tinggal di Midian
(4) lama nabi Musa tinggal di Mesir setelah kembali dari Midian.
Pertama, Al-Qur’an tidan menyatakan pada tahun keberapa kekuasaan Fir’aun ketika
nabi Musa lahir, maka kita hanya bisa membuat perkiraan minimal lama kekuasaan
raja tersebut. Kedua, Kesimpulan berapa lama nabi Musa tinggal di Mesir sebelum
pergi ke Midian dapat ditarik dari surat al-Qashash [QS 28:14] yang memuat kata ‘lam-
maa balagha asyuddahu’ yang diartikan secara harfiah ‘ketika dia mencapai kekuatan
penuhnya’. Variasi ungkapan ini ditemukan dalam 8 ayat Al-Qur’an dan penafsiranpun
beragam. Sebagian mufassir mengartikan ‘sampai masa pubertas’, sedangkan sebagian
lain menyatakan ‘sampai usia yang lebih tua, 60 tahun’. (Setelah membahas panjang-
lebar soal ini dengan mengkaitkan kepada kedelapan ayat tersebut, [QS 6:152], [QS
17:34], [QS 4:6] dan [QS 18:82] tentang kematangan usia pada anak yatim, serta ayat
lainnya seperti [QS 22:5], [QS 46:15], juga terkait dengan usia dewasa dari nabi Yusuf
[QS 12:19-24], maka disimpulkan bahwa usia 22 tahun adalah dugaan yang dapat dian-
dalkan tentang usia nabi Musa ketika pergi ke Midian.
Ketiga, selama di Midian disebutkan secara eksplisit dalam surat al-Qashash [QS 28:27-
29], ayat tersebut menyatakan bahwa nabi Musa langsung meninggalkan Midian sete-
lah terpenuhi kontrak yang telah disepakati dengan mertuanya, namun Al-Qur’an tidak
menyebutkan pasti apakah delapan atau sepuluh tahun. Oleh karena itu kita memperki-
rakan rentang waktu tersebut. Kalkulasi tersebut membuahkan kesimpulan bahwa
ketika nabi Musa pertama kali diajak bicara oleh Allah dan kembali ke Mesir, beliau
berusia sekitar 28 – 32 tahun. Keempat, lamanya waktu nabi Musa tinggal di Mesir
setelah kembali dari Midian, Al-Qur’an mengisyaratkan adanya periode yang agak lama.
Indikasinya terdapat dalam surat al-A’raf [QS 7:129] tentang keluhan Bani Israil yang
menyatakan bahwa mereka ditindas setelah nabi Musa menyampaikan risalah dan nabi
Musa menasehati mereka agar bersabar. Indikasi yang lain menyebutkan soal adanya
‘kekeringan’ yang menunjuk periode beberapa tahun, bahkan dalam tahun-tahun beru-
rutan seperti dalam surat al-A’raf [QS 7:131]. Karena itu, pemukiman kedua nabi Musa
di Mesir diperkirakan berlangsung selama 8 – 10 tahun.
Berdasarkan analisa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Fir’aun yang hidup di ja-
man nabi Musa sekurang-kurangnya telah berkuasa sangat lama, yaitu sekitar 36-40
tahun, ini merupakan penafsiran yang sangat rendah, karena belum menghitung berapa
tahun Fir’aun tersebut telah memerintah sampai ketika nabi Musa lahir. Kesimpulan
ini memiliki potensi yang sangat penting dalam mengidentifikasikan Fir’aun ini karena
hanya sedikit Fir’aun yang berkuasa selama itu sepanjang sejarah Mesir. Bahkan pada
paruh kedua milenium kedua SM – yang disepakati semua peneliti sebagai periode ter-
jadinya eksodus – hanya ada 2 Fir’aun yang memerintah lebih dari 40 tahun, mereka
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adalah Tuthmosis III (1504SM – 1450SM) dan Ramses II (1279SM – 1212SM). Dari kedua
Fir’aun tersebut hanyalah Ramses II yang terlihat sesuai indikasi yang disampaikan
Al-Qur’an, karena Tuthmosis III secara faktual baru memerintah setelah ibu-tirinya
meninggal pada tahun 1483SM sehingga Fir’aun ini mutlak berkuasa hanya selama 33
tahun dan karenanya bukan Fir’aun yang dibicarakan dalam Al-Qur’an.
3. Fir’aun ‘pemilik autad’
Al-Qur’an memberikan deskripsi unik lainnya tentang Fir’aun yang terbukti dapat
diberikan kepada Ramses II, dengan menyebutnya sebagai ‘dzii al-autad’ terdapat
dalam surat Shaad [QS 38:10-13] dan surat al-Fajr [QS 89:6:13]. Para mufassir mem-
punyai perbedaan pendapat tentang kata ‘autad’ – jamak dari kata ‘watad’. Sebagian
menafsirkan sebagai ‘kekuasaan dan kekejaman yang luar biasa’ karena Fir’aun adalah
seorang tiran yang kejam, sebagian yang lain menafsirkan sebagai ‘prajurit’ karena dia
memiliki tentara yang banyak. Namun pendapat yang lebih banyak disepakati adalah
bahwa sebutan tersebut berarti ‘pasak’ atau ‘paku’ besar yang dipergunakan Fir’aun un-
tuk menyiksa orang ketika mereka berpindah kepada agama nabi Musa, seperti yang
terdapat dalam surat Thaaha [QS 20: 70-71], Asy-Syu’ara [QS 26:46-49], dan al-A’raaf [QS
7:120-124]. Kata ‘autad’ sendiri dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna seperti
; kekerasan, kekuasaan, tiang dan bangunan yang aman atau bangunan yang tinggi.
Penulis buku ini mengajukan pendapat yang menarik dengan memperbandingkan kata
‘autad’ yang terkait dengan gunung-gunung (dalam Al-Qur’an disebut ‘rawaasii’ dan
‘jibaal’ ). Ketika Al-Qur’an membahas tentang peranan gunung yang menstabilkan bumi,
Al-Qur’an menyebut kata ‘rawaasii’, sedangkan kata ‘autad’ dipergunakan dalam kon-
teks kata ‘jibaal’. Perbedaan menarik antara penggunaan kedua kata itu dan perbedaan
konteks penggunaan keduanya mengantar penulis buku ini menyatakan bahwa ‘autad’
bermakna ‘bangunan-bangunan’.
Sebenarnya penafsiran kata ‘autad’ sebagai ‘bangunan-bangunan’ sesuai dengan kon-
teks ayatnya, yaitu surat al-Fajr [QS 89:6-13] yang mensejajarkan ‘
Fir’aun pemilik autad dengan kaum Aad yang mempunyai ‘bangunan-bangunan yangh
tinggi’ dan kaum Tsamud yang ‘memotong batu di lembah’ untuk membangun rumah-
rumah mereka.
Pilihan Al-Qur’an menggambarkan Fir’an sebagai ‘pemilik bangunan’ sangatlah tepat.
Hal ini yang membedakan Ramses II dengan Fir’aun yang lain. Fir’aun ini menjalankan
proyek pembangunan lebih banyak ketimbang Fir’aun yang lain sepanjang sejarah
Mesir. Dia membangun patung-patung dan kuil-kuil besar di seluruh Mesir. “Sebagai
pembangun monumen”, tegas Clayton. “Ramses II paling terkenal diantara seluruh
Fir’aun Mesir. Meskipun Khufu telah menciptakan Piramida raksasa, tangan Ramses
II menjangkau seluruh negeri. Tentang Ramses II ini, Clayton selanjutnya menyatakan
:
“Prestasi pembangunan laksana Hercules. Dia membangun kuil-kuil besar di Karnak
dan Luxor, menyempurnakan kuil-kuil makam ayahnya, Seti, di Gourna (Thebes) dan
juga kuil Abydos, da membangun kuilnya sendiri didekat Abydos. Di tepi barat Thebes.
Dia membangun makam-makam raksasa, Ramesseum. Prasasti pada galian batu di
Gebel el-Silsila mencatat setidaknya 3.000 pekerja yang dipekerjakan disana untuk
memecah batu yang diperlukan untuk Ramesseum. Kuil-makam penting lainnya berdiri
di Nubia di Beit el-Wali, Gerf Hussein, Wadi es-Sebua, Derr dan bahkan sampai men-
jangkau daerah paling selatan. Napata”. (Clayton, P.A – 1994 – Chronicle of the Pharaohs:
The Reign-By-Reign Record of the Rules and Dysnaties of Ancient Egypt)
Mengomentari obsesi luar biasa Fir’aun dengan bangunan ini, Kitchen (dalam buku
‘Pharaoh Triumphant; The Life and Times of Ramesses II King of Egypt’ ) mengatakan
:”dia ingin berkarya tidak hanya pada skala kebesaran – saksikanlah Ramesseum,
Luxor, Abu Simbel dan kemegahan Pi-Raamses yang sekarang telah lenyap – tetapi juga
berbagai bidang seluas mungkin”. Kitchen menyatakan bahwa :”bisa dipastikan untuk
karyanya yang berupa bangunan untuk dewa-dewa di seluruh Mesir dan Nubia, Ram-
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ses II melampaui tidak hanya Dinasti ke-18, tetapi juga semua periode dalam sejarah
Mesir”.
Dengan demikian dapat dilihat secara jelas mengapa Al-Qur’an memilih menyebut Ram-
ses II dengan ‘Fir’aun pemilik autad’.
4. Fir’aun yang dimumikan
Baik Al-Qur’an maupun Bibel menyatakan dengan tegas bahwa Fir’aun pada masa nabi
Musa tewas tenggelam ketika berupaya mengejar nabi Musa dan bani Israil (Keluaran
14). Namun Bibel tidak secara eksplisit manyatakan bahwa jasad Fir’aun tersebut dite-
mukan orang. Ini terlihat bagaimana reaksi para sarjana Bibel ketika mumi Mernep-
tah (yang dikalim merupakan Fir’aun eksodus yang berbeda dengan Fir’aun Ramses II
ketika nabi Musa lahir) tidak ditemukan baik didalam makamnya di Lembah Raja-Raja
maupun ditempat penyimpanan mumi-mumi kerajaan yang ditemukan tahun 1881 di
dekat Deir el-Bahari di Thebes. Mereka mengklaim bahwa Merneptah pastilah Fir’aun
eksodus yang telah tenggelam di laut sehingga jasadnya tidak ditemukan. Namun klaim
ini terpaksa dikoreksi pada tahun 1898 ketika mumi Merneptah ditemukan ditempat
penyimpanan mumi kerajaan yang tersembunyi di makam Amenhotep II di Lembah
Raja-Raja bersama 15 mumi lainnya (Clayton 1994: hal 158). Menarik untuk ditunjukkan
bahwa keyakinan yang didasari pada Bibel bahwa Merneptah adala Fir’aun pada masa
eksodus – dikombinasikan dengan fakta bahwa penyelidikan terhadap muminya menun-
jukkan lapisan tebal garam pada kulitnya – dinyatakan sebagian sarjana Bibel sebagai
bukti bahwa dialah Fir’aun masa eksodus yang lenyap dilaut. Namun sebenarnya, ini
adalah akibat dari pembalseman (Harris dan Weeks : X-raying the Pharaohs).
Al-Qur’an, disisi lain, disamping menekankan dalam sejumlah ayat bahwa Fir’aun dan
para tentaranya tenggelam, menjelaskan bahwa jasad Fir’aun yang tenggelam itu dise-
lamatkan sebagai tanda bagi manusia, pada surat Yunus [QS 10:90-92]. Pernyataan Al-
Qur’an tersebut sejalan dengan fakata bahwa jasad Ramses II masih ada dalam bentuk
yang telah dimumikan. Mumi Ramses II ditemukan pada tahun 1881 diantara 40 mumi
yang terpelihara di tempat penyimpanan dekat Deir el -Bahari di Thebes. Buccaile (The
Bible, the Quran and Science: The Holy Scripture Examined in the Light of Modern
Knowledge) menunjukkan dengan tepat, pada saat pewahyuan Al-Qur’an, keberadaan
mumi-mumi ini tidak diketahui sama sekali.
Ada juga hal penting yang harus ditegaskan, bahwa Allah banyak menyebut dalam Al-
Qur’an tentang orang ataupun kaum yang Dia hukum sebagai pelajaran bagi manusia,
hanya dalam kasus Fir’aun inilah Allah menyatakan bahwa Dia akan menyelamatkan
jasad-nya dan menjadikan sebagai peringatan bagi manusia. Fakta menarik lainnya
adalah Allah menyatakan Dia akan menyelamatkan jasad Fir’aun untuk dijadikan seba-
gai tanda bagi mereka yang datang ‘sesudah’ Fir’aun dan Dia tidak membatasi perny-
ataan tersebut hanya untuk orang-orang Mesir dan/atau mereka yang hidup pada masa
itu saja. Mumi Ramses II hingga kini masih bisa dilihat orang yang datang dari mana
saja. Sekarang mumi tersebut terpelihara di Museum Mesir di Kairo.
Dari buku :
Sejarah Bangsa Israel dalam Bibel dan Al-Qur’an, Sebuah Penelitian Islamic Archeology.
Pengarang : Dr. Louay Fatoohi dan Prof. Shetha al-Dargazelli

SEJARAH PERKEMBANGAN MANUSIA; MENURUT AL-QUR’AN DAN ALKITAB
(2008-12-17 23:10)

Oleh : Archa(swaramuslim)
Catatan sejarah yang menyatakan perkembangan penyebaran manusia dan peradaban
melalui anak keturunan nabi Nuh jelas merupakan hal berbau alkitabiah. Alkitab me-
mang menyatakan ‘keberpihakannya’ terhadap banjir besar di jaman nabi Nuh yang
menghancurkan seluruh kehidupan di dunia (kecuali orang-orang yang ada diatas ka-
pal) , setelah banjir selesai anak keturunan nabi Nuh menyebar keseluruh penjuru
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dunia berkembang menjadi manusia dan peradaban yang ada saat ini (Kejadian 10).
Bahkan alkitab juga menyampaikan banjir tersebut bukan hanya melenyapkan seluruh
umat manusia namun juga binatang, makanya bahtera nabi Nuh diisi oleh segala macam
binatang, mulai dari gajah sampai cacing. Ketika banjir selesai, segala binatang yang
ikut jadi penumpang tersebut menyebar ke seluruh dunia dan berkembang biak (Keja-
dian 8:17). Sejarah perkembangan manusia dari terciptanya manusia pertama, Adam
dan Hawa berkembang secara linier dan tidak menyebar, hanya berkembang kepada
kaum nabi Nuh. Ketika alkitab menceritakan Adam dan hawa diusir dari taman Eden
yang berlokasi di sekitar Babilonia, Tuhan mengusir mereka kearah timur (Kejadian
3:24) lalu Adam dan Hawa beranak-pinak, disebut juga waktu itu anak-anak mereka
sudah punyai profesi; Habel menjadi pengembala dan Kain jadi petani (Kejadian 4:2).
Setelah Kain membunuh Habel (Kejadian 4:8) umat manusia berkembang melalui ke-
turunan Kain (Kejadian 4:17-24) sampai kepada Tubal-kain dan Laama, namun alkitab
tidak mencantumkan berapa lama rentang waktu antara Kain kepada Tubal-Kain dan
Lamaa. Sampai disini perkembangan manusia lewat jalur Kain tidak diteruskan. Dis-
isi lain, lewat jalur Adam dan Hawa manusia berkembang secara linier sampai kepada
nabi Nuh dalam rentang waktu 1271 tahun (Kejadian 5). Dari kedua jalur tersebut ada 1
nama yang sama yaitu Enokh, tidak dijelaskan apakah itu merupakan orang yang sama
atau tidak, kalaupun orangnya sama, maka jalur keturunan Adam dan Kain ‘bertemu
untuk kembali berpisah’ lewat Enokh..
Ketika Tuhan akan menimpakan banjir besar terhadap manusia, alasan yang dike-
mukakan adalah karena Tuhan menyesal telah menciptakan manusia mengingat keja-
hatan yang dilakukan manusia ketika itu, dan akan menghapus mereka semua (Keja-
dian 6:5-7) , kecuali nabi Nuh (Kejadian 6:8). Setelah semuanya musnah, Tuhan lalu
‘berfirman dalam hati’ untuk tidak lagi mengutuk manusia dan akan menjaga bumi (Ke-
jadian 8:21-22). Alkitab secara jelas menyatakan penyebaran umat manusia dimulai dari
anak keturunan nabi Nuh (Kejadian 9:19, 10:32). Disini muncul pertanyaan : bagaimana
nasibnya dengan anak keturunan Kain..?? apakah mereka menyebar juga ke seluruh
dunia..?? apakah mereka ikut musnah dalam banjir besar..??. Pernyataan alkitab soal
banjir besar yang meluluh-lantakkan semua makhluk di bumi dalam pernyataan yang
jelas tentang manusia yang berkembang melalui anak-anak nabi Nuh memberikan ke-
san bahwa semua anak keturunan dari Kain ikut musnah dalam banjir besar.
Namun kita tidak bisa mengabaikan fakta tentang adanya temuan arkeologis, bahwa
ternyata diluar kisah banjir nabi Nuh tersebut pada kurun waktu yang sama, ditemukan
adanya peradaban lain yang masih berjalan. Peradaban Mesir dan Mesopotamia sudah
dimulai sejak jaman Neolotikum (8000 – 7000 SM) dan masih terus berlanjut sampai pada
masa setelah banjir besar (thn 4000 SM). Orientalis Morris Buckey berdasarkan data dan
temuan arkeologis modern juga menyatakan ada peradaban-peradaban di berbagai be-
lahan dunia yang nyatanya tetap eksis hingga generasi-generasi berikutnya. Sezaman
dengan banjir nabi Nuh, sejarah Mesir kuno tengah menapak fase pertengahan per-
tama sebelum dinasti kesebelas, sementara Babilonia dikuasai oleh dinasti Ur II. Per-
adaban kuno tetap lestari dan tidak mengalami keterputusan sejarah ataupun binasa
total seperti yang dikatakan kitab Kejadian tersebut.
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur _Tengah _Kuno
Di Indonesia sendiri juga ditemukan artefak peralatan pertanian dan berburu pada ja-
man yang sama, jauh sebelum anak keturunan nabi Nuh melalui rumpun bangsa Mon-
gol beremigrasi ke wilayah Nusantara. Sekalipun saya tidak setuju dengan perkemban-
gan manusia menurut teori evolusi Darwin, namun fakta-fakta tersebut tidak bisa kita
abaikan hanya karena ingin menegakkan teori yang sangat dipengaruhi alkitab terse-
but.
Sekarang kita bertanya, bagaimana Al-Qur’an memberikan ‘sinyal-sinyal’ berupa infor-
masi tentang perkembangan peradaban umat manusia ini..?? Al-Qur’an juga memuat
cerita tentang banjir besar nabi Nuh, namun tidak menyatakan keberpihakannya

448



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

kepada banjir yang memusnahkan seluruh peradaban, bahkan memusnahkan seluruh
binatang-binatang. Kisah nabi Nuh disinggung Al-Qur’an dalam 11 rangkaian ayat,
yaitu QS [7:59-64], QS [10:71-74], QS [11:25-48], QS [23:23-30], QS [25:37], QS [26:105-
122], QS [29:14-15], QS [37:78-82], QS [54 :11-16], QS [69:11], QS [71 :5-28]. Al-Qur’an
juga menggambarkan bahwa banjir yang terjadi berskala besar sehingga dikatakan
tingginya sampai ke gunung :

wahiya tajrii bihim fii mawjin kaaljibaali
[11:42] Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung.
qaala saaawii ilaa jabalin ya’shimunii mina almaa-i
[11:43] Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat
memeliharaku dari air bah!"
walaqad arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi falabitsa fiihim alfa sanatin illaa khamsiina ’aa-
man fa-akhadzahumu alththhuufaanu wahum zhaalimuuna
[29:14] Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal
di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir
besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Sekarang mari kita simak pengertian kata ’jabaal’ dalam Al-Qur’an. Kata ’jabaal’ (bentuk
tunggal) atau ‘jibaal’ (bentuk jamak), kata ini terulang 41 kali dalam Al-Qur’an, 39 kali
berarti gunung dalam bentuk tunggal atau jamak, 2 kali disebut dengan arti ‘sekelom-
pok orang banyak’ karena banyaknya seolah-olah bentuknya ‘menggunung’. Dari sini
kita bisa menyimpulkan bahwa kata ‘jabaal’ tidak memberikan batasan berapa tinggi
gunungnya, beda dengan bahasa Indonesia, kita biasanya membedakan antara gunung
dengan bukit yang tingginya lebih rendah. Anda bisa menyebut ‘Jabal Everest’ ataupun
‘Jabal Sentul’. Jadi ketika Al-Qur’an mengibaratkan banjir tersebut ‘kaaljibaali’ – lak-
sana gunung, tidak disebutkan berapa tinggi banjirnya, bisa setinggi gunung Everest,
bisa juga setinggi bukit Sentul. Demikian pula ketika anak nabi Nuh menyatakan akan
menyelamatkan diri ke gunung, tidak dijelaskan juga apakah ke gunung Himalaya atau
ke gunung Uhud. Demikian pula QS 29:14 disebut ‘banjir besar’, padahal dalam bahasa
aslinya ‘alththhuufaanu’ – angin topan/badai.
Jadi semua penggambaran Al-Qur’an soal banjir besar dijaman Nuh, tidak mengarah
kepada banjir yang menenggelamkan seluruh dunia. Al-Qur’an menyerahkan semuanya
kepada temuan ilmu pengetahuan dan arkheologi...
Dan soal binatang yang naik ke bahtera, terdapat pada 2 kelompok ayat :

hattaa idzaa jaa-a amrunaa wafaara alttannuuru qulnaa ihmil fiihaa min kullin zaw-
jayni itsnayni wa-ahlaka illaa man sabaqa ’alayhi alqawlu waman aamana wamaa aa-
mana ma’ahu illaa qaliilun
[11:40] Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami
berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang
(jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan ter-
hadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman." Dan tidak beriman bersama
dengan Nuh itu kecuali sedikit.
fa-awhaynaa ilayhi ani ishna’i alfulka bi-a’yuninaa wawahyinaa fa-idzaa jaa-a amrunaa
wafaara alttannuuru fausluk fiihaa min kullin zawjayni itsnayni wa-ahlaka
[23:27] Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan
petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami telah datang dan tanur telah memancar-
kan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), dan
(juga) keluargamu,

‘min kullin zawjayni’ artinya ‘dari masing-masingnya sepasang’, namun terjemahan Al-
Qur’an 11:40 kembali melakukan interpolasi ayat menjadi ‘masing-masing binatang sep-
asang’. Quraish Shihab terlihat membenarkan soal binatang ini, sebaliknya Sayyid
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Qutb, mengatakan bahwa menafsirkan kata ‘sepasang’ sebagai binatang adalah berbau
Israilliyat, namun beliau tidak memberikan alternatifnya dan menganggap sebagai hal
yang ghaib (Tafsir Fizhilalil Qur’an jilid 6). Temuan arkeologis menyatakan tidak ada
pergerakan penyebaran binatang mulai dari gajah sampai tikus berasal dari satu tem-
pat, maka hal ini juga tidak bisa kita abaikan untuk membenarkan penafsiran yang
dipengaruhi alkitab (Kejadian 8:17) tersebut.
Al-Qur’an juga tidak menjelaskan soal adanya penyebaran manusia dan peradaban sete-
lah banjir besar tersebut, ayat yang ‘dekat’ dengan hal tersebut berbunyi :

waja’alnaa dzurriyyatahu humu albaaqiina
[37:77] Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.

Ketika pikiran kita sudah dimasuki cerita alkitab soal nabi Nuh (Kejadian 10), maka
ayat tersebut akan mengarahkan pikiran kita bahwa umat manusia memang tersebar
bermula dari anak keturunan nabi Nuh, Sebenarnya ayat tersebut adalah ayat yang
bersifat netral, karena kalau kita merujuk kepada ayat Al-Qur’an yang lain :

laqad arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi
[7:59] Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya..
alam ya/tihim nabau alladziina min qablihim qawmi nuuhin wa’aadin watsamuuda
waqawmi ibraahiima wa-ash-haabi madyana waalmu/tafikaati
[9:70] Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang se-
belum mereka, (yaitu) kaum Nuh, ’Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan
negeri-negeri yang telah musnah?

Ayat ini menjelaskan kesejajaran kaum nabi Nuh dengan kaum lainnya, sehingga QS
[37:77] bisa juga diartikan maksud ‘melanjutkan keturunan’ adalah dalam lingkup kaum
nabi Nuh sendiri, bukan menyatakan penyebarannya keseluruh penjuru dunia. Namun
sekali lagi Al-Qur’an ‘bersikap netral’ dalam hal ini.
Sangat menarik memang, ketika Al-Qur’an menyebut suatu nama bukit tempat kapal
nabi Nuh terdampar, ini kemungkinan sebagai ’hint’ untuk penelitian yang akan di-
lakukan manusia setelah itu.

waqiila yaa ardhu ibla’ii maa-aki wayaa samaau aqli’ii waghiidha almaau waqudhiya al-
amru waistawat ’alaa aljuudiyyi waqiila bu’dan lilqawmi alzhzhaalimiina
[11:44] Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah,"
dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas
bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim ."

Dimana lokasi bukit Judi, banyak perbedaan pendapat, baik dari para ulama maupun
temuan arkheologi. Ada pendapat yang menunjukkan suatu gunung di wilayah Kurdi,
atau tepatnya dibagian selatan Armenia, ada pendapat lain dari Wyatt Archeological Re-
search, bukit tersebut terletak di wilayah Turkistan Iklim Butan, timur laut pulau yang
oleh orang-orang Arab disebut sebagai Jazirah Ibnu Umar (Tafsir al-Mishbah). Sedan-
gkan alkitab menyebutnya terdampar di gunung Ararat, ini diduga berada di Turki. Na-
mun temuan arkeologis tidak mengarah kepada banjir yang menenggelamkan seluruh
dunia, apakah puncak Himalaya ikut tenggelam..?? apakah banjirnya sampai ke Jawa
ketika itu..?? yang ada justru temuan arkeologi bahwa peradaban di Mesir dan Babilo-
nia pada masa yang sama masih tetap berjalan dan tidak musnah atau terputus.
Kunci untuk mengetahui penyebaran peradaban ini sebenarnya ada pada sumber-
sumber yang menjelaskan sejarah pada kurun waktu dari nabi Adam sebagai manusia
pertama kepada nabi Nuh. Beberapa pendapat menyatakan bahwa jangka waktu an-
tara nabi Adam dengan nabi Nuh sangatlah panjang melingkupi rentang ratusan ribu
bahkan jutaan tahun, sehingga ketika jaman banjir besar nabi Nuh, umat manusia su-
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dah tersebar keseluruh penjuru dunia, menjadi kelompok-kelompok primitif, lalu be-
radaptasi dengan alam lingkungannya. Ketika banjir besar nabi Nuh selesai dan anak
keturunannya menyebar ke seluruh dunia. Namun sekali lagi, ini bukanlah kesimpu-
lan yang diambil dari Al-Qur’an, kebenaran teori ini mungkin akan bisa diungkapkan
kemudian setelah makin banyaknya ditemukan artefak dan peninggal kuno yang akan
membenarkan, ataupun mementahkannya.
Al-Qur’an sendiri tidak menjelaskan soal kurun waktu ini. Kisah nabi Nuh dan beber-
apa ‘sinyal’ sejarahnya merupakan kisah yang pertama dari umat manusia yang diceri-
takan Al-Qur’an secara lengkap. Memang terdapat 7 kelompok ayat yang menceritakan
tentang kisah nabi Adam, QS [2:30-38, QS [7:11-30], QS[15:28-43], QS[17:61- 65], QS [18:50],
QS[20:115-123], QS[38:71-85], namun sangat sedikit informasi tentang bagaimana kehidu-
pan nabi Adam setelah diturunkan kedunia. Pengisahan tentang Adam dalam Al-Qur’an
terfokus kepada : (1) pembangkangan Iblis dan ikrarnya untuk menjerumuskan manu-
sia serta (2) informasi tentang penciptaan nabi Adam. Terdapat juga ayat lain ten-
tang kehidupan manusia sebelum nabi Nuh, yaitu kisah tentang anak-anak nabi Adam
QS[5:27-31] namun itupun tidak menginformasikan tentang lokasi ataupun penggam-
baran lingkungan, tidak seperti pengisahan nabi Nuh dan nabi-nabi lainnya. Al-Qur’an
kelihatannya ‘membuka diri’ agar manusia melakukan penelitian sendiri tentang se-
jarah peradaban sebelum jaman nabi Nuh.
Terdapat satu ‘sinyal’ lagi yang diberikan Al-Qur’an tentang masa antara nabi Adam
dam nabi Nuh ini, yaitu penyebutan adanya seorang nabi bernama Idris :

waudzkur fii alkitaabi idriisa innahu kaana shiddiiqan nabiyyaan warafa’naahu
makaanan ’aliyyaan ulaa-ika alladziina an’ama allaahu ’alayhim mina alnnabiyyiina min
dzurriyyati aadama wamimman hamalnaa ma’a nuuhin wamin dzurriyyati ibraahiima
wa-israa-iila
[19:56] Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut)
di dalam Al Quraan. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan
seorang nabi. [19:57] Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. [19:58]
Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi ni’mat oleh Allah, yaitu para nabi dari
keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari ketu-
runan Ibrahim dan Israil,
wa-ismaa’iila wa-idriisa wadzaa alkifli kullun mina alshshaabiriina wa-adkhalnaahum
fii rahmatinaa innahum mina alshshaalihiina
[21:85] Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-
orang yang sabar. [21:86] Kami telah memasukkan mereka kedalam rahmat Kami.
Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Nabi Idris adalah nabi yang hidup sebelum jaman nabi Nuh, cerita alkitab mempen-
garuhi penafsiran bahwa Idris adalah Enokh (Kejadian 5). Sayyid Qutb menafsirkan-
nya dengan nama salah satu tokoh Mesir kuno, yaitu Uzuris. Satu tokoh yang sama
penggambarannya dengan Enokh, yang naik kelangit dan hidup disana, namun Sayyid
Qutb tidak memastikan hal ini. Cerita Israilliyat ini kelihatannya mempengaruhi se-
mentara ahli tafsir yang mengatakan bunyi QS 19:57 diartikan secara harfiah. Sumber-
sumber Islam sendiri tidak banyak memberikan penjelasan tentang nabi Idris ini, ada
satu hadist riwayat ath-Thabarani melalui Ummu Salamah yang menyatakan nabi Idris
berteman dengan malaikat maut dan memasuki neraka dan surga ketika masih hidup.
Namun perawi hadist ini terdapat nama Ibrahim Ibn Abdullah al-Mashishi, yang dikate-
gorikan oleh para peneliti hadist sebagai pembohong dan pendusta.
Sebenarnya kita bisa bertanya-tanya : Apa maksud Al-Qur’an yang menyatakan bahwa
nabi Idris adalah ‘seorang yang sangat membenarkan’..?? Ketika sahabat Rasulullah,
Abu Bakar dijuluki ’siddiq’ - orang yang membenarkan, objeknya jelas yaitu Rasulul-
lah sendiri, yaitu Abu bakar adalah sahabat yang selalu membenarkan apapun perny-
ataan yang dikeluarkan Rasulullah, termasuk cerita nabi tentang perjalanan Isra’Mi’raj-
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nya, ketika banyak orang, bahkan umat Islam lain yang meragukannya, Abu Bakar
tanpa ’pikir panjang’ membenarkannya. Mengapa Al-Qur’an memberikan penekanan
sifat ini kepada nabi Idris..?? apa atau siapa yang telah dibenarkan olehnya..?? Ini
mungkin sinyal yang diberikan Al-Qur’an untuk mencari hubungan adanya cerita nabi
Nuh dengan fakta arkeologis tentang kelompok manusia yang sudah menyebar ketika
itu…wallahualam…

KISAH KETA’ATAN DAN KEMUNGKARAN DALAM AL-QUR’AN; SEJARAH YANG
SELALU BERULANG (?) (2008-12-17 23:13)

Oleh : Archa (swaramuslim)
Dari Al-Qur’an kita bisa menemukan ‘sinyal-sinyal’ sejarah manusia mulai dari manu-
sia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sebagai suatu kitab petunjuk, Al-Qur’an tidaklah
memuat peristiwa tentang manusia dan kaum terdahulu dari aspek pengungkapan data
dan fakta, namun catatan peristiwa tersebut selalu dilihat dari sisi ‘keta’atan dan kemu-
ngkaran’ kepada Allah sebagai Tuhan tempat manusia mengabdi/beribadah. Catatan
keta’atan dan kemungkaran tersebut diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi umat
yang datang belakangan. Terdapat beberapa catatan sejarah yang memuat nama tempat
dan data-data tokohnya, namun hal tersebut kelihatan untuk ‘memandu’ orang-orang
yang datang belakangan untuk mendapatkan bukti arkeologisnya. Misalnya dalam ayat
: bukit Judi dalam kisah Nuh [QS 11:44], Fir’aun yang memiliki autad/pasak/bangunan
[QS 89:10], bukit Thur dalam kisah nabi Musa [QS 4:154], dll. Al-Qur’an menyampaikan :

laqad kaana fii qashashihim ’ibratun li-ulii al-albaabi maa kaana hadiitsan yuftaraa
walaakin tashdiiqa alladzii bayna yadayhi watafshiila kulli syay-in wahudan warah-
matan liqawmin yu/minuuna
[12:111] Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-
orang yang mempunyai akal. Al Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan
tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu,
dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman

Al-Qur’an menyebut ‘qashash’ untuk mewakili cerita/peristiwa yang terjadi pada masa
sebelumnya. Dalam pengertian bahasa, kata ‘qashash’ yang merupakan bentuk jamak
dari kata ‘qishash’ berarti ‘mengikuti jejak’ atau juga bisa diartikan ‘berita yang bersifat
kronologis’. Qishash yang digunakan untuk menceritakan peristiwa yang benar-benar
terjadi dimasa lalu dinamakan ‘waaqi’iyah’ misalnya qishash nabi Isa AS dan nabi Musa
AS [QS 3:62]. [QS 7:176], [QS 12:3], [QS 28:25]. Dari penjelasan tersebut sejarah adalah
‘catatan peristiwa yang terjadi pada masa lalu’. Ini sejalan dengan asal mula kata ‘se-
jarah’, yaitu ‘sajaratun’ yang berasal dari bahasa Arab, artinya ‘pohon’. Bangsa Arab
adalah bangsa yang punya kebudayaan yang bangga dengan garis keturunan, makanya
pada umumnya seorang Arab akan bisa menjelaskan silsilah nenek moyang mereka,
apalagi kalau nenek moyang tersebut tercatat sebagai orang-orang ternama atau terke-
muka. Kita bisa menemukan nama seorang Arab dengan silsilah yang lengkap seperti A
bin B bin C bin D, dst, dst. Silsilah tersebut diibaratkan sebagai ‘sajaratun’ atau ‘pohon’
yang mempunyai batang, dahan, ranting, kebawahpun digambarkan mempunyai akar
yang makin lama makin bercabang banyak. Sejarah dimaksudkan merupakan cerita
dan kisah terkait dengan orang-orang yang ada dalam silsilah.
Dalam bahasa Inggeris sejarah disebut sebagai ‘history’ :
merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Yunani yakni Histories yang memberikan arti
atau bermakna suatu penyelidikan ataupun pengkajian. Menurut “Bapak Sejarah” Herodotus, Se-
jarah ialah satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang tokoh,
masyarakat dan peradaban.
Mengikut definisi yang diberikan oleh Aristotle, bahwa Sejarah merupakan satu sistem yang
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meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama,
menurut beliau juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan,
rekod-rekod atau bukti-bukti yang konkrit.
Menurut R. G. Collingwood, Sejarah ialah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah
dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Shefer juga berpendapat bahwa Sejarah adalah peri-
stiwa yang telah lalu dan benar-benar berterjadi. Sementara itu, Drs. Sidi Gazalba mencoba
menggambarkan sejarah sebagai masa lalu manusia dan seputarnya yang disusun secara ilmiah
dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi
pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku. Sebagai usaha susulan dalam memahami
sejarah.
http://lpsa.wordpress.com/2007/11/14/definisi-sejarah/
Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa sejarah tidak mungkin berulang karena sejarah
itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kurun waktu tertentu yaitu ‘masa lampau’. Na-
mun disisi lain, Al-Qur’an banyak memuat kisah tentang kemungkaran pada kaum ter-
dahulu yang seolah-olah merupakan ‘pengulangan sejarah’, lalu bagaimana cara kita
menjelaskannya..???
Hal ini sebenarnya bermula dari sudut pandang kita dalam menilai suatu peristiwa dan
keadaan. Umumnya kita terjebak membuat suatu dikotomi terhadap peristiwa/keadaan
kepada : sejahtera dan sengsara, makmur dan melarat, berkuasa dan tertindas, aman
damai dan penuh bencana, maju dan terbelakang. Keadaan Yahudi yang ‘tertindas’
pada jaman nabi Musa disamakan dengan ‘tertindas’ dijaman Isa Amasih, sebaliknya
kemungkaran Yahudi pada nabi Isa Almasih merupakan ‘pengulangan sejarah’ dari ke-
mungkaran nenek moyang mereka kepada nabi Musa. Peradaban maju pada jaman
Mesopotamia disimilarkan dengan peradaban maju pada bangsa Eropah sekarang. Ben-
cana yang ditimpakan bagi kaum Luth jaman dahulu disejajarkan dengan Tsunami
Aceh diabad ke-21. Pengulangan sejarah tidak hanya digambarkan dengan ‘kondisi
yang diterima’ suatu kaum/masyarakat, namun juga ‘aktifitas dari musuh-musuh Al-
lah’ yang selalu muncul untuk menyesatkan umat manusia agar mereka kembali ter-
puruk dalam keadaan yang negatif dan sengsara. Maka aktifitas tersebut juga dise-
but sebagai ‘sejarah yang berulang’. Ketika hal tersebut dikaitkan dengan pemaparan
kisah dalam Al-Qur’an maka anggapan tersebut seolah-olah punya ‘landasan Qur’ani’
dan muncullah suatu kesimpulan, bahwa peristiwa/keadaan yang negatif terjadi karena
masyarakat telah menjauh dari ajaran Allah, sedangkan kondisi positif yang ada me-
nunjukkan masyarakat yang telah memanfaatkan ilmu Allah, sekalipun mereka bukan
pemeluk Islam. Orang Amerika, Eropah dan Jepang dikatakan merupakan komunitas
non-Muslim yang menerapkan ajaran Islam, makanya mereka menjadi sejahtera dan
makmur. Sedangkan Indonesia yang mayoritas menganut Islam justru tidak menerap-
kan ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehingga dinyatakan terpuruk dan tengge-
lam dalam kebodohan. Semua peristiwa dan keadaan tersebut digambarkan sebagai
suatu ‘pengulangan sejarah’.
Biasanya pengulangan aktifitas musuh-musuh Allah tersebut disandarkan kepada [QS
29:52] dan ‘ayat paling populer untuk mengkafirkan orang lain’, yaitu [QS 4:51] tentang
adanya orang yang menyembah ‘jibt dan taghut’. Ketika pemahaman ini dipertemukan
dengan pandangan dikotomis terhadap peristiwa/kejadian tersebut, ini ibarat ‘botol
ketemu tutup’, menghasilkan kesimpulan adanya suatu pengulangan sejarah karena
manusia tidak menjalankan ajaran yang disampaikan Allah melalui nabi Muhammad
SAW.
Al-Qur’an sendiri mengajarkan, disamping semua kondisi dan peristiwa sebagai akibat
keta’atan dan kemungkaran manusia kepada Allah, seperti dalam [QS 16:112] dan [QS
7:96], namun pada ayat lain Allah memerintahkan kita untuk mempunyai sudut pan-
dang lain dalam melihat suatu kondisi/peristiwa :

alladziina yadzkuruuna allaaha qiyaaman waqu’uudan wa’alaa junuubihim way-
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atafakkaruuna fii khalqi alssamaawaati waal-ardhi rabbanaa maa khalaqta haadzaa
baathilan subhaanaka faqinaa ’adzaaba alnnaari
[3:191] (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci
Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.
walanabluwannakum bisyay-in mina alkhawfi waaljuu’i wanaqshin mina al-amwaali
waal-anfusi waaltstsamaraati wabasysyiri alshshaabiriina
[2:155] Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira
kepada orang-orang yang sabar.
liyakfuruu bimaa aataynaahum waliyatamatta’uu fasawfa ya’lamuuna awa lam yaraw
annaa ja’alnaa haraman aaminan wayutakhaththhafu alnnaasu min hawlihim afabial-
baathili yu/minuuna wabini’mati allaahi yakfuruuna
[29:66] agar mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan
agar mereka (hidup) bersenang-senang (dalam kekafiran). Kelak mereka akan menge-
tahui (akibat perbuatannya). [29:67] Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa
sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang
manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran)
mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?

Dari ketiga kelompok ayat diatas, kita diinformasikan bahwa sisi negatif dan positif dari
peristiwa dan keadaan BUKAN HANYA disebabkan karena kita menjauh atau ta’at dari
ajaran Allah, namun punya dimensi lain sebagai ujian untuk memperkuat keimanan
kita. Apapun yang ditimpakan Allah kepada manusia bukanlah suatu hal yang sia-sia,
tetapi selalu mempunyai hikmah. Nikmat tidak selalu identik dengan keta’atan, seba-
liknya kemiskinan dan kesengsaraan juga tidak bisa diasosiasikan melulu karena ke-
mungkaran. Lebih hebat lagi, tiap orang tidak selalu memandang sama suatu keadaan
yang sejahtera ataupun sebaliknya. Kita bisa saja ‘tidak bisa tidur’ memikirkan orang
lain yang melarat, ternyata si melarat tersebut malah tidur enak digubuknya yang reyot.
Dalam ayat lain Allah menyatakan :

fa-inna ma’a al’usri yusraan inna ma’a al’usri yusraan
[94:5] Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, [94:6] sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Terjemahan ayat ini tidak tepat, karena kata ‘ma’a’ seharusnya diterjemahkan ‘bersama’
– sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini menyampaikan dalam se-
mua peristiwa/kejadian terdapat dua unsur yang berlawanan sekaligus : kesulitan dan
kemudahan. Sepuluh tahun lalu rakyat Indonesia menjerit karena ‘Krismon’, pada saat
yang sama banyak orang-orang menjadi kaya mendadak karena berbisnis dollar. Ben-
cana tsunami di Aceh membunuh ratusan ribu manusia, dalam saat yang bersamaan
kedermawanan dan kesalehan juga meningkat. Orang bicara tentang rakyat miskin,
apa yang dimaksudkan dengan ‘kemiskinan’..?? menurut aturan Bank Dunia ukuran-
nya adalah orang yang berpenghasilan USD 2 perkapita perhari. Banyak orang yang
berpenghasilan dibawah USD 2 perhari menolak menerima sumbangan dan bantuan
orang lain, dan lebih memilih mencari nafkah sendiri, sebaliknya baru-baru ini kita
membaca anggota DPR-RI yang bergaji puluhan juta sebulan, menjerit-jerit minta ke-
naikan gaji, karena menganggap gaji yang diterima tidak cukup. Menurut anda siapa
sebenarnya orang yang miskin..?? Rasulullah tidur diatas anyaman pelepah korma
dirumahnya yang kecil, apakah anda akan mengatakan Rasulullah termasuk orang
miskin..?? Disisi lain kita menilai masyarakat Barat dan Amerika adalah masyarakat
yang maju, pintar dan sejahtera, faktanya mereka banyak memenuhi tempat-tempat hi-
buran penuh maksiat untuk ‘mengais-ngais’ kebahagiaan yang mungkin masih tersisa.
454



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

Orang Jepang dikatakan maju dalam ilmu dan teknologi, tapi tetap beribadah kepada
gunung, matahari dan benda-benda alam lainnya. Karena kekosongan ruhaniah, di
dunia Barat banyak ditemukan sekte-sekte atau ‘cult’ penyembah setan dengan tata-
cara peribadatan yang sudah tidak bisa dirujuk kepada ajaran agama manapun.
Orang-orang Islam yang menjadikan ajaran Islam sebagai dasar suatu gerakan poli-
tik gemar menjadikan ‘Negara Madinah’ sebagi contoh ideal suatu pemerintahan yang
masyarakatnya sejahtera, aman dan makmur sentosa karena sudah menjalankan ajaran
Allah dengan sempurna. Dari sisi ‘das sein’ tentu saja bisa dinilai demikian karena
ada ‘Piagam Madinah’ yang memuat tentang aturan ketata-negaraan yang adil, melin-
dungi pemeluk agama minoritas, dll, sebagai suatu landasan cita-cita. Namun ‘das
sollen’ sejak Rasulullah hijrah ke Madinah selalu diisi dengan peperangan, selama sepu-
luh tahun sejak Hijrah (622-632M) tercatat hampir setiap tahun terjadi peperangan be-
sar, termasuk didalamnya pengkhianatan kaum Yahudi Madinah sendiri. Namun disisi
lain, masa 10 tahun Rasulullah di Madinah ditandai juga dengan perkembangan ‘proto-
type’ masyarakat Muslim yang dilandasi ukhuwah keimanan, menjadi ‘masa emas’ para
syuhada, proses implemantasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Setelah Rasulullah wafatpun keadaan ‘negatif’ tidak terlepas dari rakyat, Khalifah Abu
Bakar dalam masa pemerintahannya yang singkat (2 tahun) sibuk memerangi orang-
orang yang murtad yang melakukan gerakan permusuhan, munculnya nabi-nabi palsu,
dll. Dalam waktu yang bersamaan pada masa kekhalifahan ini suku Arabia diseluruh
jazirah dipersatukan. Di Jaman Umar terjadi wabah penyakit dan kelaparan yang pan-
jang, disisi lain Islam menyebar-luas sampai ke Mesir dan Persia. Khalifah Usman ter-
bunuh serta terjadi perpecahan umat dijaman Ali bin Abi Thalib, Ali-pun tidak terlepas
dari pembunuhan, muncul kaum khawarij yang mengkafirkan siapapun kelompok Is-
lam diluar mereka. Terdapat 2 hal positif yang bisa dijadikan contoh dari ‘Negara Mad-
inah’, yaitu : (1) Keagungan dan kebaikan akhlak dari para pemimpinnya, yaitu Ra-
sulullah dan para Khalifah Rasyidin (2) sudah terdapat landasan kenegaraan yang Is-
lami berupa ‘Piagam Madinah’. Selebihnya adalah cerita soal perjuangan agar landasan
tersebut bisa diwujudkan , dan dalam perjuangan terdapat pengorbanan, kesulitan, ke-
sengsaraan, kematian, dll.
Dalam dunia Islam sendiri sudah terjadi banyak usaha untuk memunculkan apa yang
disebut sebagai ‘Negara Madinah’, ada gerakan Wahabi di Arab Saudi yang meng-
hasilkan kekuasaan absolut dinasti Ibnu Saud, ada revolusi Iran yang memunculkan
Republik kaum Mulah, ada gerakan Taliban di Afganistan, ada yang melalui konsep
demokrasi seperti yang dicoba di Pakistan, semuanya bercita-cita mendirikan model
‘Negara Madinah’, namun sama sekali tidak ada kesamaan sedikitpun dari bentuk-
bentuk negara tersebut, disamping keta’atan dan kemungkaran, kesejahteraan dan ben-
cana, kemahsyuran dan keterpurukan selalu menimpa silih berganti, tidak ada bedanya
dengan ‘Negara Madinah’ dijaman Rasulullah dan Khalifah Rasyidin.
Al-Qur’an sendiri ketika menggambarkan tentang ‘pengulangan sejarah’ kaum ter-
dahulu sebenarnya lebih terfokus kepada penyampaian teladan tentang keta’atan dan
kemungkaran individunya. Kedua hal ini sudah di desain Allah memang terdapat dalam
diri manusia :

fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa
[91:8] maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

Untuk ‘melengkapi’ sifat-sifat yang sudah ada tersebut, Allah memenuhi tuntutan Iblis
untuk mengambil ‘posisi’ keberadaannya sebagai makhluk yang akan selalu mendorong
sifat negatif manusia tersebut kearah keingkaran kepada Allah [QS 7:16-17], [QS 15:36-
39], [QS 17:63], [QS 38:82]
Kisah Al-Qur’an tentang ‘pengulangan sejarah’ lebih banyak mengungkapkan kelakuan
dan tabiat individu-individu yang ada dalam masyarakat. Ketika Al-Qur’an menyam-
paikan tentang kisah kaum terdahulu yang selalu saja ‘bolak-balik’ melakukan kemu-
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ngkaran setelah datangnya para nabi dan rasul (dan sebagian besar terjadi pada kelom-
pok umat yang sama, yaitu : Yahudi), kemungkaran digambarkan merupakan ‘kemu-
ngkaran kelompok’ yang berasal dari ‘kemungkaran pribadi’, artinya hal tersebut tidak
bisa dilihat sebagai sifat suatu masyarakat, namun terarah kepada sifat individu yang
ada dalam masyarakat yang mempunyai kesamaan karakter penyimpangan. Kemu-
ngkaran akan tetap terjadi sekalipun didalamnya hanya ada seorang manusia saja, ini
digambarkan Allah melalui kisah anak-anak Adam [QS 5:27-31]. Dalam hal ini Allah men-
jelaskan bahwa Dia tidak akan menghukum suatu kaum yang kebanyakan ingkar, sepa-
njang di dalamnya masih ada individu-individu yang taat dan selalu mengusahakan per-
baikan [QS 11:116-117]] dan dalam [QS 66:6] Allah menjelaskan proses keta’atan adalah
melalui pihak terdekat dengan diri sendiri, yaitu pihak keluarga, dan meluas kepada
lingkungan dan masyarakat.
Ketika Allah berbicara tentang jalan ‘jibt dan taghut’, maka hal tersebut ditujukan
kepada individu manusia, bahwa dalam diri kita ada potensi untuk mengikuti ‘jibt
dan taghut’ dan kadang-kadang sebagai manusia kita memang tidak berjalan dijalan
yang telah ditetapkan Allah, artinya otomatis berjalan menurut ‘jibt dan taghut’. Kesan
yang dimunculkan dari ayat ini adalah ‘Jibt dan taghut’ ada dalam diri setiap manusia.
Kadang muncul mengatur kita, kadang keimanan kita kepada Allah bisa mengalahkan-
nya, terkadang tidak. Ketika kita lebih tunduk kepada orang lain dibandingkan tunduk
kepada Allah, ketika itu juga kita berjalan diatas jalan jibt dan taghut, ketika kita lebih
mementingkan harta dan pekerjaan sehingga ‘menyingkirkan’ ingatan kita terhadap
Allah, pada waktu itu kita sedang berjalan diatas jalan jibt dan taghut. Sesuatu yang
mendominasi pikiran kita melebihi Allah, itulah yang dinamakan jalan ‘jibt dan taghut’.
Kita belajar Al-Qur’an demi Al-Qur’an itu sendiri dan bukan karena Allah, maka kita
tanpa disadari telah berjalan diatas jalan jibt dan taghut.
Kalau kita mengatakan adanya pengulangan sejarah dari cerita yang terdapat dalam
Al-Qur’an, itu sebenarnya merupakan tindakan yang ‘mempersempit’ makna kisah terse-
but sebagai ‘hudan’ – petunjuk (dalam pengertiannya yang sangat luas dari aspek atu-
ran bertingkah-laku, aturan kemasyarakatan sampai dengan ‘sinyal-sinyal’ ilmu penge-
tahuan) , menghasilkan makna yang hanya bernuansa ‘aturan kemasyarakatan’ – sama
fungsinya dengan peraturan perundang-undangan. Kesamaan yang terjadi bukan-
lah karena sejarahnya yang selalu berulang, namun ‘potensi kemungkaran dan ke-
baikan’ yang ada dalam diri manusia-lah yang selalu muncul dan bisa menjadi karakter
masyarakat, dan itu tidak akan habis sampai kiamat. Selama di dunia ini masih ada
manusia, keta’atan dan kemungkaran akan tetap ada.
Setelah disampaikan bahwa istilah ‘sejarah berulang’ yang sama sekali tidak punya lan-
dasan yang kuat tentang keberadaannya, baik dari sisi asal istilahnya, pandangan para
ahli sejarah sendiri, penjelasan Al-Qur’an, maupun fakta-fakta tentang keadaan dan
peristiwa, kita bisa mengajukan pertanyaan : lalu darimana munculnya istilah terse-
but…??
Ungkapan ‘sejarah berulang’ sebenarnya adalah ungkapan yang kerap disampaikan
oleh dunia politik dan tokoh-tokoh politik. Dunia politik adalah dunia yang terkait den-
gan kekuasaan, bagaimana cara merebut dan mempertahankan kekuasaan. Maka suatu
kelompok gerakan politik, apapun dasar gerakannya, membutuhkan adanya identitas
yang jelas, siapa ‘kita’ dan siapa ‘mereka’, dan antara keduanya harus ada garis pemisah
yang jelas, ringkasnya, harus ada ‘musuh bersama’ yang membedakan antara ‘kita’ den-
gan ‘mereka’. Tentu saja agar orang-orang yang ada dalam kelompok bisa merasakan
diri mereka sebagai orang ‘yang berada dijalan yang benar’ maka stigma-stigma negatif
harus disematkan kepada kelompok diluar itu terlepas apakah stigma tersebut benar
atau salah, tergantung ajaran/isme mana yang diusung. Penganut demokrasi seperti
Amerika Serikat menciptakan stigma totaliter, komunis, penindasan hak azazi manu-
sia dan radikalisme terhadap kelompok ‘lawan’. Jaman perang kemerdekaan, kelom-
pok Nasionalis menyematkan stigma : penjajah asing dan penindas kepada pasukan
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Belanda. Bagi kelompok yang mengusung Islam sebagai dasarnya, stigma negatif yang
disematkan kepada kelompok diluar adalah : tidak sejalan dengan Al-Qur’an dan sun-
nah Rasul, pengikut jibt dan taghut, kafir, tersesat dari shiraat al mustaqiim, bahkan
stigma ini juga ditujukan kepada orang-orang Islam sendiri yang tidak ikut kelompok.
Garis pemisah dan stigma-stigma ini berguna buat mengkonsolidasikan diri dan
anggota kelompok sehingga merasa terikat ke dalam persatuan yang kuat. Perkataan
‘bangsa terjajah’ dan ‘bangsa penjajah’ membuat rakyat Indonesia yang sebenarnya
berbeda-beda merasa berada dalam ‘satu nasib’ dan mengelompokkan diri kedalam satu
komando. Garis pemisah yang tegas antara ‘pengikut Al-Qur’an dan sunnah Rasul yang
benar’ dengan ‘pengikut jibt dan taghut’ menciptakan munculnya kekompakan kelom-
pok. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam suatu gerakan politik untuk merebut
dan mempertahankan kekuasaan. Maka jargon’ sejarah berulang’ dilontarkan sebagai
alat untuk selalu mengingatkan kelompok bahwa pihak ‘mereka’ tidak henti-hentinya
menyerang ‘kita’, ‘mereka’ menunggu disetiap kesempatan untuk menghancurkan ‘kita’,
hal tersebut selalu diulang-ulang dan ditanamkan kepada anggota kelompok. Diambang
akhir jabatannya Bung Karno mengeluarkan pidato berjudul ‘Jasmerah’ – jangan sekali-
kali melupakan sejarah, suatu bentuk lain dari konsep ‘sejarah berulang’, kelompok
lain menyampaikan hal yang sama, lalu memberikan gambaran sejarah yang dikotomis,
yang baik silih berganti dengan yang buruk. Lalu bagaimana caranya agar yang buruk
kembali menjadi baik..??? tentu saja dengan mengikuti kelompok dan berjuang bersama-
sama kelompok untuk merebut kekuasaan…

Menjawab Hambran Ambrie (2008-12-20 20:19)

Oleh : armansyah
Tulisan ini merupakan jawaban atas pernyataan " Kesaksian Hamran Ambrie " yang
banyak beredar dikalangan umat Islam baik dahulu maupun sekarang meskipun Ham-
bran Ambrie simunafikun itu sendiri sudah lama mati.
Saya sekali lagi, tidak menutup diri atas semua sanggahan maupun tawaran dialog
lintas agama kepada pihak-pihak yang memang berkeinginan untuk melakukannya
ataupun mereka-mereka yang berkeberatan atas jawaban saya ini.
Silahkan saja menghubungi saya melalui alamat email yang tercantum pada posting
ini atau menghubungi saya melalui nomor telepon genggam : +62711816355539, tulisan
ini aslinya saya kirim ke milis _iqra@googlegroups.com yang saya sendiri moderatori
namun saya membebaskan kepada setiap member dimilis tersebut untuk memforward
tulisan ini kemanapun yang mereka anggap perlu untuk itu selama kata pengantar ini
juga disertakan.
Satu hal, sebagai akhir dari pengantar ... saya pribadi tidak pernah bergabung dalam
forum diskusi disitus manapun ( bahkan forum diskusi Swaramuslim sendiri ) dan tidak
juga pernah mencantumkan tulisan-tulisan saya kesana (kecuali blog saya) sehingga
apabila ada yang membaca tulisan saya ( termasuk yang ini ) muncul disebuah forum
diskusi tertentu, maka pasti ada sahabat-sahabat lain yang melakukannya, karena itu
bisa saja saya tidak tahu akan keberadaan tanggapan yang diberikan terhadap tulisan-
tulisan saya.
Saya sendiri sementara ini tidak punya banyak waktu untuk berdebat kata pada forum-
forum sejenis itu dan hanya melayani diskusi melalui milis, japri, telepon maupun
bertemu langsung face to face ( tentunya setelah ada kesepakatan mengenai waktu dan
tempatnya ).
Demikian dari saya mengingat cukup banyak sms maupun pertanyaan melalui japri
saya terima yang mempertanyakan kenapa saya tidak merespon balik semua sangga-
han yang diberikan atas tulisan saya diberbagai forum diskusi.
Palembang, Juni 2007
Wassalamu’alaykum, Wr. Wb,.
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Menjawab Hambran Ambrie
Oleh : Armansyah
Cat : HA = Hambran Ambrie ; AR = Armansyah
——————————-————————————- —
HA :
DARI PENULIS:
Begitu besar kasih Allah akan hamba-Nya yang bersaksi ini, tidak dapat
saya lukiskan dengan kata-kata, maupun didalam tulisan secara sempurna.
Mungkin lebih dari 40 tahun saya telah menyangkal ke-llahi-an Yesus
Kristus. Tetapi begitu besar Kasih Allah saya diselamatkan untuk
mendapatkan kehidupan yang kekal di alam sorgawi itu. Allah sudah
pilihkan buat saya ”Hidup Baru Dalam Kristus”. dan karenanya sebagai
tanda pengucapan syukur, saya buatlah kesaksian ini.
Saya megahkan kesaksian ini, bukanlah disebabkan kecerdasan saya juga
bukan karena kepintaran saya memahami Alkitab, juga bukanlah disebabkan
bujukan orang lain; tetapi saya bermegah, disebabkan Allah Yang Maha
Kasih akan keadilan dan kebenaran itu telah menjemput saya untuk menjadi
pengikut Kristus, satu-satunya jalan untuk menuju kepada kebenaran dan
Hidup Yang Kekal.
Sebab dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan
kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. (Kis. 4:12).
Haleluya.
Hormat dan salam kasih
Penulis:
Hamran Ambrie
AR :
Segala puji untuk Allah, Tuhan bagi kerajaan langit dan bumi .... Tuhan yang Rah-
mat dan Berkat-Nya tidak terbatasi oleh sekat-sekat yang menghalangi kepada tujuan-
Nya. Dia-lah Allah dengan segala kesucian atas diri-Nya, Allah yang bersih dari ke-
makhlukan, Allah yang tidak pernah memiliki serikat, tidak juga pernah memiliki istri
maupun anak dalam wujud, sifat, khayalan maupun penafsiran seperti apapun.
Saya bersyukur telah diberi kesempatan oleh Allah untuk mereguk indahnya Islam dan
mengecap nikmatnya berdekatan dengan-Nya, baik secara akal rasio indrawi maupun
secara batiniah, nafs dan ruh.
Saya bukanlah siapa-siapa dibandingkan Hambran Ambrie yang pengalaman organ-
isatorisnya begitu banyak, sayapun bukan seorang kyai yang hafidz al-Qur’an dan men-
guasai begitu banyak hadis maupun tafsirnya, tetapi saya hanyalah seorang Muslim
yang " kebetulan " disapa Allah dan mendapat " percikan setetes ilmu-Nya " untuk men-
jawab tuntas semua tuduhan maupun isyu-isyu yang sudah dihembuskan oleh Hambran
Ambrie ditengah-tengah umat Islam Indonesia.
Bila tujuan Hambran Ambrie adalah mendapatkan kehidupan yang kekal di alam sor-
gawi sebagaimana diutarakannya dibagian atas, saya justru tidak terlalu memandang
penting akan keabadian hidup yang notabene baru sebatas dogma diatas kertas itu. ; Ini
bukan bentuk penyangkalan mengenai hakekat hidup sesudah mati, akan tetapi dalam
pemandangan saya, tujuan hidup yang ingin dicapai oleh Hambran Ambrie tersebut
hanya menjadi sebuah metafora ataupun imajinasinya belaka, tujuan hidup seperti ini
tidak lain adalah sebuah bentuk ke-egoisan diri yang berusaha menjadikan wujudnya
kekal sebagaimana halnya Tuhan.
Tidak ...
Tujuan akhir hidup saya bukanlah kehidupan sorgawi yang kekal ....
Sebab memang sorga dan neraka bukan sesuatu yang kekal abadi ....keduanya adalah
nisbi, keduanya bukan tujuan ....
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Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di
dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain);
sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. -Qs. 11 Huud : 108
Itulah kita, selalu diliputi oleh angan-angan untuk selalu menjadi sesuatu yang abadi,
sesuatu yang tidak pernah pudar, sesuatu yang bisa eksis melewati batasan ruang dan
waktu, padahal yang demikian hanyalah bagi Allah saja.
Tujuan hidup yang sebenarnya adalah menggapai keridhoan Tuhan ...

Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk
Allah, Tuhan semesta alam -Qs. al-An’am 6:162
Surga dan neraka hanya sebuah konsekwensi atas perbuatan kita terhadap sistematika
yang sudah ditentukan-Nya, Dia berkenan membagi sedikit keabadian diri-Nya kepada
makhluk-makhluk ciptaan-Nya akan tetapi bagaimanapun juga yang Maha Abadi, yang
Alpha dan Omega tetaplah Dia. Pada saatnya, keabadian yang Dia berikan itu akan Dia
ambil kembali.

Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin ... - Qs. 57 al-Haadid : 3
Karena itu tepat kiranya apa yang dinyanyikan oleh Chrisye dalam lagunya : Jika surga
dan neraka tidak pernah ada apakah kita masih mau taat kepada-Nya ? atau jika surga
dan neraka tidak pernah eksis, apakah kita masih mau berbuat baik dan menebarkan
kebenaran Tuhan ... ? atau kita justru saling berbuat keonaran, menyebarkan keseraka-
han, kesombongan, kekejian dan sebagainya ?
Jika semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan hanya mengharap surga dan ke-
hidupan kekalnya, maka kita sama seperti seorang kuli atau buruh ataupun karyawan
yang bekerja demi upah ... kita tidak lebih dari sekedar robot ... padahal Allah men-
jadikan surga dan neraka hanya sebagai pemicu semangat agar kita bisa bersikap ikhlas
dalam beribadah dan menebarkan kebaikan kepada orang lain ...
Hambran Ambrie juga menyatakan bahwa keselamatan hanya ada jika seseorang mau
menjadi pengikut Kristus dalam pengertian menerima sifat ke-ilahian Yesus ... ini se-
buah pernyataan yang subjektif dan naif serta secara historis bertentangan dengan
semua hakekat pengutusan para Nabi dan Rasul sebelumnya sebagaimana yang ter-
tuang dalam kisah-kisah pada Perjanjian Lama dimana sosok Yesus dalam perwujudan
phisiknya baru ada setelah ia dilahirkan oleh Maria jauh hari pasca kenabian Abraham,
Musa, Daud dan sebagainya.
Dalam hal ini, al-Qur’an jauh lebih realistis dibandingkan teori keselamatan yang ada
dalam teologi Kristen tersebut ...

Sesungguhnya orang-orang mu’min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan
orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada
Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan
mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) meereka bersedih
hati. -Qs. 2 al-Baqarah: 62
Alhamdulillah wala ilaaha illallah ....
- Armansyah
HA :
Saya mengaku percaya akan kebenaran Alkitab dan Jesus Kristus Anak Allah, Tuhan
dan Juru selamat umat manusia, adalah melalui (atau disebabkan) Al–Quran. Sungguh
ajaib! Tetapi memang demikianlah sebenarnya.
Saya mendapatkan kebenaran ajaran Kristen ini, sama sekali bukanlah disebabkan
kepandaian atau kecerdasan mempelajari Alkitab terlebih dahulu. Juga tidak dise-
babkan penerangan para pendeta atau penginjil manapun. Hal ini dapat dimaklumi,
karena saya sendiri tadinya adalah seorang Muslim, anggota/pengurus Muhammadiyah,
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mubaligh Islam. Dalam tahun 1947 saya adalah salah seorang pelopor/Ketua Kongres
Um-mat Islam se- Kalimantan di Amuntai, bersama-sama dengan saudara K.H. Idham
Chalid. Dalam tahun 1950-51, adalah sebagai Imam Tentera Pusroh Islam Angkatan
Darat di Banjarmasin dengan pangkat Letnan-II. Juga sebagai
penulis Muslim dalam pelbagai majalah Islam antara lain: Mingguan Adil di Solo,
Mingguan-Risalah Jihad di Jakarta, Mingguan Anti Komunis di Bandung, dan lain-lain.
Lebih dari itu, saya adalah juga salatl seorang Anti Kristen yang agresif sejak tahun
1936 di Muara Teweh Barito);
hingga tahun 1962 termasuk salah seorang bersimpati untuk mendirikan Negara Islam
di Indonesia, yang sekaligus bermakna Anti Kristen. Karena itu tidal lah mungkin sama
sekali bagi saya untuk dapat memahami isi Alkitab itu secara baik dan wajar. Alkitab,
memang sudah saya miliki sejak tahun 1936, Saya membaca Alkitab bukanlah untuk
mencari kebenarannya, melainkan hanya untuk mencari ayat-ayat .yang dapat menun-
jang pendirian saya sebagai seorang Muslim yang Anti Kristen, untuk menyerang iman
Kristen itu sendiri.
Sampai berumur 40 tahun, saya adalah penghujat Jesus Kristus. Saya tidak percaya
bahkan menolak ke-Ilahi-an Jesus Kristus itu sebagai Anak Allah, Tuhan dan Jurusela-
mat. Pelbagai cara yang sudah saya lakukan untuk menghinakan menolak kebenaran
Jesus Kristus.
AR :
Latar belakang kehidupan seseorang tidak bisa dijadikan jaminan ataupun parame-
ter utama dalam menentukan sejauh mana tingkat kedalaman ilmu agama ataupun
keimanan serta kebesaran jiwa orang tersebut.
Bisa saja seorang yang tadinya hidup sebagai penjahat besar, pembunuh, pemabok, per-
ampok dan lain sebagainya tiba-tiba sadar dan berbalik menjadi seorang alim, entah itu
kyiai atau pendeta atau semacamnya. Demikian juga sebaliknya, tidak tertutup kemu-
ngkinan seseorang yang berangkat dari latar belakang pesantren, hafidz quran, menjadi
ketua yayasan Islam anu dan anu lalu secara serta merta dijustifikasi sebagai seorang
yang memiliki ilmu agama tinggi atau memiliki hubungan dekat dengan Allah.
Bukti nyata atas diri Hambran Ambrie sendiri, dia seperti pengakuannya memiliki
banyak sekali pengalaman dalam berbagai ormas Islam ... tetapi lihatlah kembali, yang
ada dihatinya hanyalah kebencian demi kebencian kepada orang-orang Kristen dan
berusaha terus melakukan hujatan demi hujatan kepada mereka dengan teori " meny-
erang dengan meminjam tenaga lawan " yaitu menghina melalui ayat-ayat Bible sendiri.
Padahal ini bukanlah sikap seorang Muslim sejati ....
Dalam bersosialisasi dengan orang lain, apalagi kita ini tinggal dalam masyarakat yang
majemuk maka sangat tidak bijak untuk bersikap kasar dalam menjalin komunikasi
atau berinteraksi satu dengan yang lainnya, sekalipun itu kepada orang yang akidah-
nya berbeda dengan diri kita.
Ada etika dan tata krama tertentu yang harus kita pegang dalam berhubungan dengan
individu lainnya dan ini adalah merupakan tuntunan yang benar dari Allah dan Rasul-
Nya ...
Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu
kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan diantara mereka
sahabat hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan-
lah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil
seorangpun diantara mereka sebagai sahabat, dan jangan (pula) sebagai penolong, ke-
cuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu
dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu
sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaum-
nya. - Qs. 4 an-Nisaa’ 89-90
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan
bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha
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Mengetahui. - Qs. 8 al-Anfaal : 61
Bersikap ketus, tidak tenggang rasa antar sesama manusia, bukan ajaran dari para Nabi
dan bukan juga ajaran hidup yang benar ...
Justru dari titik paling kecil ini saja sudah semakin membuka jati diri seorang Ham-
bran Amrie sebagai orang yang sama sekali belum paham akan ilmu agama, yang ada
dikepalanya hanyalah kebencian dan kebencian kepada orang lain, pokoknya bila orang
itu tidak sejalan dengan dirinya, tidak mau ikut pemikirannya, menolak bergabung den-
gan kelompoknya, maka dia itu harus dikerasi dan tidak berlaku prinsip lemah lembut
atau tata krama pergaulan sehat sebagaimana yang disampaikan oleh al-Qur’an.
Sungguh bertolak belakang sekali dengan sikap Rasul yang senantiasa tersenyum, la-
pang dada dan berjiwa besar menghadapi perbedaan yang ada diantara para sahabat-
nya dan bahkan kepada para musuhnya sekalipun.
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu mene-
gakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-
kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. -Qs. al-Ma’idah
5:8
Hambran Ambrie menyebutkan bahwa sampai umurnya 40 tahun dia adalah penghujat
Yesus, padahal Nabi Muhammad Saw sendiri dalam berbagai pernyataannya baik yang
diabadikan dalam al-Qur’an maupun melalui hadis-hadisnya begitu menghormati sosok
Yesus dan tidak pernah melakukan penghujatan kepada beliau as sehingga kelakuan
dari Hambran Ambrie dalam hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diteladankan
oleh " bekas Nabinya " sendiri, pantas saja akhirnya dia malah berbalik menjadi kafir.
HA :
Saya mengaku percaya akan kebenaran Alkitab dan Jesus Kristus Anak
Allah, Tuhan dan Juru selamat umat manusia, adalah melalui (atau
disebabkan) Al–Quran. Sungguh ajaib! Tetapi memang demikianlah
sebenarnya.
AR : Apa yang ditulis oleh HA diatas mengingatkan saya pada apa yang pernah ditulis
pula oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abbas sebagaimana ter-
dapat dalam buku Penyimpangan dalam penafsiran al-Qur’an Karya DR. Muhammad
Husein Adz-Dzahabi terbitan CV. Rajawali hal 4 :
Ada 4 tema pokok dalam tafsir al-Qur’an :
1. Yang dapat dipahami oleh orang yang menguasai bahasa Arab
2. Yang dapat dipahami oleh orang bodoh
3. Yang dapat dipahami oleh para ulama ( orang berilmu -AR )
4. Yang dapat dipahami oleh Allah semata
Nah, dalam hal ini maka mau tidak mau saya harus menggolongkan HA kedalam kelom-
pok orang yang ke-2, apalagi al-Qur’an sendiri juga jelas mengatakan :

Dengan itu banyak orang yang telah tersesat, dan dengan itu (pula) banyak orang yang
mendapat petunjuk. Tidak tidak ada yang tersesatkan kecuali mereka yang fasik, -Qs.
al-Baqarah 2:26
Seseorang bisa saja hapal al-Qur’an 30 Djuz dengan baik, fasih dan tepat dalam hal
tajwid dan seseorang itu pun bisa saja pula hapal ribuan hadis yang ada dalam berba-
gai kitab para perawi tetapi itu tetap bukan jaminan bahwa dia mampu memahami al-
Qur’an secara benar, toh se-ekor beo pun bisa diajari menghapal sesuatu tanpa sang beo
itu sendiri harus mengerti apa yang dia hapalkan.
Demikian.
HA :
Saya mendapatkan kebenaran ajaran Kristen ini, sama sekali bukanlah
disebabkan kepandaian atau kecerdasan mempelajari Alkitab terlebih
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dahulu. Juga tidak disebabkan penerangan para pendeta atau penginjil
manapun. Hal ini dapat dimaklumi, karena saya sendiri tadinya adalah
seorang Muslim, anggota/pengurus Muhammadiyah, mubaligh Islam. Dalam
tahun 1947 saya adalah salah seorang pelopor/Ketua Kongres Um-mat Islam
se- Kalimantan di Amuntai, bersama-sama dengan saudara K.H. Idham
Chalid. Dalam tahun 1950-51, adalah sebagai Imam Tentera Pusroh Islam
Angkatan Darat di Banjarmasin dengan pangkat Letnan-II. Juga sebagai
penulis Muslim dalam pelbagai majalah Islam antara lain: Mingguan Adil
di Solo, Mingguan-Risalah Jihad di Jakarta, Mingguan Anti Komunis di
Bandung, dan lain-lain.
AR :
Sekali lagi saya cukup kagum dengan pengalaman organisatoris HA, tetapi sayang se-
mua itu tidak di-ikuti dengan kedewasaan berpikir maupun ilmu yang luas, karena
pada akhirnya dia harus mencampakkan akal sehatnya dibalik semua doktrin yang
sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh akal sehatnya itu sendiri. HA hanya menjatuhkan
dirinya kelembah kebodohan dibalik semua pergaulannya dengan orang-orang yang
berilmu agama tinggi. Tidak ada beda dengan fenomena Abu Jahal dimasa kenabian
dahulu.
HA :
Lebih dari itu, saya adalah juga salatl seorang
Anti Kristen yang agresif sejak tahun 1936 di Muara Teweh Barito);
hingga tahun 1962 termasuk salah seorang bersimpati untuk mendirikan
Negara Islam di Indonesia, yang sekaligus bermakna Anti Kristen.
AR :
Mendirikan negara Islam bukan berarti harus anti kepada agama Kristen, inilah yang
salah dari pemikiran seorang Hambran Ambrie !
Betapa picik dan bodohnya pemikiran seperti itu, HA jelas bukan orang yang berilmu
dalam masalah ini, baginya Islam itu memang menakutkan bagi pemeluk ajaran lain
diluarnya. Sekali sebuah negara sudah bersyariatkan Islam maka yang lain harus ikut
kepada Islam, semuanya harus tunduk pada syariat Islam.
Tidak demikian !
Dijaman Nabi dan ke-4 khalifah beliau dahulu, negara Madinah bisa berdiri dengan
bersyariatkan Islam tanpa harus memberangus ajaran agama lain yang ada diten-
gah masyarakat. Ditengah mereka hidup ajaran Yahudi, ditengah mereka juga hidup
ajaran Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Sebagai sebuah perbandingan saja, ketika
Yerusalem ditaklukkan oleh Persia dibawah pimpinan Choroes II pada tahun 614 se-
mua gereja dihancurkan oleh mereka dan semua rakyat ditindas dengan kejam tetapi
ketika tahun 637 pasukan Umar bin Khatab menaklukkan kekuasaan Roma dan mere-
but Yerusalem, semuanya terjadi dengan damai bahkan antara uskup Yerusalem dan
Umar terjalin persahabatan yang baik. Hak rakyat disana baik yang muslim atau kafir
dilindungi, orang Yahudi dan Nasrani bebas melakukan syariat mereka sementara Mus-
lim pun demikian.
HA :
Karena itu tidal lah mungkin sama sekali bagi saya untuk dapat memahami
isi Alkitab itu secara baik dan wajar. Alkitab, memang sudah saya miliki
sejak tahun 1936, Saya membaca Alkitab bukanlah untuk mencari
kebenarannya, melainkan hanya untuk mencari ayat-ayat .yang dapat
menunjang pendirian saya sebagai seorang Muslim yang Anti Kristen, untuk
menyerang iman Kristen itu sendiri.
AR :
Apa yang sudah dilakukan oleh Sdr. Hambran Ambrie terhadap Bible atau alkitab
sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang alim atau orang yang berpendidikan
tinggi sangat tidak sesuai dengan pengalaman organisatorisnya yang tinggi, sebab Islam
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sendiri mengajarkan agar kita harus bisa menata jiwa ini dengan bersih, baik sangka (
Khusnudzzon ) serta bersikap obyektif ( adil, jujur, terbuka ) baik kepada dirinya sendiri
maupun orang lain termasuk kepada mereka yang berseberangan keyakinan dengan-
nya.
Sikap HA terhadap alkitab dengan mencari-cari pembenaran disana atas klaim-klaim
Islam maupun tujuannya menyerang keyakinan orang lain yang berimplikasi kepada
kepribadiannya malah meragukan otoritas kebenaran mutlak dari al-Qur’an dan ini
tidak bisa dibenarkan.
"Kebenaran itu adalah dari Tuhan-mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk
orang-orang yang ragu." (Qs. Al-Baqarah 2:147)
"Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka barangsi-
apa melihat (kebenaran itu), maka manfa’atnya bagi diri sendiri; dan barangsiapa buta
(tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya."
(Qs. Al-An’am 6:104)
HA :
Sampai berumur 40 tahun, saya adalah penghujat Jesus Kristus. Saya tidak
percaya bahkan menolak ke-Ilahi-an Jesus Kristus itu sebagai Anak Allah,
Tuhan dan Juruselamat. Pelbagai cara yang sudah saya lakukan untuk
menghinakan menolak kebenaran Jesus Kristus.
AR :
Kenapa harus menghujat keyakinan orang lain, sesembahan orang lain ?
Bukankah al-Qur’an sendiri sudah berpesan :

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah,
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian
kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa
yang dahulu mereka kerjakan. - Qs. 6 al-An’aam : 108
Semakin jelas kepada kita seberapa jauh sebenarnya kedalaman ilmu seorang Hambran
Ambrie mengenai ajaran Islam ...
Menolak ilahiah Isa al-Masih bukan berarti memperbolehkan kita untuk melakukan hu-
jatan kepada mereka yang menerima ketuhanannya, ini yang harus di-ingat oleh setiap
Muslim.
Penolakan kita itu menyangkut prinsip keyakinan yang bisa dibuktikan dengan logika,
fakta maupun kontekstual dogma yang menuntut kita untuk tetap bersikap bijak pada
orang lain dalam bentuk : inilah keyakinanku dan terserah kepadamu apakah mau ikut
keyakinanku atau mau tetap dengan keyakinanmu sebab untukku apa yang kupahami
dan untukmu apa yang kamu pahami ... lakum dinukum waliyadin.
HA :
Tetapi begitu besar Kasih Allah, pada suatu saat saya dicari, dijemput dan diselamatkan.
AR :
Jangan terlalu mudah menyatakan diri telah terselamatkan sebelum hal itu bisa dibuk-
tikan secara benar, sebab dunia ini penuh hal yang nisbi dan menipu, kita perlu param-
eter yang jelas untuk bisa dijadikan ukuran dalam hal validitas segala sesuatunya.
1 Telasonika 5:21 : "Hendaklah segala perkara kamu uji dan yang baik kamu pegang."
HA :
Dalam tahun 1962, dikala saya sedang menyusun sesuatu naskah khotbah,
saya membaca ayat Quran s.AIMaidah 68, yang berbunyi: "Qul ya ahlal
kitabi lastum’ala sya-in hatta tuqiemut taurata wa! injil wa ma unzila
alaikum min rabbikum.”
artinya: "Katakanlah! hai Ahli Kitab. Kamu tidak pada agama yang
sebenarnya, kecuali apabila kamu turuti Taurat dan Injil, dan apa-apa
yang diturunkan kepadamu dari pada Tuhanmu”.
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Ayat ini, bukanlah untuk pertama kali itu saya baca, melainkan sudah
ratusan kali. Tetapi pada kali terakhir itu, Allah telah membisikan
dalam roh-jiwa saya, bahwa yang dimaksudkan "Taurat dan Injil" dalam
ayat Quran itu adalah Taurat-lnjil yang ada terdapat dalam Alkitab atau
Bible sekarang ini.
AR :
Sebelum membahas mengenai Taurat dan Injil mana yang dimaksud disini, harus ter-
lebih dahulu diketahui bahwa perintah ini ditujukan bagi kaum Yahudi dan Nasrani
bukan umat Muslim.
Menarik ayat itu mengatakan bahwa mereka tidak berada pada kebenaran sebelum
mengikuti apa yang tercantum didalam Taurat dan Injil ... berikut saya buktikan sedikit
maksud ayat ini :
Apa salah satu perintah dari hukum Musa ?
"Jangan ada padamu Allah lain dihadapan-Nya, jangan membuat untukmu patung yang
menyerupai apapun yang ada dilangit diatas atau yang ada dibumi dibawah atau yang
ada didalam air dibawah bumi; Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah
kepadanya, sebab Allah itu Maha Pencemburu."
Demikian bisa anda jumpai dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat 5;
hal senada juga bisa anda jumpai dalam Ulangan 6 ayat 4, Yesaya 43:10-11, Yesaya 44:6,
Yesaya 45:18, Ulangan 4 ayat 35; Keluaran 8:10, Samuel II:7:22, Raja-raja I:8:23; Tawarikh
I:17:20, Mazmur 86:8, Mazmur 113:4, Hosea 13:4; Zakharia 14:9.
Bahwa anda dilarang keras untuk mengadakan Tuhan-tuhan lain selain daripada Allah
yang berkuasa atas penjuru langit dan bumi tanpa sekutu, Dia-lah yang awal dan yang
Akhir, tidak ada bersama-Nya Tuhan lain.
Tetapi benarkah kaum Ahli Kitab sekarang sudah menerapkan isi Taurat diatas ?
Fakta : umat Nasrani ( salah satu dari ahli kitab ) justru mengambil sosok Isa al-Masih
sebagai Tuhan tandingan Allah, yang dipuja, dipuji, disembah, dimintai pertolongan ....
Dari sisi Injil, apakah benar umat Nasrani juga sudah menerapkan isinya ?
"Jawab Jesus: Hukum yang terutama adalah : Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita
adalah Tuhan yang Esa." (Markus 12:29)
Jesus secara jelas dan gamblang sekali menyatakan bahwa "Tuhan Kita", yaitu Tuhan
dari diri Jesus sendiri dan Tuhan semua orang Israel itu adalah sama, yaitu Tuhan yang
Esa, tidakkah kaum Ahli Kitab mau kembali merenung betapa Jesus pun mengakui sta-
tus kehambaannya dihadapan Allah itu sendiri ? Lihat secara baik-baik, Jesus tidak
mengatakan bahwa dirinya itulah Tuhan orang Israel.
Tetapi fakta : justru umat Nasrani menganggap Jesus adalah Tuhan atau anak Tuhan !
Jadi sesuai ayat yang dibaca oleh Hambran Ambrie tadi, mereka belum berada dalam
kebenaran disisi Allah.
Mengenai apakah Alkitab sekarang asli atau bukan nanti kita akan coba bahas dan buk-
tikan dibagian lainnya ... InsyaAllah.
HA :
Pikiran saya sejak dahulu mengatakan, bahwa Taurat dan Injil yang
dimaksudkan oleh Al-Quran itu secara phisik sudah tidak ada lagi, dan
isinya sekarang telah diintisarikan dalam Al-Quran. Sedang Taurat Injil
yang ada dalam Alkitab sekarang ini, adalah yang palsu isinya sudah
diorak-arik oleh tangan manusia, dikurangi dan ditambah dan lain-lain.
Roh jiwa saya selalu mengatakan bahwa Taurat Injil itu adalah yang
terdapat dalam Alkitab sekarang benar adanya.
Pikiran/otak saya selalu mengatakan: tidak yang ada sekarang adalah
Taurat–Injil palsu.
Roh jiwa saya mengatakan: bahwa Taurat-Injil yang dimaksudkan itu adalah
yang terdapat dalam Alkitab sekarang .
Pendapat pikiran/otak saya sekarang bertolak belakang dengan kata hati
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rohjiwa saya. Karenanya saya menjadi ragu, bimbang, mana yang benar.
Untuk mendapatkan ketentraman, maka masalah ini saya bawa dalam
sembahyang tahjud (sembahyang tengah malam) dengan doa istiharah, yaitu
suatu doa kepada Allah memohon agar diberi petunjuk tanda-tanda
kebenaran, supaya Allah pilihkan buat saya mana yang benar satu diantara
dua macam pendapat ini.
Saya berdoa demikian:
"Ya Allah, khalik langit dan bumi; Allah-nya orang-orang Islam,
Allah-nya orang-orang Kristen, Allah-nya orang-orang Budha, Allah-nya
bulan bintang, Allahnya lembah dan gunung-gunung, Allah semesta alam,
tunjukkan tanda-tanda kebenaran Tuhan yang disebutkan dalam Quran ini
mengenai Taurat dan Injil itu. Apakah yang dimaksud itu memang Taurat
dan Injil yang sudah tidak ada, yang sudah disarikan dalam Al-Quran.
Jika memang demikian, saya mohon agar Tuhan teguhkan hatiku untuk tidak
mempelajari Alkitab itu. Tetapi kalau sekiranya yang dimaksudkan "Taurat
Injil" dalam Quran itu, adalah memang kebenarannya itu ada di dalam
Alkitab (Bible) sekarang ini, saya mohon kiranya Tuhan bukakan hatiku
untuk lebih bergairah membaca mempelajari Alkitab itu secara jujur dan
baik."
Saya tidak meminta pilihkan kepada siapa-siapapun, tidak kepada pendeta,
juga tidak kepada alim-ulama Islam juga tidak kepada kawan-kawan saya
yang cerdas pandai, tetapi saya minta dipilihkan oleh Allah Yang Maha
Tahu dan Maha Benar itu saja, agar dalam hal ini saya mendapatkan satu
pilihan yang benar-benar ”meyakinkan kebenarannya”, menurut kehendak
Allah itu sendiri.
AR :
Kita hanya bisa sampai kepada Tuhan apabila jalan yang kita tempuh juga benar, dan
untuk tahu benar tidaknya maka gunakan akal untuk menganalisanya, apabila sesudah
dianalisa dengan akal kebenaran itu tertolakkan maka bisa jadi dia bukan kebenaran
sejati.
Akal diberikan oleh Allah untuk berpikir, membedakan mana yang salah dan mana yang
benar.
Tanpa akal, manusia tidak lebih dari sekedar hewan yang tidak pernah memikirkan be-
nar salah tindakannya bahkan mungkin jauh lebih sesat daripada itu.
Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul kedunia untuk memberikan petunjuk kepada
manusia agar memilih jalan kebenaran, dan petunjuk Allah itu hanya bisa diterima oleh
orang-orang yang mau untuk berpikir tentang hakikat kebenaran sejati. Dan berpikir
yang benar didalam penerimaan tersebut adalah berpikir yang tidak hanya merenung
atau asal-asalan, namun berusaha untuk mengerti, mempelajari, menyelidiki, mema-
hami serta mengamalkan.
"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan ten-
tangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta
pertanggunganjawabnya." (Qs. al-Israa’ 17:36)
Menisbikan peranan akal pikiran untuk menggapai keimanan sama sekali tidak layak
kita terapkan, sebab hal ini akan menyamakan kedudukan kita dengan para penyembah
berhala yang tidak pernah mau tahu tentang benar salahnya keimanan mereka, yang je-
las mereka harus menerima dan yakin.
Jika sudah begini ... untuk apa agama diturunkan ? Untuk apa para Nabi dan Rasul
diutus ? Untuk apa Tuhan menciptakan manusia ? Untuk apa Tuhan melimpahkan akal
? serta untuk apa Tuhan menjadikan kebenaran dan kebatilan ?
Hidup ini penuh dengan hukum-hukum keseimbangan, coba anda pelajari apa saja,
pasti tidak akan anda dapati kepincangan dalam perputaran hukum-hukum
alam tersebut.
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Begitu pula dengan hal keimanan kepada Allah, mesti diraih dengan keseimbangan,
yaitu antara akal (rasio logika + ilmu pengetahuan + dogma) dan hati ( pertimbangan ).
Kebenaran adalah sesuatu yang bernilai absolut, mutlak.
Namun seringkali kebenaran ini menjadi relatif, bergantung kepada bagaimana cara
masing-masing orang memberikan arti dan penilaian terhadap kebenaran
itu sendiri, sehingga itu pula kebenaran sudah menjadi sesuatu yang bersifat subjektif.
Bahwa untuk menjalankan syariat suatu agama haruslah dimulai dengan keimanan
dahulu adalah sesuatu hal yang tidak dapat terbantahkan.
Keadaan beriman sesorang umumnya berada dalam kondisi "jadi" dari seseorang itu (se-
bab ini akan kembali dari lingkungan mana ia dilahirkan).
Namun seiring dengan bertambah dewasanya cara kita berpikir, sangat pantas sekali
apabila kita mencoba mempertanyakan sejauh mana kebenaran dari keberimanan yang
kita peroleh dari kondisi ’jadi’ tadi.
Tuhan memberikan kita akal untuk berpikir, untuk menjadi cerdas bukan untuk jadi
figuran dan sekedar ikut-ikutan.
Karenanya kita berdua tidak bisa mengatakan kondisi beriman tersebut ada karena
lewat iman.
Pernyataan ini tertolakkan dalam dunia ilmiah dan bertentangan dengan penalaran
saya selaku manusia yang fitrah.
Menurut saya, sebenarnya seseorang memperoleh keimanannnya lewat dua jalur, ada
yang lewat akal dan ada yang lewat nafsu (nafsu dalam hal ini adalah
persangkaan atau praduga manusia).
Jika iman diartikan percaya, maka percaya juga bisa lewat akal atau persangkaan.
Misalnya apabila kita hendak melewati sebuah jembatan dari besi, tentu kita akan en-
teng saja melewatinya, karena persangkaan kita jembatan tersebut sudah kuat. Tetapi
bila yang dilewati adalah jembatan dari kayu dan tali, paling tidak kita akan menge-
cek kekuatan jembatan tersebut terlebih dahulu (menginjak-injak dari pinggir terlebih
dahulu dsb )
Dalam beragama pun demikian, terdapat orang-orang yang mencapai iman dengan akal,
dan ada yang dengan persangkaan.
Misalnya yang dengan persangkaan adalah seorang islam yang tidak mampu menjawab
pertanyaan " Mengapa kamu memilih Islam ?", "Darimana kamu kamu tahu bahwa Islam
itu benar ?", " jika orang tua anda bukan Islam kira-kira kamu Islam tidak ?", atau bisa
juga "mengapa kamu harus menjadi Kristen ?", "Darimana kamu yakin bahwa Kristen
itu benar ?"
Jadi bagi saya, Iman terhadap sesuatu itu tetap harus dibuktikan dulu apakah me-
mang pengimanan tersebut sudah benar atau belum. Dan jalan untuk membuktikan
kebenaran akan keimanan ini salah satunya dengan mengadakan penelaahan terhadap
iman itu sendiri dengan mengadakan penyeimbangan dengan akal pikiran sebagai su-
atu anugerah dari Allah bagi manusia.
Manusia menurut sejarah al-Qur’an telah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang
mulia hingga malaikat sekalipun disuruh tunduk, hormat terhadap makhluk bernama
manusia ini. Manusia diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, keuta-
maan manusia yang paling sering disinggung oleh banyak orang dan bahkan juga al-
Qur’an adalah dilimpahkannya anugerah akal sebagai alat untuk berpikir dan mem-
berikan jalan baginya didalam upaya mencari kebenaran Allah, yaitu dzat yang menjadi
sumber dari kebenaran itu sendiri.
Sebagaimana yang seringkali saya tuliskan, seorang manusia tidak bisa memilih, di
negeri mana ia dilahirkan, dan siapa orang tuanya. Yang ia dapatkan hanyalah keny-
ataan, bahwa di negerinya, kebanyakan orang memeluk agama atau keyakinan (ide-
ologi) tertentu, dan orang tuanyapun mendidiknya sejak kecil dengan suatu pandangan
hidup tertentu.
Namun hampir setiap manusia yang normal ternyata memiliki suatu naluri (instinkt),
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yakni suatu saat akan menanyakan, apakah keyakinan yang dianutnya saat itu benar
atau salah. Dia akan mulai membandingkan ajaran-ajaran agama atau ideologi yang
dikenalnya. Bagaimanapun juga keberhasilan pencariannya ini sangat bergantung dari
informasi yang datang ke padanya.
Kalau informasi pengganggu (noise) yang datang kepadanya terlalu kuat, misalnya
adanya teror atau propaganda yang gencar dari pihak-pihak tertentu, bisa jadi sebelum
menemukan kebenaran itu, ia sudah berhenti pada keyakinan tertentu yang dianggap-
nya enak (meski sebenarnya sesat).
Kebenaran suatu ajaran bisa direlatifkan dengan mudah bila hanya didasari oleh suatu
asumsi. Dan kenyataan, hampir setiap pengertian buatan manusia adalah relatif. Para
filosof mengatakan, bahwa suatu definisi hanyalah konsensus dari beberapa orang pada
saat tertentu di tempat tertentu yang memiliki pengalaman yang mirip.
Maka tak heran, bahwa untuk beberapa pengertian yang sering kita dengar saja (seperti
"demokrasi", "hak asasi manusia", dll), antar bangsa (dengan latar belakang kultur yang
berbeda) dan antar generasi (dengan pengalaman sejarah yang berbeda), bisa berbeda
pula pemahamannya.

Ismail atau Ishak ? (2008-12-20 20:23)

JAWABAN UNTUK ARTIKEL Abd Moqsith Ghazali
“Ismail atau Ishak? ”
Oleh : Armansyah
Artikel saya berikut ini merupakan tanggapan maupun jawaban terhadap salah satu ar-
tikel Sdr. Abd Moqsith Ghazali berjudul : Ismail atau Ishak? sebagaimana yang dimuat
dalam dalam situs Jaringan Islam Liberal http://islamlib.com/id/index.php?page=article
&id=978
Sdr. Abd Moqsith Ghazali menulis :
Ismail atau Ishak ?
Seluruh kitab suci yang berada dalam rumpun tradisi abrahamik mengisahkan peris-
tiwa penyembelihan Ibrahim terhadap puteranya. Karena itu, umat Islam, kristiani,
dan kaum Yahudi mengimani bahwa penyembelihan itu bukan mitos yang perlu dije-
bol, tapi fakta yang harus diimani. Begitulah. Hanya para ulama Islam berbeda pan-
dangan tentang siapa yang hendak disembelih di antara putera-putera Ibrahim. Ada
yang menyebut Ismail, anak Ibrahim dari hasil perkawinannya dengan Hajar (Perjan-
jian Lama [PL] menyebutnya Hagar), isteri kedua.
Dan ada pula yang menyatakan Ishak, anak Ibrahim dari hasil perkawinannya dengan
Sarah (PL menyebutnya Sarai atau Sara), isteri pertama. Perlu diketahui bahwa Ismail
lebih tua dari Ishak. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir al-Qur‘an al-Karim (Juz
IV hlm. 16) menjelaskan bahwa Ismail lahir saat Ibrahim berumur 86 tahun. Sementara
Ishak lahir ketika Ibrahim berumur 99 tahun–menurut PL 100 tahun.
Tanggapan saya :
Apa yang anda sampaikan diatas memang benar, dari sisi usia, jelas Ismail as memang
lebih tua daripada Ishaq namun alangkah lebih bijaknya apabila kita memperlihatkan
juga dalil-dalilnya baik itu dari al-Qur’an maupun Perjanjian Lama agar lebih jelas dan
bisa dipahami oleh yang lainnya terutama masyarakat awam :
Dari Surah Ash Shaffat (37) ayat 99 sampai dengan ayat 113 :
99 Dan Ibrahim berkata: Sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan Dia akan
memberi petunjuk kepadaku.
100. Wahai Tuhanku, anugerahilah aku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang
saleh;
101. Maka Kami gembirakan dia dengan (kelahiran) seorang anak yang amat sabar.
102. Maka tatkala anak itu telah sampai pada usia dapat membantu bapaknya, berkata-
lah Ibrahim : ’Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat didalam mimpi bahwa
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aku menyembelihmu. Untuk itu bagaimanakah pendapatmu ?’ Anaknya menjawab: ’Hai
Bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu. InsyaAllah engkau
akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar’.
103. Maka tatkala keduanya (bapak dan anak) telah menyerahkan diri (kepada Allah)
dan Ibrahim telah merebahkan anaknya diatas pipinya (ditempat penyembelihan dan
hampir menyembelihnya).
104. Maka Kami panggillah dia, ’Wahai Ibrahim’ (Janganlah engkau lanjutkan perbu-
atan itu.)
105. Sungguh, engkau telah membenarkan (melaksanakan perintah-Ku dalam) mimpi
itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang
berbuat baik."
106. "Sesungguhnya (perintah penyembelihan) ini benar-benar suatu ujian yang nyata,
107. Dan Kami tebus sembelihan itu dengan sembelihan yang agung,
108. dan Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian) dikalangan orang-orang yang
datang kemudian.
109. Yaitu, Kesejahteraan yang senantiasa dilimpahkan atas Ibrahim."
110. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik,
111. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
112. Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq, seorang Nabi yang ter-
masuk orang-orang yang saleh,
113. Dan Kami limpahkan keberkatan atasnya (Ismail) dan atas Ishaq. Dan diantara
anak cucu mereka berdua, ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zhalim terhadap
dirinya sendiri dengan nyata."
Dari pemaparan ayat-ayat diatas, maka jelas bahwa al-Qur’an menggambarkan Ismail
lahir lebih dahulu daripada Ishaq dan dari keduanya ini kelak akan lahir dua komu-
nitas atau bangsa yang masing-masing menjalani hidupnya dengan dua sisi, yaitu baik
dan jahat. Hemat saya ini hal yang alamiah saja sebagai sifat kefitrahan yang ada pada
diri setiap manusia.
Perjanjian Lama sendiri menyebutkan bahwa putera tertua Ibrahim adalah Ismail :
Ini dimulai dari ayat ke-2 dan 3 dari Kitab Kejadian pasal 16 dimana Sarah sebagai istri
pertama dari Ibrahim telah memberikan persetujuan kepada suaminya untuk menikahi
Hajar budaknya sendiri.
Adapun Sarai, isteri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perem-
puan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram: "Engkau tahu,
TUHAN tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu;
mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan
perkataan Sarai. (Kejadian 16:2-3)
Dari Hajar (Hagar) ini lahirlah putra pertama Ibrahim yang bernama Ismail disaat usia
Ibrahim kala itu 86 tahun.
Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak
yang dilahirkan Hagar itu Ismael. Abram berumur delapan puluh enam tahun, ketika
Hagar melahirkan Ismael baginya. (Kejadian 16:15-16)
Kisah ini bersesuaian dengan al-Qur’an pada surah 37 ayat 101, dan Kitab Kejadian pada
pasal 21 ayat 5 menceritakan bahwa Ibrahim juga akhirnya mendapatkan keturunan
dari Sarah, yaitu Ishak, dimana pada kala itu usia Ibrahim sudah mencapai 100 tahun.
Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. (Keja-
dian 21:5)
Jadi beda antara usia Ismail dan Ishak adalah 14 tahun.
Suatu perbedaan usia yang cukup jauh.
Sdr. Abd Moqsith Ghazali menulis :
Al-Qurthubiy dalam al-Jami’ li Ahkam al-Qur‘an (Jilid VIII, hlm. 87) mengemukakan per-
ihal perbedaan pandangan itu. Ada yang menyatakan bahwa yang diperintahkan untuk
dikurbankan adalah Ismail. Pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah sahabat Nabi dan
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tabi’in, seperti Abu Hurairah, Abu Thufail, Amir bin Watsilah, Sa’id ibn al-Musayyab,
Yusuf bin Mihran, Rabi’ bin Anas, dan Muhammad ibn Ka’b al-Quradhiy. Pendapat ini
konon didasarkan pada sebuah data historis yang menjelaskan bahwa penyembelihan
tersebut berlangsung di Mekah (dahulu bernama Bakkah), sehingga yang hendak dis-
embelih tersebut pasti Ismail, karena Ishak sepanjang hidupnya tidak pernah sampai
ke sana. Mereka mengajukan bukti tambahan. Tanduk hewan kurban, pengganti Ismail,
di gantung di Ka’bah. Sekiranya Ishak yang mau disembelih, maka tanduk itu kiranya
tak digantung di Ka’bah, mungkin di tempat lain seperti Baytul Maqdis. Lepas dari ar-
gumen yang disodorkannya, terang bahwa pendapat pertama ini yang paling banyak
dipercaya.
Sementara yang lain berpendapat bahwa anak yang diminta untuk disembelih, tidak
lain, adalah Ishak bin Ibrahim. Pendapat ini diikuti oleh sejumlah sahabat dan tabiin.
Dari kalangan sahabat tercatat nama-nama seperti Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin
Mas’ud, Umar bin Khaththab, Jabir, Abdullah bin Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Dari
kalangan tabi’in yang berpendapat demikian di antaranya, Alqamah, Sya’biy, Mujahid,
Sa’id bin Jubair, Ka’ab al-Ahbar, Qatadah, Masruq, Ikrimah, Qasim bin Abi Bazzah, Atha‘,
Abdurrahman bin Sabith, al-Zuhry, al-Sadiy, Abdullah bin Abi al-Hudzail, dan Malik bin
Anas. Pendapat ini bukan hanya didasarkan pada hadits, tapi juga asumsi kesejara-
han. Kelompok kedua ini mengakui bahwa tanduk domba yang disembelih itu digan-
tung di Ka’bah, tapi–menurut mereka–itu dibawa Ibrahim dari negeri Kan’an, tempat
tingal Ishak.
Sayangngnya, sekalipun pendapat kedua ini memiliki argumentasi yang kuat, tetap saja
ia kalah populer dengan pendapat pertama. Jangan-jangan, pendapat yang kedua ini
tertolak hanya karena ia didukung atau (malah) merujuk pada Perjanjian Lama. Di
dalam Perjanjian Lama disebut bahwa Ishak lah yang akan dikurbankan, dan bukan
Ismail. Tuhan berfirman kepada Ibrahim, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang
engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu" (Keja-
dian, 22: 2]. Pada sumber inilah, seluruh umat Yahudi dan Nashrani mengacu, sehingga
tak terlalu tampak perselisihan pendapat di antara mereka.
Tanggapan saya :
Pada ayat al-Qur’an surah Ash Shaffat ayat 102, disebutkan bahwa tatkala usia anak
yang dilahirkan pertama tersebut, dalam hal ini adalah Ismail sudah mencapai usia
yang cukup untuk mengerti, maka Allah mengadakan ujian bagi Ibrahim antara kecin-
taannya terhadap Allah dan kecintaannya terhadap anak yang selama ini sudah dia
nanti-nantikan. Kisah ini jika kita kembalikan pada kitab Kejadian, sangat bers-
esuaian, dimana pada usia Ismail yang sudah lebih dari 10 tahun itu, beliau sudah
cukup mengerti untuk berpikir dan tengah meranjak menuju kepada fase kekedewasan.
Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah dari Allah itu, melakukan dialog tukar piki-
ran dengan putranya mengenai pengorbanan yang diminta oleh Allah terhadap diri
anaknya ini. Dan kisah yang ini sama sekali bertentangan dengan kisah Kitab Keja-
dian yang menyebutkan Ibrahim telah membohongi putranya.
Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergi-
lah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada
salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu.(Kejadian 22:2)
Dari sini kita lihat sudah, bahwa Kitab Kejadian 22:2 sudah mengalami distorsi dengan
penyebutan anak tunggal itu adalah Ishak (Isaac).
Pada kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 yang sudah kita bahas sebelumnya diterangkan
pada waktu Hagar memperanakkan Ismail bagi Abram, ketika itu umur Ibrahim 86
tahun. Pada kitab kejadian 21:5 disebutkan pada waktu Ishak lahir maka umur
Ibrahim 100 tahun. Berdasarkan kedua ayat itu, maka anak Ibrahim yang lahir lebih
dahulu ialah Ismail. Jika kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 menerangkan bahwa firman
Tuhan kepada Ibrahim untuk mengorbankan "anak tunggal", jelas pada waktu itu anak
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Ibrahim baru satu orang. Adapun anak yang baru seorang ini sudah tentu anak yang
lahir pertama atau yang lahir lebih dahulu. Dan anak Ibrahim yang lahir pertama ini
ialah Ismail. Jadi kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 yang menyebutkan "anak tunggal" itu
Ishak, jelas merupakan sisipan atau penggantian yang dilakukan oleh pihak-pihak ter-
tentu. Apabila pada kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 dan kitab Kejadian pasal 21 ayat
5 anak Ibrahim pada waktu itu sudah dua orang, yaitu Ismail dan Ishak lalu mengapa
pada kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 disebutkan "anak tunggal" ?
Yang berarti bahwa anak Ibrahim baru satu orang, lalu kemana anak yang satunya lagi
? Padahal kedua anak tersebut masih sama-sama hidup !
Jadi seharusnya ayat yang menerangkan kelahiran Ishaq itu letaknya sesudah ayat pen-
gorbanan, sehingga setelah ayat pengorbanan lalu diikuti oleh ayat kelahiran Ishak.
Inilah yang disebut dengan "tahrif" oleh al-Qur’an, yaitu mengubah letak ayat dari tem-
patnya yang asli ketempat lain sebagaimana yang disitir oleh Surah An Nisa’ ayat 46 :
"Diantara orang-orang Yahudi itu, mereka mengubah perkataan dari tempatnya ..."
Dengan begitu semakin jelas saja bahwa Perjanjian Lama memang mengandung tahrif
(pengubahan, penambahan, pengurangan dan sebagainya), dan jelas pula bahwa kitab
yang sudah diubah-ubah itu tidak dapat dikatakan otentik dari Tuhan melainkan meru-
pakan kitab yang terdistorsi oleh ulah tangan-tangan manusia. Bahkan umat Kristen
Protestan dengan reformasi “Sola Scripturanya” telah terang-terangan menolak tujuh
kitab dalam yang ada didalam Bible dengan dasar bahwa ketujuhnya adalah kitab-kitab
yang palsu. Lebih ekstrim lagi, sekte “kesaksian Yehovah” seperti yang dikutip oleh Kris-
tolog Ahmad Deedat dari majalah Awake 08 September 1957 secara transparan meny-
atakan bahwa didalam Bible sekarang terdapat 50.000 kesalahan atau manipulasi.
Setelah ternyata Ibrahim lebih mengutamakan kecintaan dan kepatuhannya kepada Al-
lah, maka Allah melimpahkan rahmat-Nya yang sangat besar kepada Ibrahim juga Allah
telah meluluskan doa Ibrahim sebelumnya agar memperoleh anak yang saleh, yaitu pu-
tra tunggalnya, Ismail.
Dalam beberapa diskusi saya dengan umat Kristen, mereka berargumen bahwa
penyebutan Ishak sebagai anak tunggal Ibrahim tidak lain karena Ismail terlahir dari
budak dan merupakan anak tidak sah ..... menurut saya pendapat ini konyol dan tidak
beralasan ... sebab Kitab Kejadian 16:3 secara jelas menyebutkan bahwa Hagar sebelum
ia melahirkan Ismail terlebih dahulu ia dijadikan istri oleh Ibrahim yang artinya itu
adalah sah menurut hukum, apalagi ini Tuhan sendiri yang memberkatinya.
Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, –yakni ketika
Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan–,lalu memberikannya kepada
Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya. (Kejadian 16:3)
Tentang Ismael, Aku telah mendengarkan permintaanmu; ia akan Kuberkati, Kubuat be-
ranak cucu dan sangat banyak; ia akan memperanakkan dua belas raja, dan Aku akan
membuatnya menjadi bangsa yang besar. (Kejadian 17:20)
Adapula yang membantahnya dengan merujuk kitab Kejadian pasal 21 ayat 12 bahwa
yang dimaksud dengan keturunan Ibrahim adalah yang berasal dari benih Sarah :
Tetapi Allah berfirman kepada Abraham: "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan
budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sara kepadamu, haruslah engkau menden-
garkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. (Keja-
dian 21:12)
Tetapi pernyataan ini tertolak sendiri dengan ayat berikutnya yaitu kitab Kejadian
pasal 21 ayat 13
Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan Kubuat menjadi suatu bangsa, karena
iapun anakmu. (Kejadian 21:13)
Sehingga yang dimaksud oleh ayat dikitab Kejadian pasal 21 ayat 13 bukan soal "Ishak
adalah anak asli keturunan Ibrahim dan menjadi anak tunggalnya" namun lebih pada
masalah warisan Ibrahim sebagaimana isi dari ayat dikitab Kejadian pasal 21 ayat 10.
Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu
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bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sara kepada
Abraham: "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak
akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." (Kejadian 21:9-10)
Jikapun argumentasi yang diberikan untuk tetap membenarkan penyebutan Ishak se-
bagai anak sulung sehingga dialah yang menjadi putera yang dikorbankan adalah den-
gan alasan Ismail terlahir dari Hagar yang sebenarnya tidak dicintai oleh Ibrahim dan
menikahinya hanya karena ketiadaan keturunan maka ini akan bertentangan dengan
pernyataan Kitab Ulangan pasal 21:15-17 :
Apabila seorang mempunyai dua orang isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak
dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik isteri yang dicintai
maupun isteri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak dicintai
maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu,
tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri yang dicin-
tai merugikan anak dari isteri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia
harus mengakui anak yang sulung, anak dari isteri yang tidak dicintai itu, dengan mem-
berikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya
yang pertama-tama: dialah yang empunya hak kesulungan. (Ulangan 21:15-17)
Sdr. Abd Moqsith Ghazali menulis :
Berbeda dengan Perjanjian Lama, Alquran tidak menuturkan dengan tegas tentang
siapa yang hendak disembelih Ibrahim tersebut. Dari sinilah kiranya perbedaan pen-
dapat itu bermula. Mungkin ada yang meng-copy PL bahwa Ishak lah yang hendak dis-
embelih. Ada yang menyangkal bahwa yang mau disembelih itu Ismail, bukan Ishak.
Anehnya, hadits yang menjelaskan hal ini pun cukup beragam. Suatu waktu Nabi
menyebut Ismail. Kala yang lain berkata Ishaq.
Tanggapan saya :
Dari analisa kita panjang lebar diatas tadi, kiranya jelas sudah bahwa putera Ibrahim
yang dikorbankan adalah Ismail dan bukan Ishak, adapun mengenai perbedaan hadis
yang bisa dijumpai mengenai permasalahan ini rasanya sebagai orang yang berpen-
didikan sangat jelas bagaimana harus bersikap. Bahwa tidak mungkin ada dua perny-
ataan berbeda tentang satu hal yang sama, jika kasus seperti ini ditemukan maka satu
diantaranya pasti benar dan yang lain salah atau dua-duanya pasti salah sebab tidak
mungkin dua-duanya benar !
Maka dari itu kita bisa dengan tegas untuk menolak otorisasi hadis yang menyebutkan
bahwa putera yang dikorbankan oleh Ibrahim as adalah Ishaq sesuai dengan bukti-
bukti yang kita dapatkan. Disisi lain, tidak mungkin kalimat yang salah ataupun plin-
plan keluar dari mulut seorang Nabi seperti Muhammad, olehnya saya pribadi tidak
akan ragu membuang hadis yang demikian itu siapapun perawinya dan dari jalur saha-
bat manapun sanadnya.
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan ten-
tangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta
pertanggunganjawabnya. (QS AL-Israa (17) :36)
Sdr. Abd Moqsith Ghazali menulis :
Pada hemat saya, ini merupakan bukti betapa tidak mudahnya melakukan verifikasi
terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi pada zaman lampau. Sejumlah kisah yang dis-
ajikan Alquran tak sepenuhnya bisa dan boleh di cek secara ilmiah, menyangkut akurasi
dan validitas datanya. Sebab, terlalu banyak orang yang berkeberatan jika Alquran
diperlakukan secara demikian.
Tanggapan saya :
al-Qur’an itu diturunkan sebagai kitab yang tidak hanya berisi peraturan dan larangan,
namun juga berisikan pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, ia juga berisi
ayat-ayat yang bersifat muhkamat dan mutasyabihat yang masih sangat layak untuk
dikaji secara proporsional dan ilmiah.
Dia-lah yang menurunkan Kitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhka-
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mat itulah pokok-pokok isi al-Qur’an, dan yang lain mutasyaabihaat. Adapun orang-
orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti seba-
hagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah /perselisihan/ dan un-
tuk mencari-cari pengertiannya, padahal tidak ada yang mengetahui pengertiannya
melainkan Allah serta orang-orang yang mendalam ilmunya. Katakanlah:"Kami beri-
man kepada yang semua ayat-ayatnya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat
mengambil pelajaran melainkan orang yang mau memikirkan." (QS Ali Imron (3) : 7)
Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi pen-
erangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pela-
jaran bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS AN-Nuur (24) :34)
Jika menurut anda al-Qur’an tidak sepenuhnya bisa dan boleh dicek secara ilmiah se-
baliknya buat saya itu terdengar seperti pernyataan seorang yang berada dalam kepu-
tusasaan yang hanya menutupi ketidak berdayaan dalam memahami al-Qur’an secara
ilmiah dan lebih banyak terpengaruh dengan doktrin gereja yang berkeberatan bila alk-
itab dicocok-cocokkan dengan sains. Bukankah Allah berfirman :
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (QS AL-Mujaadilah (58) :11)
Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. (QS
AL-Baqarah (2): 269)
Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan
akalnya. (QS Yunus (10) :100)
Sebagai akhir, untuk lebih memperkuat analisa saya mengenai kebenaran isi ayat al-
Qur’an yang menyebutkan bahwa alkitab itu sudah terdistorsi oleh tangan-tangan jahil
manusia, maka pada kesempatan ini sayapun akan memperlihatkan bukti-bukti lain
mengenainya yang masih berhubungan erat dengan kasus Ismail dan Ishak ini.
Pengusiran Ismail dan Ibunya, Hajar yang dilakukan oleh Sarah sebagaimana yang
dimuat didalam Kitab Kejadian terjadi pada waktu Ishak disapihkan karena ketaku-
tan Sarah akan ikut terjatuhnya warisan ketangan Ismail yang juga merupakan putra
dari Ibrahim (Lihat Kejadian 21:8-10).
Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih, lalu Abraham mengadakan perjamuan
besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sara melihat, bahwa anak yang
dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak,
anaknya sendiri. Berkatalah Sara kepada Abraham: "Usirlah hamba perempuan itu
beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama
dengan anakku Ishak." (Kejadian 21:8-10)
Hal ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama
dalam ayat lainnya yaitu kitab Kejadian pasal 21:15-17.
Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan mem-
berikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, ke-
mudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara
di padang gurun Bersyeba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu
ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab
katanya: "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah
ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat Allah berseru
dari langit kepada Hagar, kata-Nya kepadanya: "Apakah yang engkau susahkan, Hagar?
Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring.
Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab Aku akan membuat dia men-
jadi bangsa yang besar." (Kejadian 21:14-18)
Kenapa bertentangan ?
Jawabnya adalah, Ishak ketika disapih berusia sekitar 2 tahun, sementara Ismail 16
tahun dan saat terjadi pengusiran atas Ismail dan ibunya ini telah terjadi konflik baru
dalam ayat-ayat Bible, Kejadian 21:8-10 bertentangan dengan Kejadian 21:14-21.
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Dimana dalam ayat itu digambarkan seolah-olah Ismail masih berupa seorang bayi yang
digendong dibahu ibunya (Kejadian 21:14), kemudian Ismail yang menurut Bible sendiri
saat itu sudah berusia 16 tahun yang notabene sudah cukup dewasa kembali digam-
barkan bagai anak kecil yang mesti dibaringkan dibawah pokok serumpun (Kejadian
21:15) lalu diperintahkan untuk diangkat, digendong (Kejadian 21:18).
Bagaimana mungkin, Hagar yang seorang perempuan, harus menggendong seorang
anak laki-laki "tua" yang berusia 16 tahun ?
Lalu disambung pada kitab Kejadian 21:20 seolah Ismail masih sangat belia sekali se-
hingga dikatakan "...Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap
di padang gurun dan menjadi seorang pemanah". Jadi dari sini saja sudah kelihatan
telah terjadi kerusakan dan manipulasi sejarah dan fakta yang ada pada ayat-ayat Bible.
Jika kemudian kalimat "untuk diangkat, digendong ... " yang termuat didalam Bible
adalah dalam bentuk kiasan, sehingga tidak bisa diartikan secara harfiah, sehingga
maksud yang ada pada ayat itu bahwa nasib hidup dan makan dari Ismail ada dipun-
dak Hagar juga tidak bisa dibenarkan secara ilmiah.
Mari kita buktikan :
Kejadian 21:14
Maka bangunlah Ibrahim pada pagi-pagi hari, lalu diambilnya roti dan sebuah kirbat
yang berisi air, diberikannya kepada Hagar, ditanggungkannya pada bahunya dan anak
tersebut, lalu disuruhnya pergi. Maka berjalanlah ia lalu sesatlah ia dalam padang
birsjeba.
Tidak lupa saya akan mengutip juga beberapa terjemahan ayat diatas didalam beberapa
versi alkitab dunia :
(ASV) And Abraham rose up early in the morning, and took bread and a bottle of water,
and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and gave her the child, and sent her
away. And she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.
(BBE) And early in the morning Abraham got up, and gave Hagar some bread and a
water-skin, and put the boy on her back, and sent her away: and she went, wandering in
the waste land of Beer-sheba.
(DRB) So Abraham rose up in the morning, and taking bread and a bottle of water, put
it upon her shoulder, and delivered the boy, and sent her away. And she departed, and
wandered in the wilderness of Bersabee.
(ITB) Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan mem-
berikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, ke-
mudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di
padang gurun Bersyeba.
(KJV+) And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water,
and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and
she departed, and wandered in the wilderness of Beer-sheba.
(The Scriptures ’98) And Abpraham rose early in the morning, and took bread and a
skin of water, which he gave to Hagar, putting it on her shoulder, also the boy, and sent
her away. And she left and wandered in the Wilderness of Be’ĕrshebpa.
Jadi jelas bahwa Ibrahim mengambil roti dan sebuah kirbat yang berisi air lalu mem-
berikannya kepada Hagar dengan meletakkan keduanya itu diatas pundak Hagar
bersama Ismail yang jelas sudah lebih dulu ada dalam dukungannya lalu menyuruh Ha-
gar pergi. Lihat kalimat dalam bahasa Inggris tidak menyebutkan Hagar dan Ismail
tetapi hanya menyebutkan kata "...and sent HER away: and SHE departed, and wan-
dered"
Sementara pihak yang diusir dan berjalan serta tersesat disana adalah Hagar sendirian,
sebab Ismail ada dalam gendongan Hagar, bukankah mustahil anak berusia 16 tahun
digendong ?
Lalu kita lanjutkan pada kalimat berikutnya :
"Hatta, setelah habislah air yang didalam kirbat itu, maka dibaringkannyalah budak itu
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dibawah pokok serumpun." (Alkitab LAI terbitan Djakarta 1963: Kitab Kejadian 21:15)
(ASV) And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the
shrubs.
(BBE) And when all the water in the skin was used up, she put the child down under a
tree.
(DRB) And when the water in the bottle was spent, she cast the boy under one of the
trees that were there.
(ITB) Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak,
(KJV+) And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the
shrubs.
(The Scriptures ’98) And the water in the skin was used up, and she placed the boy under
one of the shrubs.
Semua data-data ini membuktikan dengan akurat bahwa ketika air didalam kirbat se-
bagai bekal sudah habis, lalu Ismail (yang secara jelas disebut sebagai THE CHILD atau
THE BOY) yang digendong itu diturunkan dari tubuhnya dan dibaringkan dibawah po-
hon.
Sehingga tidak bisa tidak kata "menggendong atau memikul" THE CHILD disana bukan
dalam arti yang sebenarnya !
Lalu kita lihat sendiri pada ayat-ayat berikutnya dimana Hagar akhirnya mendapatkan
mata air dan memberi minum kepada anaknya (THE CHILD) yang menangis kehausan
lalu anak tersebut dibawah bimbingan Tuhan meranjak dewasa, jadi anak itu pada masa
tersebut belumlah dewasa, padahal usianya kala itu sudah hampir 17 tahun. Bagi Ishak
sendiri, beliau pun dijanjikan oleh Allah menjadi seorang Nabi yang hanif sebagaimana
ayah dan juga saudara tuanya, Ismail, dimana nantinya dari Ishak ini akan terlahir
Ya’qub yang kelak menjadi bapak bagi bangsa Israil.
Kepada rekan-rekan dari Kristen yang kebetulan membaca tulisan ini, saya juga ingin
meminta maaf, karena dalam hal ini saya bukan hendak menggurui anda atau juga hen-
dak mengadakan pelecehan terhadap kitab suci yang anda yakini, tetapi kita sekarang
berbicara masalah kebenaran dan keobjektivitasan secara ilmiah yang bisa sama-sama
kita buktikan sendiri berdasar sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.
Sebagai penutup, saya akan mengutip empat ayat al-Qur’an dan satu ayat dari Bible.
Kebenaran itu adalah dari Tuhan-mu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-
orang yang ragu. (QS AL-Baqarah (2) :147)
Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka barangsiapa
melihat (kebenaran itu), maka manfa’atnya bagi diri sendiri; dan barangsiapa buta
(tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya. (QS AL-
An’am (6) :104)
Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang
dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka
dapat mendengar Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta,
ialah hati yang di dalam dada. (QS AL-Hajj (22) :46)
Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan isi neraka itu beberapa banyak dari Jin dan
manusia, yang mempunyai hati tetapi tidak untuk mengerti dengannya, mempunyai
mata tidak untuk melihat dengannya dan mempunyai telinga tidak dipergunakan untuk
mendengarkan; mereka itu seperti binatang, malah mereka lebih sesat. (QS AL-A’raaf
(7) :179)
Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak menden-
gar dan tidak mengerti. (Matius 13:13)
Dengan demikian semoga artikel saya ini menambah wawasan dan pencerahan.
Salamun ’ala manittaba al Huda
Armansyah
Penulis Buku "Rekonstruksi Sejarah Isa Al-Masih"
Jejak Nabi "Palsu"
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Ramalan Imam Mahdi

Membongkar Kebobrokan Penafsiran Surah Az-Zukhruf, Ayat 61 (2008-12-20 20:26)

Kita sudah melihat bagaimana para misionaris Kristian menyalahtafsir ayat-ayat Al-
Qur’an yang memanggil ‘Isa Al-Masih sebagai “Kalimatullah” untuk menguatkan sokon-
gan pada doktrin mereka bahawa ‘Isa itu adalah Allah yang muncul sebagai manusia.
Penafsiran yang janggal seperti ini rupanya bukan sahaja dikhususkan untuk ayat ini
sahaja, malah kita mendapati juga pertuduhan terhadap ayat Al-Qur’an yang seperti
berikut:

Di dalam Injil, Yohanes 14:6 Isa berfirman “Akulah jalan untuk mengenal Allah dan un-
tuk mendapat hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Allah kalau tidak
melalui Aku.” Ayat ini jelas dan sering menghantui saya kerana di dalam surah Al-
Fatihah 1:6 “Ihdinasyiraatallmustaqiim” yang bermaksud ‘tunjukkanlah aku jalan yang
lurus’. Setiap kali waktu saya sembahyang, saya membaca ayat ini untuk meminta
petunjuk agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kepercayaan kepada Isa Al-Masih mem-
bawa jaminan penyelamatan. Ini terbukti di dalam Al-Qur’an Surah Az-Zukhruf 61 yang
berbunyi: “hazaasyiraatolmustaqiim”, yang maksudnya; “Ikutlah Aku, inilah jalan yang
lurus”.

Kita akan mengkaji ayat Al-Qur’an yang disebutkan oleh puak Kristian di dalam per-
tuduhan mereka.

Apakah Maksud Sebenar Surah Al-Zukhruf, ayat 61?

Mari kita lihat tafsiran ayat Surah Al-Zukhruf ayat 61 yang dipergunakan oleh mision-
aris Kristian:

“Ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus”

Ayat di atas hanyalah sebahagian daripada ayat yang termaktub di dalam Surah Al-
Zukhruf ayat 61 dan terjemahan yang sepenuhnya ialah:

“Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang
hari Kiamat. Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan
ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.”

Tetapi apa yang misionaris sengaja melakukannya ialah mereka hanya mengambil ayat
ini untuk menyamakannya dengan ayat Yohanes 14:6, tanpa menurunkan seluruh kon-
teks ayat ini. Ayat ini hanyalah merupakan sebahagian daripada keseluruhan Firman
Allah sendiri yang dengan jelas menegaskan tentang siapa ‘Isa itu, dan tidak langsung
merujuk kepada perkataan ‘Isa . Di sini kami perturunkan seluruh konteks ayat-ayat
(termasuk ayat di atas) di mana Allah-lah yang sebenarnya berbicara di dalam ayat di
atas, dan bukannya Nabi ‘Isa:

“Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya
nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Al-
lah) untuk Bani Israil. Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan
sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. Dan
sesungguhya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kia-
mat. Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah
Aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan
oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Surah
Al-Zukhruf: 59-62)
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Sekali lagi tembelang misionaris Kristian yang memalsukan penafsiran ayat ini sudah
pecah, dengan pembohongan yang jelas hanya menjerat diri sendiri. Dengan jelas kita
dapat melihat bahawa ALLAH-lah yang berfirman di dalam Surah Al-Zukhruf, ayat 62
dan bukannya sabda ‘Isa a.s. Malah, kita melihat bahawa Al-Qur’an dengan tegas menje-
laskan bahawa ‘Isa itu hanyalah semata-mata hamba Allah:

“Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya
nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Al-
lah) untuk Bani Israil.” (Surah Al-Zukhruf: 59)

IFRAME: google _ads _frame

Jadi di manakah kesahihan dakwaan Kristian bahawa ayat di atas menyokong doktrin
ketuhanan Nabi ‘Isa Al-Masih?

Dr. Hamka juga telah memberikan penafsiran yang jelas mengenai ayat di atas serta
sebab turunnya ayat-ayat Surah Al-Zukhruf: 59-62 di atas.

Terdahulu dari Surah Al-Zukhruf ini diturunkan Surah Al-Anbiya’ (Surah
ke 21). Pada ayat 98 dari Surah Al-Anbiya itu ada difirmankan: “Sesung-
guhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah akan
jadi bakaran jahanam, yang akan kamu masuki”. Seorang pemuka Quraisy
musyrikin itu bernama Abdullah bin Az Zab’ari, setelah mendengar ayat terse-
but, lalu mencuba hendak membantah Nabi dan berkata: “Kalau benar orang
yang menyembah selain Allah yang disembahnya sendiri akan menjadi kayu
api neraka jahanam, bagaimana dengan Isa Almasih? Bagaimana dengan
ibunya? Bagaimana dengan malaikat-malaikat? Engkau mengatakan Isa dan
ibunya itu semua orang-orang terpuji. Semuanya itu disembah orang Nasrani
selain dari Allah. Begitu juga ada orang Yahudi mengatakan ‘Uzair anak Allah.
Maka kalau orang-orang itu masuk neraka, kami ini semuanya ridha masuk
neraka supaya bersama-sama di neraka dengan mereka!” (Abdullah Az Zab’ari
itu kemudian beriman juga).

Mendengar sanggahan Abdullah Az Zab’ari yang demikian, bersoraklah
musyrikin yang lain menyokong perkataan temannya itu! Dan mereka merasa
yakin bahawa sekali ini hujjah aturan Muhammad sudah dapat dipatahkan.
Dan untuk membuka kerendahan mutu bantahan mereka itu, turunlah ayat-
ayat ini.
“Dan tatkala Ibnu Maryam dijadikan contoh, tiba-tiba kaum engkau dari sebab
itu bersorak-sorak”. (ayat 57) Mereka bersorak-sorak kerana merasa menda-
pat alasan teguh untuk membantah Nabi.
“Dan mereka berkata: Adakah tuhan-tuhan kita yang lebih baik ataukan dia?”
(pangkal ayat 58).

Yang mereka maksudkan dengan dia itu ialah Nabi Isa Alaihis Salam. Maka
kalau Nabi Isa yang dipuji Muhammad itu masuk neraka kerana dia disem-
bah orang, tentu tuhan-tuhan kita juga sama ke neraka dengan Isa orang baik.
Lantaran itu maka tuhan-tuhan kitapun orang-orang terpuji seperti Isa juga.
Begitulah cara mereka hendak memutar balik keadaan.

Sebab itu, maka di ujung ayat dikatakan: “Tidaklah mereka pukulkan
perkataan itu kepada engkau”. Yaitu menurut wahyu Surah Al-Anbiya ayat
98. “Melainkan sebagai bantahan”. Bantahan asal membantah saja. “Bahkan
mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar”. (ujung ayat 58)

Lalu diperbaiki kembali salah-sangka yang mereka timbulkan terhadap
Nabi Isa anak Maryam:

“Tidaklah dia itu melainkan seorang hamba yang Kami beri nikmat
kepadanya dan Kami jadikan dia contoh bagi Bani Israil” (ayat 59). Artinya,
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Isa tidaklah dalam golongan manusia atau berhala yang akan dimasukkan ke
neraka lantaran dia disembah dan dipertuhan orang. Selama dia hidup, dia
tidak pernah mengajak manusia supaya menyembah pula kepadanya sebagai
menyembah kepada Allah. Dia adalah hamba Allah dan bukan anak-Nya. Dia
diberi nikmat kenabian dan dia menjadi contoh yang baik bagi Bani Israil ten-
tang keluhuran budi dan ketaatan kepada Tuhan. Dan ternyata dalam sejarah
bahwa menetapkan Isa sebagai satu di antara satu tuhan, atau bahwa dia anak
tunggal Tuhan, baru dijadikan keputusan oleh rapat Pendeta Nasrani setelah
dia meninggal dunia.

Satu soal lagi, yaitu tentang kamu menyembah malaikat: “Dan jikalau Kami
kehendaki, nescaya kami jadikan dari antara kamu jadi malaikat di bumi,
menggantikan kamu”(ayat 60). Sebab malaikat itupun makhluk Tuhan seperti
kamu juga. Bukan dia itu Tuhan, dan bukan anak perempuan Tuhan. Bisa
dibuat sesuka-Nya oleh Tuhan, sehingga kalau Tuhan Allah mengkehendaki,
tidaklah hal yang sukar bagi-Nya menjadikan kamu jadi malaikat di atas bumi
ini, sehingga penduduk manusianya hilang, sebab berganti jadi malaikat sem-
ula. Sebab itu tidaklah benar sama sekali kamu menuhankan malaikat di
samping Allah.

Kembali tentang Isa anak Maryam:
“Dan sesungguhnya dia itu dalah satu ilmu tentang sa’at. Maka janganlah

kamu ragu kepadanya, dan turutilah Aku. Inilah jalan yang lurus” (ayat 61)
Isa Almasih dilahirkan ke dunia tidak menurut yang biasa; dengan langsung
tidak dengan perantaraan bapa. Apa yang semestinya terfikir olehmu jika
memikirkan kejadian itu? Hendaknya ialah betapa Maha Besarnya kekuasaan
Allah. Allah membuktikan bahwa dengan tidak dengan perantaraan bapapun,
Dia dapat melahirkan seorang manusia ke dunia. Dengan melihat itu il-
mumu bertambah dengan melihat dunia ini, bumi ini, satu waktu kalau jan-
jinya datang akan dihancurkan semua. Dan seluruh manusia, walaupun telah
beribu-ribu tahun mati, setelah datang waktunya akan dibangkitkan kembali
dari dalam kuburnya. Itulah ilmu yang mesti timbul setelah memikirkan ke-
lahiran Nabi Isa. Keganjilan kelahiran Nabi Isa hanya satu keajaiban kecil
saja jika dibandingkan misalnya saja dengan bumi yang selalu mengedari
matahari, dan bulan yang selalu mengedari bumi Maka janganlah kamu ragu
lagi padanya, yaitu bahwa hari akan kiamat. Dan setelah kamu fikirkan
Aku menjadikan Isa tidak dengan berbapa, janganlah dia yang kamu per-
tuhan. Dia hanya hamba dan makhluk-Ku, dan turutilah Aku. Jangan kamu
kagum meluhat bekas kekuasaan-Ku, tetapi langsunglah kepada-Ku: Inilah
jalan yang lurus. Kalau caranya sekarang: Inilah jalan yang logis.

“Dan sekali-kali janganlah kamu dipaling setan. Sesungguhnya dia itu bagi
kamu adalah musuh yang nyata.” Syetanlah yang selalu membelokkan manu-
sia di tengah jalan daripada tujuannya yang lurus. Dialah yang selalu meng-
goda manusia sehingga dia lupa pada yang empunya kuasa, kerana kagum
melihat kekuasaannya. Syetan itulah musuh besar bagi manusia, yang belum
puas kalau dia belum menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan.”

Sekian sahaja dipetik dari tafsiran Al-Qur’an karangan Prof. Dr. Hamka mengenai ayat-
ayat di atas.

Kesimpulan

Jelas kepada kita sekarang akan tafsiran palsu yang cuba digembur-gemburkan oleh
puak misionaris Kristian, yang bukan sahaja memiliki argumen-argumen yang bankrap
idea, tetapi juga hati yang sangat busuk dan buta akal untuk melihat ayat ini dalam
konteks yang sebenarnya. Sudahlah doktrin ketuhanan ‘Isa a.s. tidak dapat dibuktikan
di dalam Alkitab, kini mereka beria-ia hendak menyebarkan “penyakit” interpretasi
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yang dibuat oleh Konsil Nicea pada tahun 325M kepada umat Islam pula! Para mision-
aris Kristian tidak sekadar berpuas hati dengan hanya menyelewengkan kitab Injil dan
cuba pula hendak menyelewengkan kitab suci Al-Qur’an. Namun mereka tidak sedar
akan perbezaan yang besar antara ‘Isa versi Islam dan Tuhan Yesus versi Kristian yang
mereka agung-agungkan itu. Kami berdoa kepada Yang Maha Esa supaya misionaris
Kristian ini diberi hidayah-Nya agar mereka sedar akan kesilapan mereka dan keluar
dari kongkongan ilusi ketuhanan ‘Isa putera Maryam, Insya’ Allah.

Rujukan

• Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 22-23-24-25

• Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia, 2000

Benarkah “Kalimatullah” Bermaksud Tuhan? (2008-12-20 20:29)

Mohd Elfie Nieshaem Juferi

Para misionaris Kristian sememangnya sering menggunakan metodologi membuta-
tuli dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tanpa menimbang metodologi “Al-Qur’an
mentafsirkan dirinya sendiri”. Baru-baru ini, seorang misionaris Kristian telah mem-
beri suatu penafsiran yang janggal, dengan membuat dakwaan seperti berikut:

Mari kita membaca tafsir Al-Qur’an, Surah 4:171, yang mengatakan bahawa Isa Al-
masih adalah Roh Allah dan Kalimat Allah dan sura 3:45 (Ali Imran: 45) mengatakan
(bermaksud) kalimatNya merupakan seorang anak..ini sama dengan firman Allah
dalam Injil Yohanes 1:14 mengatakan ‘lalu Firman itu menjadi manusia’.

Begitu bankrapnya pemikiran mereka ini sehinggakan mereka memaksa suatu penaf-
siran baru ke atas Al-Qur’an dengan mengaitkan ayat di dalam Perjanjian Baru dengan
ayat 171 di dalam Surah An-Nissa’ dan ayat 45 di dalam Surah Ali Imran. Kita akan
mengkaji kedua-dua ayat Al-Qur’an yang disebutkan oleh puak Kristian di dalam per-
tuduhan mereka.

Maksud ‘Kalimatullah’ Dan Penafsirannya

Berikut adalah Surah An-Nissa’: 171 berserta dengan maksudnya:

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan
janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguh-
nya Al Masih ‘Isa putra Maryam itu adalah utusan-Nya dan (yang terjadi den-
gan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam , dan (dengan tiu-
pan) roh daripada-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasul-
Nya dan jangan kamu mengatakan; “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari uca-
panmu itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha
Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi
adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah untuk menjadi Pemelihara.

Fokus perbincangan kita untuk ayat ini adalah perkataan “Kalimatullah”. Mengapa
‘Isa Al-Masih dipanggil “Kalimatullah”? Maksudnya adalah jelas, jika kita memegang
kepada konsep Al-Qur’an mentafsirkan antara satu sama lain. Dengan membandingkan
ayat di atas dengan ayat yang memperjelaskan isu di atas, kita boleh membuat kesim-
pulan bahawa ‘Isa dipanggil “Kalimatullah” disebabkan oleh proses kejadian ‘Isa a.s.
sendiri yang diciptakan dengan kalimat kun(jadilah) tanpa berbapa. Proses kejadian
‘Isa adalah sama seperti kejadian Adam yang tiada berbapa atau beribu.

Firman Allah:
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Sesungguhnya misal (penciptaan) ‘Isa di sisi Allah, adalah seperti (pencip-
taan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman
kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia. (Surah Ali Imran
(3): 59)

Maka di sini jelaslah kepada kita bahawa Al-Qur’an tidak pernah menganggap ‘Isa Al-
Masih itu adalah Allah, malah memandangnya sebagai seorang manusia biasa, sama
seperti Adam a.s. Jika misionaris Kristian masih berdegil mahu mengatakan bahawa
Al-Qur’an membenarkan doktrin Kristian bahawa ‘Isa adalah tuhan Allah, maka dengan
menggunakan metodologi mereka sendiri, kita perlu menambah seorang lagi ke dalam
doktrin “Triniti” mengikut ayat di atas, iaitu Nabi Adam a.s., kerana baginda juga terjadi
dengan “kalimat Allah”, iaitu kun (jadilah)!
Di sini juga kita ingin memetik dari Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 4-5-6, karangan Prof. Dr.
Hamka, yang membicarakan tentang ayat Surah An-Nissa’: 171 di atas:

Lalu lanjutan ayat: “Sesungguhnya Al Masih Isa anak Maryam itu lain tidak,
hanyalah Rasulullah.” Bukanlah dia itu Allah yang menjelma menjadi anak,
dan bukan pula dia anak dari Allah. Tugasnya hanya satu, yaitu menjadi Ra-
sulullah, Utusan atau Pesuruh Allah. Maka kalau pendirian yang telah dipu-
tuskan itu, yaitu mnganggap dia penjelmaan Allah atau anak Allah, nyatalah
bahwa sikap ini sudah melebih-lebihi, keterlaluan atau melampau-lampaui.
“Dan kalimatNya yang Dia letakkan kepada Maryam dan Roh yang datang
daripada-Nya.” Kalimat Allah artinya perintah yang ditentukan Allah. Itulah
kalimat Kun, artinya Adalah engkau! Setelah kalimat itu diucapkan Tuhan,
maka datanglah lanjutan Fa Yakun, artinya: Maka adalah! Kepada langit
Tuhan bersabda Kun, maka langitpun ada.

Kepada sesuatu kalimat Tuhan itu berlaku maka semuanya ada. Atas kali-
mat Tuhan itu pula Dia berfirman: Kun Ya Isa! Adalah engkau, wahai Isa!
Maka adalah Isa, yang tadi belum ada. Isa belum ada sebelum Tuhan kehen-
daki. Caranya ialah menurut kehendak Tuhan itu sendiri, kalimat Kun di
hadapan Tuhan kepada diri Maryam: Mengandunglah engkau hai Maryam!
Lalu Maryam anak dara suci itu bertanya kepada Tuhan: Bagaimana hamba
akan mengandung padahal hamba belum disentuh laki-laki? Lalu Tuhan men-
jawab: Yang begitu bagi-Ku adalah perkara mudah (Surat ke-19, Maryam ayat
21). Apalah sukarnya bagi Allah yang dengan kalimat Kun dapat menciptakan
cakrawala, menciptakan matahari dan bulan dan bintang. (m.s. 101)

Jika bulan, matahari dan bintang mampu “dijadikan” tanpa berbapa atau
beribu tetapi ‘Isa beribu, mengapakah objek-objek alam ini tidak sahaja dis-
embah oleh puak misionaris?

Dari tafsiran tentang ayat ini oleh Prof. Dr. Hamka, jelaslah kepada kita bahawa ke-
jadian ‘Isa adalah sama sahaja seperti ciptaan Allah yang lain seperti bulan, matahari
dan bintang. Jika bulan, matahari dan bintang mampu “dijadikan” tanpa berbapa atau
beribu tetapi ‘Isa beribu, mengapakah objek-objek alam ini tidak sahaja disembah oleh
puak misionaris?
Kejadian ‘Isa Dalam Surah Ali Imran: 45 Dan Penafsirannya
Sekarang mari kita lihat Surah Ali Imran: 45, beserta terjemahannya:

Ingatlah, ketika Malaikat berkata: ‘Hai Maryam, sesungguhnya Allah
menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan)
dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih ‘Isa putera
Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang di an-
tara orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)
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Dakwaan misionaris tentang ayat ini ialah:
sura 3:45 (Ali Imran: 45) mengatakan (bermaksud) kalimatNya merupakan seorang
anak.

Sekarang lihatlah terjemahan ayat di atas. Di manakah kesahihan dakwaan mereka
bahawa ayat yang tersebut di atas “…mengatakan (bermaksud) kalimatNya merupakan
seorang anak”? Ayat tersebut hanyamenjelaskan bahawa malaikat telah memberitahu
kepada Maryam bahawa dia akan dikurniakan dengan seorang anak yang terjadi dari-
pada Allah, dan dia adalah seorang yang soleh dan mengabdikan diri kepada Allah. Ten-
tulah ini tidak bermaksud bahawa ‘Isa itu Tuhan Allah, sebab jelas di dalam ayat di atas
bahawa ‘Isa adalah ciptaan Allah!

Jadi kita melihat dakwaan misionaris hanya terbit daripada angan-angan kosong
mereka untuk membenarkan konsep ketuhanan mereka yang palsu. Lebih-lebih lagi Al-
Qur’an sejak dari awal lagi telah membantah konsep ketuhanan yang dianjurkan oleh
orang-orang Kristian.

Firman Allah :

“Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan jangan
kamu mengatakan; “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapanmu itu). (Itu)
lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa.” (Surah An-
Nissa’: 171)

Dan untuk melengkapkan jawapan kepada pertuduhan misionaris Kristian ini, di sini
kita ingin memetik lagi dari Tafsir Al-Azhar Juzu 1-2-3, karangan Prof. Dr. Hamka, yang
memperjelaskan ayat di atas:

“(Ingatlah) tatkala berkata Malaikat: Wahai Maryam! Sesungguhnya Allah
memberitakan kepada engkau, bahwa engkau akan dapat satu kalimah dari-
padaNya, namanya Almasih Isa anak Maryam.” (pangkal ayat 45)

Di sini terdapat satu kata yaitu kalimah. Arti kalimah ialah kata, ujungnya
memakai Ta-marbuthah, yaitu kalau dibaca terus dengan rangkaian kata lain
menjadi hidup seumpama Kalimatut-Tauhid. Dan kalau berhenti di ujung
kata menjadi kalimah. Sebagai ummat yang boleh dibaca ummah, berkat
yang boleh dibaca berkah, hikmat dibaca juga hikmah. Dalam hukum ilmu
Nahwu Arab, kata-kata itu semuanya menjadi Mu-annats, diperempuankan
(vrouwelijk). Maka Kalimat Allah artinya ialah perkataan Allah. Banyaklah
terdapat perkataan kalimah atau kalimat itu di dalam al-Quran yang sim-
pulan artinya selain dari perkataan Allah, juga berarti kehendak Allah; ten-
tang pokok kepercayaan ang baik kepada Tuhan dsebut Kalimatin Thayyi-
batin (Surat Ibrahim ayat 34) dan keperayaan yang buruk disebut Kalimatin
Khabitsatin (Surat Ibrahim ayat 26), dan takwa berbakti kepada Allah dise-
but Kalimatut-Taqwa. Apabila Ahlul-Kitab diajak oleh orang Islam kembali
kepada pokok kepercayaan yang sama kepada Tuhan, disebut Kalimatin-sawa-
in-Bainana (Surat Ali Imran ayat 64). Kalau Tuhan memutuskan azab atas
orang yang berdosa disebut Kalimatul-’Adzab. Kehendak Yang Maha Tinggi
dari Allah disebut Kalimatul-’Ulyaa (Surat Taubat ayat 41), dan banyak lagi
yang lain. Tetapi yang paling terkemuka di dalam pemakaian kalimat atau
kalimah itu ialah Kalimat-Takwin, iaitu kata Tuhan dalam menjadikan alam,
yang tersimpul dalam “Kun”, artinya “Jadilah”, Fa-yakun, maka diapun ter-
jadi! Seluruh alam ini diciptakan oleh Allah, baik langit atau bumi, atau apa
sajapun dengan kalimat KUN itulah. Diperintahnya jadi, diapun terjadi.
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Maka Malaikat Jibrilpun datanglah kepada Maryam menyampaikan bahwa
Kalimat Allah itupun akan berlaku ke atas diri Maryam. Tuhan akan men-
gatakan KUN pula, sehingga akan mengandunglah dia seorang anak, tidak
dengan perantaraan disetubuhi laki-laki. (m.s. 166-167)

Di dalam buku yang sama, Prof. Dr. Hamka juga menerangkan dengan lebih lanjut se-
bab mengapa beliau memberikan penerangan di atas, serta pada masa yang sama mem-
bantah perbandingan ayat Surah Ali Imran: 45 dengan ajaran Kristian di dalam Injil
Yohanes fasal 1, seperti berikut:

Kita jelaskan terlebih dahulu doa yang dimaksud dengan kata kalimat tadi
terhadap diri Isa Almasih oleh Al-Qur’an, kerana sesetengah penyebar Kris-
tian di dalam menawarkan kepercayaan mereka kepada orang Islam yang
tidak mengetahui agamanya sendiri dengan mendalam, dengan mudah telah
mengatakan bahawa Al-Qur’an sendiri telah mengakui bahawa Isa Almasih itu
adalah Kalam, dan Kalam itu adalah Allah, dan Kalam itu telah ada bersama
Allah, ini terjadi dan Kalam itu ialah Isa Almasih. Demikianlah kepercayaan
Kristian yang dibentuk oleh Yahya atau Yohannes yang mengarang Kitab Injil
Yohannes, yaitu keempat dari kitab-kitab Injil yang mereka percayai itu.

Maka dengan keterangan apa maksud Kalimat yang dituju oleh Al-Quran
dan bagaimana jauh bedanya dengan Kristian ajaran Yahya atau Yohannes itu,
nampaklah bahwa membawa-bawa ayat al-Quran yang dalam seluruh kisah
mengenai Nabi Isa selalu membantah kepercayan Kristian yang mengatakan
Isa itu anak Allah atau sendiri Allah, adalah satu hal yang mempersulit diri
mereka yang mempropagandakan itu sendiri. Dia hanya laku kepada orang
yang memakai nama Islam, tetapi tidak mengerti ajaran agamanya. (m.s. 167)

Sekian sahaja kita memetik daripada Tafsir Al-Azhar, hasil tulisan Prof. Dr. Hamka.
Kesimpulan
Dengan terdedahnya kepalsuan dakwaan misionaris, nyatalah bahawa mereka tidak
lagi memiliki alasan untuk memporak-perandakan tafsiran ayat-ayat Al-Qur’an.
Perkara memutar-belitkan ayat Al-Qur’an untuk menguatkan doktrin Kristian dan
sekaligus membohongi umat Islam bukanlah sesuatu perkara yang baru dalam gerakan
misionaris Kristian. Para pembaca juga diminta melihat artikel ini yang membezakan
Nabi ‘Isa versi Islam dengan Tuhan Yesus milik orang-orang Kristian, serta menjawab
sebuah lagi tafsiran palsu ke atas ayat suci Al-Qur’an yang sering dipergunakan oleh
misionaris Kristian untuk menipu umat Islam.
Rujukan
Prof. Dr. Hamka, “Tafsir Al-Azhar”, Juzu’ 1-2-3-4

Sejarah Pengumpulan al-Qur’an: Jawapan Kepada Pengkritik (2008-12-20 20:31)

Misionaris Kristian di dalam artikel mereka telah membuat dakwaan bahawa al-Qur’an
adalah tidak sempurna pengumpulannya. Setelah meneliti secara sepintas lalu ar-
tikel tersebut, didapati semua itu hanyalah dendam dan dengki musuh-musuh Islam
terhadap Islam. Dalam usaha menyangkal tuduhan-tuduhan palsu musuh-musuh Is-
lam itu, selain dari mengguna-pakai hujah-hujah para ulama Islam, kita juga boleh
menggunakan hujah sesetengah orientalis Barat yang mengkaji perkara ini dan men-
gakui kebenarannya. Barangkali dengan ini, hujah musuh-musuh Islam lebih senang
disangkal.Sebelum itu, perlu diingatkan tidak semua Orientalis mengkaji ilmu-ilmu Is-
lam untuk menghina Islam. Ada juga mereka yang mengkaji dengan tujuan untuk men-
cari kebenaran. Hal ini memang telah terbukti.
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Berhubung masalah yang dikemukakan di atas, kita mengambil apa yang telah ditulis
oleh Sir William Muir dalam “The Life of Mohammad”, supaya mereka yang sangat
berlebih-lebihan dalam memandang sejarah dan dalam memandang diri mereka yang
biasanya menerima begitu saja apa yang dikatakan orang tentang pemalsuan dan pe-
rubahan al-Qur’an itu dapat melihat sendiri. Muir adalah seorang penganut agama Kris-
tian yang teguh dan juga berdakyah untuk agamanya. Walaupun ia seorang orientalis,
dia tidak membiarkan setiap orang mengambil kesempatan melakukan kritik terhadap
Nabi s.a.w. dan al-Qur’an.

Ketika berbicara tentang Qur’an, Sir William Muir menulis seperti berikut.

Wahyu Ilahi itu adalah dasar rukun Islam. Membaca beberapa ayat meru-
pakan bahagian pokok dari sembahyang sehari-hari yang bersifat umum atau
khusus. Melakukan pembacaan ini adalah wajib dan sunnah, yang dalam
erti agama adalah perbuatan baik yang akan mendapat pahala bagi yang
melakukannya. Inilah sunnah pertama yang sudah merupakan konsensi. Dan
itu pula yang telah diberitakan oleh wahyu. Oleh karena itu penghafal al-
Qur’an di kalangan Muslimin yang mula-mula itu banyak sekali, kalau bukan
semuanya. Ada di antara mereka pada awal masa kekuasaan Islam itu dapat
membaca sampai pada ciri-cirinya yang khas. Tradisi Arab telah membantu
pula mempermudahkan pekerjaan ini. Kecintaan mereka luar biasa besarnya.
Oleh karena untuk memburu segala yang datang dari para penyairnya tidak
mudah dicapai, maka seperti dalam mencatat segala sesuatu yang berhubun-
gan dengan nasab keturunan dan kabilah-kabilah mereka, sudah biasa pula
mereka mencatat sajak-sajak itu dalam lembaran hati mereka sendiri. Oleh
karena itu daya ingat (memori) mereka tumbuh dengan subur. Kemudian
pada masa itu mereka menerima al-Qur’an dengan persiapan dan dengan
jiwa yang hidup. Begitu kuatnya daya ingat sahabat-sahabat Nabi, diser-
tai pula dengan kemahuan yang luar biasa hendak menghafal al-Qur’an, se-
hingga mereka, bersama-sama dengan Nabi dapat mengulang kembali dengan
ketelitian yang meyakinkan sekali segala yang diketahui daripada Nabi se-
hingga waktu mereka membacanya itu.

Sebab al-Qur’an Ditulis Semula
Semasa Sayyidina Uthman bin Affan menjadi Khalifah pengaruh Islam

telah berkembang luas. Islam telah sampai ke Afrika Utara di barat dan
hingga ke Azarbaijan di timur. Ini bermakna telah begitu ramai orang yang
bukan Arab memeluk Islam. Keadaan ini memerlukan ramai guru yang boleh
membaca al-Qur’an dan memahami Islam dengan baik untuk mengajar orang
yang baru memeluk Islam. Beberapa orang sahabat telah dihantar ke tempat-
tempat tertentu untuk mengajar al-Qur’an.

Masing-masing tempat membaca al-Qur’an mengikut bacaan sahabat yang
mengajar mereka. Dengan ini timbul sedikit perbezaan dari segi bacaan dan
sebutan huruf al-Qur’an di antara tempat-tempat tersebut. Di Sham con-
tohnya, mereka membaca mengikut bacaan Abdullah bin Mas’ud. Di tempat
lain pula membaca mengikut bacaan Abu Musa al-‘Asya’ariy.

IFRAME: google _ads _frame
Keadaan ini hampir-hampir menyebabkan berlaku permusuhan dan

persengketaan di antara saudara-saudara baru Islam. Masing-masing men-
gatakan bacaannya yang betul menyalahkan orang lain. Seorang sahabat
bernama Huzaifah bin al-Yaman yang bersama-sama dengan orang Sham dan
Iraq dalam peperangan di Armenia dan Azarbaijan melihat sendiri keadaan
itu. Sekembalinya ke Madinah, beliau terus pergi berjumpa Khalifah Uthman
bin Affan dan menceritakan hal tersebut.
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Beliau mencadangkan supaya khalifah menulis semula al-Qur’an dalam be-
berapa naskah untuk dihantar ke bandar-bandar besar supaya semua orang Is-
lam dapat membaca al-Quran dengan satu cara yang sama. Khalifah bersetuju
dengan cara itu dan seterusnya menubuhkan panitia untuk menulis al-Qur’an.
Al-Qur’an yang ditulis semula inilah yang dinamakan Mushaf Uthmaniy.

Dalam bahasa yang mudah, sebab al-Qur’an ditulis semula ialah untuk
menyelamatkan umat Islam dan juga al-Qur’an itu sendiri. Selain itu bertu-
juan agar semua orang Islam membaca al-Quran dengan satu cara bacaan sa-
haja, melainkan bagi orang-orang yang belajar membaca al-Qur’an dengan Tu-
juh Huruf, maka mereka boleh membacanya dengan berbagai-bagai Qira’at
dengan syarat-syarat dan kaedah-kaedah tertentu.

Persatuan Islam Zaman Uthman
Maka yang sampai kepada kita adalah sekarang adalah Mushaf Uthman.

Begitu cermat penjagaan al-Qur’an itu, sehingga hampir tidak kita dapati
- bahkan memang tidak kita dapati - perbezaan apapun daripada naskah-
naskah yang tidak terhitung banyaknya, yang tersebar ke seluruh pelusuk
dunia Islam yang luas ini. Sekalipun akibat terbunuhnya Uthman sendiri -
seperempat abad kemudian sesudah Muhammad wafat - telah menimbulkan
adanya kelompok-kelompok yang marah dan memberontak sehingga dapat
menggoncangkan kesatuan dunia Islam - dan memang demikian adanya - na-
mun al-Qur’an yang satu, itu juga yang selalu tetap menjadi al-Qur’an bagi
semuanya.

Demikianlah, Islam yang hanya mengenal satu kitab itu ialah bukti yang
nyata sekali, bahwa apa yang ada di depan kita sekarang ini tidak lain adalah
teks yang telah dihimpun atas perintah dan usaha murni Sayyidina ‘Uthman
bin Affan.

Di seluruh dunia ini tiada sebuah kitab pun selain al-Qur’an yang berbelas-
belas abad lamanya tetap lengkap dengan teks yang begitu murni dan rapi.
Adanya cara membaca yang berbeza-beza itu sedikit sekali sampai menim-
bulkan kehairanan. Perbezaan ini kebanyakannya terbatas hanya pada cara
penyebutan huruf hidup saja atau pada tempat-tempat tanda berhenti, yang
sebenarnya timbul hanya belakangan saja dalam sejarah, yang tidak ada
hubungannya dengan Mushaf Uthman. Sekarang, sesudah ternyata bahwa al-
Qur’an yang kita baca ialah teks Mushaf Uthman yang tidak berubah-ubah.

Perbincangan berikutnya, adakah teks ini yang memang persis bentuknya
seperti yang dihimpun oleh Zaid sesudah adanya persetujuan menghilangkan
segi perbezaan dalam cara membaca yang hanya sedikit sekali jumlahnya
dan tidak pula penting itu? Segala pembuktian yang ada pada kita amat
meyakinkan, bahawa memang demikian. Tidak ada dalam berita-berita lama
atau yang patut dipercaya yang melemparkan kesangsian terhadap Uthman
sedikitpun, bahwa dia bermaksud mengubah al-Qur’an demi kepentingannya.

Memang benar, bahawa Syi’ah kemudian menuduh bahawa Uthman
mengabaikan beberapa ayat yang mengagungkan Ali. Akan tetapi dugaan
ini tidak dapat diterima oleh akal kita sama sekali. Ketika Mushaf ini di-
akui, antara pihak Umawiy dengan pihak Alawiy (golongan Mu’awiyah dan
golongan Ali) belum terjadi sesuatu perselisihan faham. Bahkan persatuan Is-
lam masa itu benar-benar kuat tanpa ada sebarang pengancaman bahaya. Di
samping itu juga, Ali belum melukiskan tuntutannya dalam bentuknya yang
lengkap. Jadi tiadalah maksud-maksud tertentu yang akan mendorong Uth-
man melakukan pelanggaran yang sangat dibenci oleh umat Islam itu. Orang-
orang yang benar-benar memahami dan hafal al-Qur’an seperti yang mereka
dengar sendiri waktu Nabi membacanya, mereka masih hidup tatkala Uthman
mengumpulkan mushaf itu.
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Andai kata ayat-ayat yang mengagungkan Ali itu sudah ada, tentu terdapat
juga teksnya di tangan pengikut-pengikutnya yang banyak itu. Dua alasan ini
saja sudah cukup untuk menyokong usaha menghilangkan ayat-ayat itu. Lagi
pula, pengikut-pengikut Ali sudah berdiri sendiri sesudah Uthman wafat, lalu
mereka mengangkat Ali sebagai pengganti. Dapatkah diterima akal — pada
waktu mereka sudah memegang kekuasaan — bahawa mereka akan mener-
ima al-Qur’an yang sudah terpotong-potong, dan terpotong yang disengaja
pula untuk menghilangkan tujuan pemimpin mereka?! Sungguhpun begitu,
mereka tetap membaca al-Qur’an yang juga dibaca oleh lawan-lawan mereka.
Tiada bayangan sedikit pun bahawa mereka akan menentangnya. Bahkan
Ali sendiri telah memerintahkan supaya menyebarkan naskah itu sebanyak-
banyaknya. Malah ada diberitakan, bahawa ada beberapa di antaranya yang
ditulis dengan tangannya sendiri.

Memang benar bahawa para pemberontak itu telah membuat pangkal
pemberontakan mereka karena ‘Uthman telah mengumpulkan al-Qur’an lalu
memerintahkan supaya semua naskah dimusnahkan selain Mushaf Uthman.
Jadi tentangan mereka ditujukan kepada langkah-langkah ‘Uthman dalam
hal itu saja, yang menurut anggapan mereka tidak boleh dilakukan. Tetapi
sebaliknya, tidak seorang yang menunjukkan adanya usaha mengubah atau
menukar isi al-Qur’an. Tuduhan demikian pada waktu itu adalah suatu usaha
untuk merosakkan secara terang-terangan. Hanya kemudian golongan Syi’ah
saja yang mengatakan itu untuk kepentingan mereka sendiri.

Sekarang kita dapat mengambil kesimpulan dengan yakin dan tegas, ba-
hawa Mushaf Uthman itu tetap dalam bentuknya yang persis seperti yang di-
himpun oleh Zaid bin Thabit, dengan lebih disesuaikan bahan-bahannya yang
sudah ada lebih dulu dengan dialek Quraisy. Kemudian menyisihkan bacaan-
bacaan selebihnya yang pada waktu itu terpancar-pancar di seluruh daerah
itu.

Mushaf Uthman Cermat Dan Lengkap
Sungguhpun begitu, masih ada suatu persoalan penting iaitu adakah yang

dikumpulkan oleh Zaid itu merupakan bentuk yang sebenarnya dan lengkap
seperti yang diwahyukan kepada Muhammad?

Pertimbangan-pertimbangan di bawah ini cukup memberikan keyakinan,
bahwa itu adalah susunan sebenarnya yang telah selengkapnya dicapai waktu
itu.

Pertama: Pengumpulan pertama selesai di bawah pengawasan Abu Bakar
al-Siddiq. Sedangkan Abu Bakar seorang sahabat yang jujur dan setia kepada
Muhammad. Dia juga adalah orang yang sepenuhnya beriman pada kesu-
cian sumber al-Qur’an; orang yang hubungannya begitu erat sekali dengan
Nabi selama 20 tahun terakhir dalam hayatnya, serta kelakuannya dalam khi-
lafah dengan cara yang begitu sederhana, bijaksana dan bersih dari gejala
buruk. Ia beriman bahawa apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad
s.a.w itu adalah wahyu dari Allah, sehingga tujuan utamanya ialah memeli-
hara pengumpulan wahyu itu semua dalam keadaan murni sepenuhnya.

Pernyataan semacam ini berlaku juga terhadap Umar yang sudah menye-
lesaikan pengumpulan itu pada masa khilafahnya. Pernyataan semacam ini
juga yang berlaku terhadap semua kaum Muslimin waktu itu, tidak ada per-
bezaan antara para penulis yang membantu melakukan pengumpulan itu,
dengan seorang mu’min biasa yang miskin, yang memiliki wahyu tertulis di
atas tulang-tulang atau daun-daunan, lalu membawanya semua kepada Zaid.
Semangat mereka semua sama, ingin memperlihatkan kalimat-kalimat dan
kata-kata seperti yang dibacakan oleh Nabi, bahawa itu adalah risalah dari
Tuhan. Keinginan mereka hendak memelihara kemurnian itu sudah menjadi
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perasaan semua orang, sebab tiada sesuatu yang lebih dalam tertanam dalam
jiwa mereka seperti rasa kudus yang agung itu, yang sudah mereka percayai
sepenuhnya sebagai firman Allah.

Dalam al-Qur’an terdapat peringatan-peringatan bagi sesiapa yang
mengadakan kebohongan atas Allah atau menyembunyikan sesuatu dari
wahyuNya. Kita tidak akan dapat menerima, bahwa pada kaum Muslimin
yang mula-mula dengan semangat mereka terhadap agama yang begitu rupa
mereka sucikan itu, akan terlintas fikiran yang akan membawa akibat begitu
jauh membelakangi iman.

Kedua: Pengumpulan tersebut selesai selama dua atau tiga tahun sesudah
Muhammad wafat. Kita sudah melihat beberapa orang pengikutnya, yang su-
dah hafal wahyu itu dan setiap Muslim sudah hafal sebagian, juga sudah ada
sekumpulan ahli-ahli al-Qur’an yang ditunjuk oleh pemerintah dan dikirim
ke segenap penjuru daerah Islam untuk melaksanakan upacara-upacara dan
mengajar orang memperdalami ilmu agama. Dari mereka semua itu terjalin-
lah suatu penghubung antara wahyu yang dibaca Muhammad pada waktu itu
dengan yang dikumpulkan oleh Zaid. Kaum Muslimin bukan saja bermaksud
jujur dalam mengumpulkan al-Qur’an dalam satu mushaf itu, tapi juga mem-
punyai segala kerjasama yang dapat menjamin terlaksananya maksud terse-
but, menjamin terlaksananya segala yang sudah terkumpul dalam kitab itu,
yang ada di tangan mereka sesudah dengan teliti dan sempurna dikumpulkan.

Ketiga: Kita juga mempunyai jaminan yang lebih kuat dipercayai tentang
ketelitian dan kelengkapannya itu, yakni bahagian-bahagian al-Qur’an yang
tertulis, yang sudah ada sejak masa Muhammad masih hidup, dan yang su-
dah tentu jumlah naskahnya pun sudah banyak sebelum pengumpulan al-
Qur’an itu. Naskah-naskah demikian ini kebanyakan sudah ada di tangan
mereka semua yang dapat membaca. Kita mengetahui, bahwa apa yang
dikumpulkan Zaid itu sudah beredar di tangan orang dan langsung dibaca
sesudah pengumpulannya.

Maka amat logik kita mengambil kesimpulan bahwa semua yang terkan-
dung dalam bahagian itu, sudah mencakupi. Oleh karena itu keputusan
mereka semua sudah tepat pada tempatnya. Tidak ada suatu sumber yang sam-
pai kepada kita yang menyebutkan, bahwa para penghimpun itu telah sengaja
membuang sesuatu bahagian, atau sesuatu ayat, atau kalimat, ataupun apa
yang terdapat di dalamnya itu, berbeza dengan yang ada dalam mushaf yang
sudah dikumpulkan itu. Dalam erti kata lain, dalam Mushaf Uthman tidak ada
sesuatu yang diabaikan, sekalipun yang kurang penting.

Keempat: Isi dan susunan al-Qur’an itu jelas sekali menunjukkan cermat-
nya pengumpulan. Bahagian-bahagian yang bermacam-macam disusun satu
sama lain secara sederhana tanpa dipaksa-paksa atau dibuat-buat.
Tiada tangan yang cuba mahu mengubah atau mahu memperlihatkan kebole-
hannya sendiri. Itu menunjukkan adanya iman dan kejujuran si penulis
dalam menjalankan tugasnya itu. Ia tidak berani mengambil ayat-ayat suci itu
melebihi daripada yang apa adanya, lalu meletakkannya yang satu di samping
yang lain.

Jadi kesimpulan yang dapat kita sebutkan dengan meyakinkan sekali
ialah bahawa Mushaf Zaid dan Uthman itu bukan hanya hasil ketelitian saja,
bahkan — seperti beberapa kejadian menunjukkan — penghimpunnya tidak
bermaksud mengabai apa pun dari wahyu itu. Kita juga dapat meyakinkan,
berdasarkan bukti-bukti yang kuat, bahawa setiap ayat dari al-Qur’an itu, me-
mang sangat teliti sekali seperti yang dibaca oleh Muhammad.

Inilah pandangan Sir William Muir seperti yang disebut dalam kata pengantar “The Life
of Mohammad” (m.s. xiv-xxix). Dengan apa yang sudah kita kutip itu tidak perlu lagi
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rasanya kita menyebut tulisan Lammens atau Von Hammer dan Orientalis lain yang
sependapat. Secara positif, mereka memastikan tentang persisnya al-Qur’an yang kita
baca sekarang, serta menegaskan bahawa semua yang dibaca oleh Nabi Muhammad
s.a.w adalah wahyu yang benar dan sempurna diterima dari Allah s.w.t.

Kalau ada sebagian kecil kaum Orientalis atau Kristian berpendapat lain dan berang-
gapan bahawa al-Qur’an sudah mengalami perubahan, dengan tidak menghiraukan
alasan-alasan logik yang dikemukakan oleh Muir tadi dan sebahagian besar Orientalis,
yang telah mengutip dari sejarah Islam dan dari sarjana-sarjana Islam, maka itu adalah
suatu dakwaan yang hanya didorong oleh rasa dengki saja terhadap Islam dan terhadap
Nabi Muhammad s.a.w.

Betapa pandainya si pengkritik menyusun tuduhannya, namun mereka tidak akan da-
pat menafikan hasil penyelidikan ilmiah yang murni. Dengan cara ini, mereka tidak
akan dapat menipu kaum Muslimin, kecuali beberapa pemuda yang masih beranggapan
bahwa penyelidikan yang bebas itu mengharuskan mereka mengingkari masa lampau
mereka sendiri, memalingkan muka dari kebenaran karena sudah terhasut oleh kepal-
suan yang indah-indah. Mereka percaya kepada semua yang mengecam masa lampau
sekalipun pengecamnya itu tidak mempunyai dasar kebenaran ilmiah dan sejarah.

Al-Qur’an Dan Islam Dari Kacamata Barat (2008-12-20 20:32)

Al-Qur’an diturunkan sebagai mukjizat kepada Rasulullah saw untuk dijadikan pand-
uan semua umat manusia. Di dalamnya terkandung pelbagai sistem kehidupan yang
bersesuaian dengan fitrah manusia. Al-Quran bukan semata-mata untuk bangsa Arab
walaupun ditulis dalam bahasa Arab. Al-Qur’an adalah kitab yang agung untuk umat
Islam. Membacanya adalah ibadah manakala mengamalkannya satu kewajipan. Firman
Allah s.w.t. bermaksud:

“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus
dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal
soleh bahawa bagi mereka ada pahala yang besar.” (Surah Al-Isra’ 17:9)

Sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:

“Aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama mana
kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah (Al-Qur’an) dan sun-
nahku.” (Riwayat Abu Daud)

Namun, Al-Qur’an adalah kitab yang digeruni oleh orang Eropah (bukan Islam). Mereka
berasakan kitab ini amat berbahaya.

IFRAME: google _ads _frame

Orientalis menakut-nakutkan dunia Barat akan bahaya Al-Qur’an, iaitu kumpulan yang
ditundukkan oleh kemahuan individu dan tujuan politik yang telah dipertanggung-
jawabkan untuk mendedahkan bahaya Al-Quran melalui kajian yang dianggap ilmiah.
Usaha mereka itu betul tetapi disesatkan dengan berbagai cara. Ketika golongan ini
mengkaji al-Quran secara mendalam dan diamati dasarnya yang asas, keistimewaan
yang unggul ternyata di dalamnya terdapat seruan untuk bersatu, berpegang kuat
dengan tali Allah, bekerjasama untuk kebaikan, meningkatkan ketakwaan, peringatan
dari kezaliman, melarang mengejek orang lain atau mengintai-intai, peringatan supaya
tidak mengumpat, mengadu domba, gesaan kepada sifat benar, amanah, adil, menu-
ruti janji, gesaan mencari ilmu dan melepaskan diri daripada kejahilan serta peraturan
bagaimana menangani kehidupan di dunia ini.
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Apabila perkara ini diketahui, orientalis cuba untuk menutup hakikat ini dan men-
jauhkan orang Islam daripadanya. Mereka segera berjumpa penjajahan lama dan baru
serta memberitahu bahawa al-Quran ini adalah kitab yang berbahaya bagi mereka.
Kononnya ia mengandungi dasar yang akan membangun dan menundukkan dunia seki-
ranya dapat difahami ajarannya dan dipraktikkan, justeru pengikutnya akan mengua-
sai muka bumi ini. Ini bermakna umat Islam, jika mengetahui kitab mereka den-
gan sebenar-benar makrifah dan dilaksanakan dengan sempurna, maka penjajah akan
menerima kecelakaan. Oleh itu, mereka sentiasa berusaha bersungguh-sungguh supaya
al-Quran tidak diketahui dan dasarnya akan terpisah daripada orang Islam dan serta
boleh dipraktikkan.

Barat akan berasa takut dan gementar apabila adanya semangat Islam di setiap tempat
di dunia atau sekarang dikenali sebagai kebangkitan Islam. Sekiranya dirancang den-
gan teratur dan rapi, ia akan kembali kepada al-Quran, justeru ia akan menanamkan
semangat dan ketinggian di hati umat Islam untuk menentang musuh Islam. Inilah
perkara yang mengancam kepentingan Barat di dunia Islam.

Sebagaimana firman Allah s.w.t. bermaksud:

“Kamu [umat Islam] adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manu-
sia, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan dan beri-
man kepada Allah.” (Surah Ali Imran: 110)

Media Timur dan Barat berusaha menggambarkan gerakan Islam di dunia Islam seba-
gai pelampau, ekstrim, fanatik, mundur, taksub, pengganas dan semua istilah yang ada
di dalam kamus bahasa bagi perkataan seumpama ini. Dunia Barat dan Timur semua
bersepakat supaya Islam jangan bangkit lagi tetapi orang Islam tidak sedar hakikat ini
sebenarnya. Usaha mestilah dijalankan supaya pandangan orang Islam berubah, den-
gan beranggapan bahawa untuk menyelamatkan umat Islam mestilah mengikut cara
sekular Barat, dengan itu dakwah daripada orientalis akan melangkah untuk memper-
baiki Islam.

Islam pada anggapan mereka adalah agama yang beku dan tidak selaras dengan zaman
moden manakala seruan yang ditujukan kepada umat Islam adalah sesuatu yang asing
tetapi mereka mesti melakukannya untuk agama. Dakwaan itu adalah percubaan untuk
mengubah pandangan orang Islam terhadap Islam dan menjadikan Islam lebih hampir
kepada orang Kristian setakat yang boleh.

Sebahagian masyarakat Islam telah terpengaruh dengan fahaman orientalis ini, sebagai
contoh buku yang dikeluarkan di Jerman pada 1981 bertajuk Azmat al-Islam al-Hadith
(Krisis Islam Sekarang). Buku dihasilkan pengarang Islam Arab yang bertugas sebagai
profesor di Universiti Jerman itu menyeru dengan bersemangat sekali supaya mengam-
bil contoh Barat dalam usaha untuk menjadikan agama sebagai ajaran akhlak, bukan
ajaran yang berbentuk tanggungjawab yang mesti dipatuhi. Pada pendapatnya, itulah
satu cara untuk menyelesaikan krisis Islam, justeru dapat memisahkan agama dengan
urusan kehidupan mengikut bentuk sekular Barat. Jika dilihat pada masa sekarang,
fahaman ini telah semakin menular di kalangan masyarakat Islam khasnya.

Di setengah negara Islam sekular, sudah ada yang melayani pemikiran Islam seperti
melalui pemikiran Mark kerana anggapan mereka Islam adalah berbahaya dan wajib
diperangi serta dihukum pendakwahnya. Penjajah telah membuat perancangan rapi
untuk melemahkan Islam dan menjauhkan mereka daripada dasar Islam. Ia akan meng-
halang apa saja percubaan untuk menyatupadukan semua umat Islam sekali lagi. Penja-
jah mendapati umat Islam sendiri yang merelakan diri mereka untuk dijadikan alat bagi
tujuan penjajah itu. Kita tidak akan menemui kenyataan itu daripada mulut mereka
tetapi inilah yang tercatat di dalam watikah rahsia penjajah sendiri.
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Politik orientalis yang menyokong Arab di dalam peperangan yang besar (yang pertama)
hanya semata-mata satu strategi untuk menghancurkan kekuatan Turki. Malah, ia juga
sebagai strategi untuk memisahkan penguasaannya terhadap dua bandar suci, Makkah
dan Madinah, daripada khalifah Uthmaniyah yang memerintah pada waktu itu. Perkara
yang paling menggembirakan orientalis ialah Kamal Ataturk tidak hanya meletakkan
pembaharuan yang jauh kesannya dan akhirnya menolak lambang Turki sebagai negara
Islam.
Benarlah sebagaimana firman Allah s.w.t bermaksud:

“Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu
mengikut agama mereka. Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah
petunjuk sebenar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka
setelah pengetahuan datang kepadamu, Allah tidak lagi menjadi pelindung
dan penolong bagimu.” (Surah Al-Baqarah: 120)

Ayat ini dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah saw bermaksud: “Kamu akan mengikut
tatacara orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga
walaupun mereka itu masuk ke lubang biawak, kamu turut sama ke dalamnya.”
Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, adakah (yang dimaksudkan) mereka itu Yahudi
dan Nasrani?” Baginda menjawab: “Siapa lagi.” (Riwayat Muslim)
Biduk berlalu kiambang bertaut, walaupun terdapat celaan dan cacian, propaganda
serta diserang dengan bermacam tuduhan, terutama daripada mereka yang memusuhi
Islam, masih ada ahli fikir Barat atau orientalis yang tidak sempit hatinya mahu menye-
lami Islam dan jiwa junjungan kita, Muhammad saw. Mereka mengkaji sejarah umat
yang dihidupkan oleh tuntutan wahyu Ilahi itu, seperti Thomas Carlyle, mengaku ba-
hawa Nabi Muhammad itu bukan orang biasa dan Al-Qur’an itu bukan suatu hasil ke-
susasteraan belaka.
Edward Gibbon (1737-1794), seorang ahli sejarah Inggeris, berkata mengenai al-Quran
seperti berikut:

“Al-Qur’an itu adalah sebuah kitab agama, kitab kemajuan, kenegaraan,
persaudaraan dan perundangan. Al-Qur’an mengandungi isi yang lengkap,
daripada urusan ibadat, akidah, akhlak hingga pekerjaan sehari-hari dan dari-
pada urusan rohani hingga jasmani seterusnya. Ia juga menerangkan segala
pembalasan atas amalan manusia. Sebab itu amat besar perbezaan al-Qur’an
dengan Bible. Dalam Bible, tidak ada peraturan yang berhubung keduni-
aan melainkan cerita untuk penyucian diri. Bible tidak boleh menandingi
al-Quran kerana al-Quran bukan saja menerangkan kaitan amalan kegamaan,
bahkan mengupas asas politik kenegaraan. Al-Quran menjadi sumber undang-
undang dasar memutuskan semua perkara yang berhubung dengan material
kejiwaan.”

Ini adalah antara pandangan cendikiawan Barat yang mengkaji Al-Qur’an berdasarkan
fahaman yang benar.
Firman Allah s.w.t. bermaksud:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan Kamilah yang
memelihara dan menjaganya.” (Surah Al-Hijr: 9)

Ayat ini adalah jaminan daripada Allah s.w.t. bahawa Al-Qur’an tetap akan terpelihara
daripada sebarang perubahan dan akan terus kekal hingga ke hari kiamat. Oleh itu,
umat Islam perlu sedar hakikat ini supaya mereka mengkaji Al-Qur’an dan menghayati
kandungannya, lebih-lebih lagi pada era globalisasi ini supaya kita tidak tertipu dengan
dakyah yang dibawa musuh Islam.
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Bible bingung,Tuhan bisa dilihat atau tidak? (2008-12-20 23:56)

1. Tuhan tidak bisa dilihat.
Exo 33: 20 wayo‘mer lo‘ towkal lira’ot et-faney ki lo-yira’ani ha’adam wachayy.
To‘kal yakowl ; a primitive root; to be able, literally (can, could) or morally (may, might):–
be able, any at all (ways), attain, can (away with, (-not)), could, endure, might, overcome,
have power, prevail, still, suffer. = mampu, kuasa.
faney – fanym =face = wajah
ra‘ah = to see, literally or figuratively , look (on, one another, one on another, one upon
another, out, up, upon),etc = melihat
Lira‘ot = untuk melihat
Yira‘ani = dia melihatku
Wachayy – chayay = to live; causatively to revive:–live, save life. (Arabic –hayy)
ex 33:20 And he said, Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.
33:20 Lagi firman-Nya: "Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada
orang yang memandang Aku dapat hidup."
33:20 Kai eipen ou dunese idein mon to prosopon ou gar me ide anthropos to prosopon
mou kai zesetai. (translit sept).
20 And God said, Thou shalt not be able to see my face; for no man shall see my face, and
live.(trans)
idein verb Aorist Active Infinitive
ide verb 3rd Person Aorist Active Subjunctive Singular
eide a primary verb; used only in certain past tenses, the others being borrowed from
the equivalent - optanomai and orao properly, to see (literally or figuratively); by impli-
cation, (in the perfect tense only) to know:–be aware, behold, X can (+ not tell), consider,
(have) know(-ledge), look (on), perceive, see, be sure, tell, understand, wish, wot. Com-
pare - optanomai
2. (Wajah)Tuhan bisa dilihat,muka dengan muka
Exodus 33:11, Moses disebut telah “bertatap muka”/ fanim el fanim/ enopios enopioi den-
gan Yahweh bahkan dikatakan “seperti seorang berbicara kepada temannya” / ka‘aser
yadaber ish el re‘ehu/ os ei tis lalesei pros ton eautou filon
re‘ehu = temannya
rey’a; from ’ra‘ah’ an associate (more or less close):–brother, companion, fellow, friend,
husband, lover, neighbour, X (an-)other
ex 33:11 wa diber Yahweh el mosheh fanim ‘el fanim ka‘aser yadaber ish el re‘ehu waseb
el ha mahaneh wamesarato yahosu’a bin nun na‘ar lo’ yamis mitoka ha‘ohel.
Ex 33:11 kai elalesen kurios pros mousen enopios enopioi os ei tis lalesei pros ton eautou
filon kai apelueto eis ten parembolen o de qerapon iesous uios naun neos ouk exe-
poreueto ek tes skenes
33:11 Dan TUHAN berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang
berbicara kepada temannya; kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya,
Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu.
Diperkuat dengan
Deut 34:10 Wa lo‘ qam nabi ‘awod be yisrael ka mosheh asher yada‘o Yahweh fanim el
fanim
Deut 34:10 kai ouk aneste eti profetes en israel os mouses on egno kurios auton prosopon
kata prosopon
34:10 Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi
yang bangkit di antara orang Israel,
Moses berhadapan muka dengan Yahweh = melihat wajah Yahweh atau tidak??? Menu-
rut exodus 33:20
melihat wajah Yahweh = tidak bisa hidup lagi alias mati, padahal setelah peristiwa itu
Moses tetap hidup. Kontradiksi?????
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ketiga , muka tidak bisa dilihat tetapi terlihat dari belakang
Exo 33:23 wa hasiroti‘ et kafi wara‘ita et achorey wa faney lo‘ yara‘u
kai afelo ten cheira kai tote opse ta opiso mou to de prosopon mou ouk ofthesetai soi
33:23 Kemudian Aku akan menarik tangan-Ku dan engkau akan melihat belakang-Ku,
tetapi wajah-Ku tidak akan kelihatan."
Berhadapan muka = melihat belakang?????
Mana yang benar???
amor akan memberikan tambahan.... dengan melihat beberapa versi tentang 3 ayat di-
atas
pertama keluaran 33:20
TB Lagi firman-Nya: "Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang
yang memandang Aku dapat hidup."
BIS Wajah-Ku tidak akan Kuperlihatkan kepadamu, sebab tak mungkin orang melihat
Aku, dan tetap hidup.
FAYH Tetapi engkau tidak mungkin melihat kemuliaan wajah-Ku, karena orang yang
melihat Aku tidak mungkin tetap hidup.
TL Dan lagi firman Tuhan: Tiada boleh engkau memandang wajah-Ku, karena seorang
manusiapun tiada dapat memandang Aku serta tinggal hidup.
DRFT _SB Maka firman-Nya pula: "Bahwa tidak boleh engkau memandang muka-Ku
karena tidak dapat hidup manusia yang memandang Aku."
kedua bisa dilihat
TB Dan TUHAN berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang
berbicara kepada temannya; kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya,
Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu.
BIS TUHAN berbicara dengan Musa berhadapan muka, seperti orang berbicara dengan
kawannya. Sesudah itu Musa kembali ke perkemahan. Tetapi Yosua anak Nun, seorang
pemuda pembantu Musa, tetap tinggal di dalam Kemah itu.
FAYH Di dalam kemah itu TUHAN berbicara kepada Musa muka dengan muka, seperti
seseorang berbicara kepada temannya. Sesudah itu Musa kembali ke perkemahan,
tetapi anak muda yang membantu dia, yaitu Yosua putra Nun, tinggal di kemah itu.
TL Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa muka dengan muka, seperti seorang manu-
sia berkata dengan sahabatnya; setelah itu maka kembalilah Musa kepada tempat ten-
tara itu, tetapi hambanya, yaitu Yusak bin Nun, seorang orang muda, tiada undur dari
dalam kemah itu.
DRFT _SB Maka berfirmanlah Allah kepada Musa berhadap-hadapan seperti seorang
manusia berkata-kata kepada sahabatnya. Maka kembalilah Musa ke tempat segala
kemah itu tetapi pelayannya, Yosua bin Nun, seorang muda, tidak undur dari dalam
kemah itu.
ketiga ,tidak melihat muka tetapi belakangnya
TB Kemudian Aku akan menarik tangan-Ku dan engkau akan melihat belakang-Ku,
tetapi wajah-Ku tidak akan kelihatan."
BIS Lalu akan Kutarik tangan-Ku supaya engkau dapat melihat Aku dari belakang,
tetapi wajah-Ku tidak akan kaulihat."
FAYH Kemudian Aku akan menarik tangan-Ku dan engkau akan melihat punggung-Ku,
bukan wajah-Ku."
TL Maka apabila Aku sudah melalukan tangan-Ku, maka engkau akan melihat ujung
belakang-Ku, tetapi wajah-Ku itu tiada dapat dipandang!
DRFT _SB Kemudian Aku undurkan tangan-Ku maka engkau akan melihat belakang-Ku
tetapi muka-Ku tidak akan dapat engkau pandang."
Kisah bible dibawah ini mencatat " yang dianggap bukti" bahwa Moses telah bertemu
dengan Tuhan.
Exodus 34:29-35 Moses setelah bertemu Yahweh kulit mukanya bertanduk (hebrew
bible)/ berwarna(septuagint) sehingga pengikutnya ketakutan setelah melihat wajah-
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nyaatau berwarna wajahnya
34:29 Ketika Musa turun dari gunung Sinai–kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa
ketika ia turun dari gunung itu–tidaklah ia tahu, bahwa kulit mukanya bercahaya???
oleh karena ia telah berbicara dengan TUHAN. TB
gen 34:29 wayehi beredet Mosheh mehar sinay weshnei luchot ha’edut beyad-Moshe
berideto min-hahar wa Mosheh lo-yada ki qaran owr panawbedabro ito. hebrew
os de ketebainen mouses ek tou orous kai ai duo plakes epi ton cheiron mouse
katabaionontos de autou ek tou orous mouses ouk edei oti dedoxastai [b] e opsis tou
chromatos tou prosopou autou[b/] en toi lalein auton autoi
qaran ’owr panaw = bertanduk kulit wajahnya.
e opsis tou chromatos tou prosopou autou = kulitnya telah berwarna pada wajahnya.
Image Moses bertanduk
http://www.99shadows.com/hornymoses.html
http://www.moseshand.com/studies/moses.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:MichaelangeloMoses20020315.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Germany _Bad-Urach _Moses-Font.jpg
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Bagaimana dengan Abram, Jacob, dll yang katanya pernah melihat Tuhan apa mereka
juga bertanduk/ berwarna wajahnya seperti Moses?
Bagaimana keadaan diri orang yang katanya pernah melihat Jesus, yang menurut claim
anda adalah Tuhan?????
john 14:9.... Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa;.....
Apa mereka juga bertanduk/ berwarna wajahnya seperti Moses?

Contoh-Contoh Misinterpretasi terhadap (2008-12-21 09:55)

Minuman Arak (Khamr) di Surga
Salah satu topik yang digambarkan oleh orang-orang yang salah dalam menginterpre-
tasikan Al-Qur‘an sebagai suatu bentuk kontradiksi adalah bagaimana arak (khamr) dis-
uguhkan di surga, sedangkan arak merupakan minuman haram di dunia. Ayat yang di-
gunakan untuk mengklaim pendapat mereka adalah,
“(Apakah) perumpamaan (penghuni) surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang
bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan
baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari
khamr (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang
disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan am-
punan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi
minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya?” (Muham-
mad: 15)
Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, jenis kesalahan dari persepsi ini terjadi
ketika seseorang berprasangka, menentang dengan sengaja, tidak dapat berpikir, dan
tidak menerima Al-Qur‘an secara menyeluruh. Sekarang, marilah kita menguji mengapa
klaim yang tidak berdasarkan pemikiran tersebut tidak rasional dan tidak beralasan di-
pandang dari berbagai sudut.
Pertama, kita dapat mengetahui bahwa ada satu perbedaan antara minuman yang dis-
uguhkan di surga dan yang ada di dunia berdasarkan ayat,
“Dengan membawa gelas (piala), cerek, dan minuman yang diambil dari air yang men-
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galir, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.” (al-Waaqi’ah: 18-19)
Sebagaimana diketahui, minuman yang disuguhkan di surga tidak memiliki pengaruh-
pengaruh negatif dan sifatnya yang merupakan minuman beralkohol adalah arak yang
ada di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, minuman arak di surga
tidak mengakibatkan pening atau kekacauan pikiran. Hal ini berarti meskipun mem-
berikan kesenangan, minuman tersebut tidak menyebabkan mabuk atau penyakit. Kare-
nanya, tidak ada ketidakkonsistenan dalam minuman yang disuguhkan di surga.
Sebaliknya, minuman beralkohol yang ada di dunia senantiasa digambarkan dalam Al-
Qur‘an dengan sifat-sifatnya yang merusak dan menghancurkan. Beberapa ayat yang
menggambarkan sifat negatif dan destruktif dari minuman beralkohol yang ada di
dunia adalah,
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk per-
buatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberun-
tungan. Sesungguhnya, setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi
kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari menger-
jakan pekerjaan itu).” (al-Maa‘idah: 90-91)
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, ‘Pada keduanya
itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar daripada manfaatnya.”’ (al-Baqarah: 219)
Jelaslah, tidak dapat diharapkan bahwa karakteristik-karakteristik dari berbagai minu-
man yang dilarang di dunia ini juga terdapat di surga. Ketika Allah menggambarkan
minuman surga, Dia menekankan sekali lagi bahwa minuman yang ada di surga itu
tidak mengandung sifat-sifat yang merusak sebagaimana yang terkandung dalam minu-
man di dunia,
“Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. (War-
nanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam
khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.” (ash-Shaffaat: 45-47)
Logika seseorang yang memahami topik ini sebagai suatu kontradisksi pada saat Al-
lah telah menjadikannya begitu jelas, pastilah harus dipertanyakan dengan serius. Ini-
lah salah satu keajaiban Al-Qur‘an bahwa ketika seseorang mendekatinya dengan peno-
lakan dan maksud yang tersembunyi, dia tidak akan mampu memahaminya, bahkan
terhadap topik-topik yang sangat jelas sekalipun. Allah menggambarkan kondisi orang
seperti ini dalam salah satu ayat-Nya,
“Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menim-
pakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.” (Yunus:
100)
Kedua, dalam teks Al-Qur‘an berbahasa Arab, kata khamr, yang berarti arak dan se-
mua jenis minuman yang beralkohol sebagaimana yang kita ketahui, hanya disebutkan
dalam ayat di atas, yaitu ayat 15 dalam surah Muhammad sebagai suatu jenis minu-
man yang disuguhkan di surga. Pada semua ayat lainnya yang ada dalam Al-Qur‘an,
kata syarab digunakan sebagai istilah minuman surga dan berarti berbagai jenis minu-
man dalam bahasa Arab. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata syarab diter-
jemahkan menjadi minuman arak, di mana dalam bahasa Arabnya menggunakan kata
syarab, yang juga dapat digunakan untuk berbagai jenis minuman non-alkohol. Salah
satu ayat Al-Qur‘an di mana kata ini disebutkan yang berarti berbagai jenis minuman
adalah,
“Di dalamnya mereka bertelekan (di atas dipan-dipan) sambil meminta buah-buahan
yang banyak dan minuman di surga itu.” (Shaad: 51)
“Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal yang dipakaikan
kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minu-
man yang bersih.” (al-Insaan: 21)
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Interpretasi Salah Lainnya Tentang Minuman Anggur
Dinyatakan dalam ayat 67 surah an-Nahl,
“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki
yang baik. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebe-
saran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan.”
Beberapa orang yang memiliki pemahaman terbatas berasumsi bahwa ayat ini memuji
minuman anggur dan mengatakan bahwa hal tersebut bertentangan karena anggur
merupakan minuman yang diharamkan. Pertama-tama, apabila Anda mengamati den-
gan saksama, Anda dapat mengetahui bahwa tidak ada pujian seperti itu dalam ayat
tersebut. Pujian tersebut lebih pada “buah kurma dan anggur” yang disediakan un-
tuk manusia sebagai makanan yang bergizi. “Memabukkan” yang disebutkan pada
bagian pertama dari ayat tersebut adalah apa yang orang saring ambil dari komponen-
komponen ini dan menyebabkan mabuk, yang telah disebutkan di beberapa ayat Al-
Qur‘an sebagai merusak dan salah. Jika seseorang berusaha untuk mencapai kesimpu-
lan bahwa ayat ini sedang memuji atau menganjurkan untuk mabuk, orang tersebut
tentu mempunyai maksud tersembunyi dan juga dia sedang melakukan kesalahan yang
amat besar dalam memahami dan beropini.
Ayat ini memberikan satu fakta yang sangat signifikan; semua jenis makanan yang di-
anugerahkan Allah sebagai hidangan, dapat—jika sangat diinginkan—digunakan dalam
satu cara yang positif dan bermanfaat atau dapat disalahgunakan dengan memberikan
efek akhir yang merusak. Dengan cara yang sama, tergantung pada niatnya, suatu
anugerah yang diberikan dapat digunakan untuk akhir yang baik atau jelek dan da-
pat digunakan untuk halal dan haram.
Di sini, fakta mendasar tentang dunia ini, yang merupakan suatu dasar pengetesan,
dibuat jelas dalam kontroversi antara buah anggur dan minuman anggur (arak). Buah
anggur, suatu benda yang mengandung kelezatan, gizi, dan menyehatkan dapat disar-
ing atau disuling menjadi suatu zat yang merusak dengan dampak yang negatif dan
permanen. Prinsip yang sama juga berlaku bagi semua anugerah yang diberikan Allah
kepada makhluk-Nya, seperti kekayaan, uang, kecantikan, kecerdasan, kantor, jabatan,
kekuatan, dan kekuasaan. Adalah mungkin untuk menggunakan semua anugerah ini
dengan sikap yang sesuai dengan aturan Allah atau untuk tujuan yang merusak dan de-
struktif sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat-Nya.
Sebagaimana yang diketahui, Allah dapat mentransformasikan nikmat apa pun, dengan
beragam alasan, menjadi berbagai bentuk penciptaan yang berbeda-beda. Dia dapat
menjadikan segalanya begitu jelas dan terang dengan satu ayat yang mengandung nilai
hikmah mulia yang serupa. Mereka yang mampu menggunakan akalnya akan menge-
tahui logika yang terkandung dalam ayat-ayat Allah dan memahaminya. Selain itu, lan-
jutan ayat,
“... Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Al-
lah) bagi orang yang memikirkan,” (an-Nahl: 67)memberikan penerangan tentang hal
ini.
Singkatnya, ketika ayat tersebut dibacakan dengan penuh kesadaran dan perhatian,
dapatlah kita diketahui bahwa hal tersebut tidaklah bertentangan sama sekali. Upaya-
upaya mereka yang mengingkari hal ini untuk menemukan kontradiksi dalam topik
yang sudah begitu jelas menunjukkan situasi keputusasaan mereka dalam menghadapi
Al-Qur‘an.
Klaim bahwa “Produksi Daging Babi yang Berada di Lingkungan
yang Sangat Higienis Dewasa ini Boleh Dikonsumsi”
Daging babi yang mengandung banyak sifat merusak jika dikonsumsi selama masa Al-
Qur‘an diturunkan, tentulah masih berlaku hingga saat ini. Pertama-tama, babi—tidak
memandang bagaimana higienisnya lingkungan tempat binatang tersebut berkem-
bang biak—adalah tetap seekor binatang yang mengonsumsi kotorannya sendiri.
Metabolisme babi menghasilkan banyak antibodi dibandingkan dengan jenis binatang
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lainnya, baik karena ia memakan kotorannya sendiri maupun karena susunan biologis-
nya. Selain itu, sistem metabolismenya menghasilkan sejumlah besar hormon pertum-
buhan dibandingkan dengan jenis binatang lainnya dan juga manusia. Secara alamiah,
antibodi dan hormon-hormon pertumbuhan ini membentuk jalan mereka pada otot-otot
babi selama terjadinya sirkulasi dan akumulasi di sana. Di samping itu, daging babi
mengandung sejumlah besar kolesterol dan lipid (lemak). Akibatnya, dibuktikan secara
saintifik bahwa semua antibodi, hormon, kolesterol, dan lipid yang ada dalam unsur
daging babi adalah berbahaya bagi kesehatan manusia.
Dewasa ini, di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, di mana daging babi
sangat populer, obesitas (kegemukan) telah menjadi suatu masalah yang terus berkem-
bang. Setiap orang yang melakukan diet, namun tetap mengonsumsi daging babi akan
mengalami peningkatan jumlah hormon pertumbuhan secara pesat dan akibatnya dia
akan mengalami kelebihan berat badan dan kemudian badannya akan terus menjadi
tidak berbentuk dan cacat.
Dampak merusak lainnya yang kerap terkandung dalam daging babi adalah cacing pita,
sejenis cacing parasit yang sangat kecil. Bagian parasit ini memengaruhi otot jantung
ketika cacing tersebut memasuki tubuh manusia maka akan menyebabkan suatu risiko
fatal. Meskipun demikian, adalah mungkin, dengan teknologi canggih sekarang ini, un-
tuk mendiagnosis babi-babi yang terinfeksi oleh parasit tersebut dan sampai saat ini
tidaklah menjadi suatu masalah. Karenanya, di masa lampau, manusia senantiasa meng-
hadapi bahaya dari infeksi yang fatal tersebut.
Sebagaimana diketahui, hikmah di balik tidak diperbolehkannya mengonsumsi daging
babi dalam Islam telah tampak. Dalam Islam, suatu ukuran tertentu dan berakar men-
dalam telah diambil terhadap pengonsumsian daging babi, yang, dengan dalih apa pun,
tetap mengandung risiko kesehatan yang tinggi dan menjadi fatal jika tidak berada di
bawah pengawasan yang ketat.
Walau bagaimanapun, ada satu hal penting yang harus diingat. Adalah tidak esensial
apakah sesuatu itu mengakibatkan sakit atau merusak bagi manusia sehingga sesu-
atu itu dilarang. Ini adalah bahasan yang menyesatkan orang banyak dan kerap di-
gunakan oleh mereka yang mempunyai maksud tersembunyi untuk mengambil keun-
tungan dari mereka yang hanya mempunyai sedikit pengetahuan dan menyebabkan
mereka bingung. Hal tersebut berarti, klaim penolakan yang mereka buat dengan kali-
mat, “Sekarang, mengapa hal ini terjadi atau dilarang di dalam Al-Qur‘an? Tidak ada
yang salah dengan semua ini!” merupakan suatu hasil dari tidak dipergunakannya akal
untuk berpikir atau menyadari hikmah dan tujuan wahyu yang ada dalam Al-Qur‘an.
Orang yang tidak berakal kerap mempersepsikan pendapatnya melalui suatu kacamata
yang sempit dan terbatas. Konsekuensinya, mereka tidak pernah mengetahui penyebab
dan logika yang ada di belakang semua itu dalam kerangka yang lebih besar.
Allah dapat melarang segala sesuatu apa pun berdasarkan berbagai alasan. Dia juga
dapat melarang sesuatu yang tidak merusak untuk menjadi ujian bagi mereka yang
benar-benar mempunyai rasa takut kepada-Nya, mencintai dan mematuhi-Nya, seperti
halnya untuk mengetahui siapa pula di antara hamba-hamba-Nya yang hanya berpura-
pura. Selain itu, sesuatu dapat dilarang oleh Allah untuk tujuan sebagai hukuman atau
peringatan, atau sebagai kenangan akan rahmat-Nya dan sebagai salah satu sarana bagi
manusia untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah.
Allah juga telah melarang, dalam Al-Qur‘an, mengonsumsi semua jenis hewan yang dis-
embelih atas sesuatu selain nama Allah.
“Sesungguhnya, Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan
binatang ternak yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsi-
apa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya, Allah Maha
Pengampun lagi Maha penyayang.” (al-Baqarah: 173)
Jelaslah bahwa memakan daging binatang yang disembelih bukan dengan menyebut
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nama Allah tidak berbahaya bagi kesehatan. Akan tetapi, apabila satu dari dua ekor
sapi yang merumput di padang yang sama dan kemudian disembelih dengan menyebut
nama Allah, dagingnya halal untuk dikonsumsi. Sebaliknya, apabila sapi yang satunya
lagi disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, dagingnya menjadi haram untuk
dikonsumsi. Salah satu alasan adanya ayat ini adalah tersedianya satu sarana untuk
menguji manusia.
Misalnya, larangan yang diberlakukan bagi kaum Yahudi di masa lampau “untuk tidak
bekerja di hari Sabtu” yang maksudnya adalah untuk menguji keimanan mereka. Hal
ini dinyatakan dalam Al-Qur‘an,
“Dan tanyakanlah kepada bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika
mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan
(yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari
selain Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba
mereka disebabkan mereka berlaku fasik.” (al-A’raaf: 163)
Larangan tentang bekerja di hari Sabtu ini telah diberlakukan bagi kaum Yahudi di
masa lampau dan tidak diperintahkan kepada kaum muslimin. Hal ini menunjukkan
bahwa larangan ini tidak diperintahkan karena adanya ancaman sosial atau karena
ikan yang akan ditangkap oleh warga pada hari Sabtu itu berbahaya untuk dikonsumsi,
namun hal tersebut semata-mata untuk menguji kaum Yahudi. Larangan ini berlaku un-
tuk menunjukkan lemahnya keimanan bangsa Yahudi dan lemahnya rasa takut mereka
kepada Allah.
Satu larangan yang serupa juga dinyatakan dalam Al-Qur‘an yang mengandung tujuan
yang sama dan merupakan satu sarana penilaian bagi kaum mukmin sejati,
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesu-
atu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah
mengetahui orang-orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya.
Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Hai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu
sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka den-
danya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang
dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-ya yang
dibawa sampai ke Ka’bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan
orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu,
supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan
apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah
akan menyiksanya. Allah Mahakuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut seba-
gai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan di-
haramkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan
bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (al-Maa‘idah:
94-96)
Tujuan dari larangan ini dengan jelas dinyatakan dalam ayat tersebut,
“... supaya Allah mengetahui orang-orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak da-
pat melihat-Nya....”
Menciptakan ketenangan dan membidik target mereka adalah bagian dari ujian ini.
Hikmah lain dari ujian terhadap bangsa-bangsa ini adalah untuk menghukum mereka
ketika mereka melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak wajar dan untuk
mengingatkan mereka agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Beberapa
larangan yang ditujukan bagi kaum Yahudi di masa lampau adalah contoh dari hal ini,
“Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan
dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain
lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang
bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan
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mereka; dan sesungguhnya Kami adalah Mahabenar.” (al-An’aam: 146)
Kita dapat menyimpulkan bahwa ada hikmah yang mendalam dalam larangan terhadap
sesuatu yang Allah berlakukan untuk tidak dilanggar. Jika kita akan membatasi alasan-
nya karena hal yang dilarang tersebut merusak atau tidak menyehatkan, hal tersebut
kurang mengandung pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap Al-Qur‘an.
Begitu juga ada lebih dari satu penyebab dilarangnya daging babi untuk dikonsumsi.
Tidak ada keraguan bahwa daging babi senantiasa berbahaya bagi kesehatan manu-
sia sampai saat kini. Ukuran tertentu yang dilakukan terhadap risiko yang selalu
dipertanyakan, yang ditemukan oleh alat kedokteran dan tes biologi di masa sekarang,
telah terungkap dalam Al-Qur‘an 1.400 tahun yang lalu, pada saat seluruh manusia
belum mengetahui konsep-konsep seperti mikroba, bakteri, cacing pita, hormon, atau
antibodi. Ini merupakan salah satu keajaiban kitab suci ini. Diketahui sekarang ini
bahwa—bahkan setelah dilakukan semua tindakan inspeksi dan pencegahan selama
proses produksi daging babi—daging babi tersebut secara fisik masih tetap tidak menye-
hatkan untuk dikonsumsi manusia dan merupakan suatu jenis daging yang memba-
hayakan bagi kesehatan manusia. Meskipun demikian, produksi daging babi hanya
memerlukan biaya yang sedikit dan ini menjadi salah satu alasan mengapa beternak
babi begitu populer di seluruh dunia. Faktor usaha ini, bila kita perhatikan, dalam
beberapa hal hampir menyerupai arus ikan selama hari Sabtunya kaum Yahudi. Pada
saat begitu banyaknya sumber daging yang dapat dikonsumsi dan rasanya lezat, seperti
daging kambing, domba, ayam, sapi, berbagai jenis burung, beragam hewan sebagai
makanan, dan banyak lagi, untuk menggantikan daging babi yang diharamkan oleh Al-
lah, akan dianggap sebagai suatu tindakan yang bermakna.
Karena Al-Qur‘an terjamin validitasnya sampai hari kiamat, segala bentuk konsumsi
daging babi, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak, diharamkan sampai saat ini.
Apabila setelah seratus tahun daging babi diberlakukan sebagai sesuatu yang benar-
benar berbahaya bagi kesehatan manusia, menghindari pengonsumsiannya tetap meru-
pakan suatu bentuk ibadah bagi kaum mukminin yang sejati. Kemudian masalahnya,
untuk memakannya atau tidak, apakah akan menjadi ujian bagi mereka yang menen-
tangnya karena kekurangan akal mereka?
Memandang Kisah-Kisah dalam Al-Qur‘an sebagai Fabel
Salah satu elemen penting dari gaya Al-Qur‘an adalah menerangkan berbagai bahasan
melalui contoh-contoh atau perbandingan-perbandingan. Semua ini kerap diungkap
dari kehidupan para nabi atau rasul terdahulu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi se-
belum Al-Qur‘an diturunkan. Karena itu, tipe-tipe kisah qur‘ani ini mengandung berba-
gai peringatan, contoh, tanda-tanda, dan pesan bagi umat manusia.
Al-Qur‘an mengandung kata-kata penolakan bagi mereka yang tidak mampu menyadari
hikmah yang suci ini,
“Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata, ‘Sesungguh-
nya, kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti ini), kalau kami menghendaki nis-
caya kami dapat membacakan yang seperti ini, (Al-Qur‘an) ini tidak lain hanyalah
dongengan-dongengan orang-orang purbakala.”’ (al-Anfaal: 31)
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?’
Mereka menjawab, ‘Dongeng-dongeng orang-orang dahulu.”’ (an-Nahl: 24)
Orang-orang kafir menganggap kisah-kisah ini sebagai mitos dan legenda, meskipun se-
mua itu mengandung informasi pencerahan yang berharga dan berbagai contoh bagi
yang benar-benar beriman. Allah menerangkan setiap peristiwa yang mungkin dan
hukum-hukum yang berlaku di sepanjang masa dengan memberikan contoh-contoh atau
ilustrasi-ilustrasi dari kehidupan para nabi dan bangsa-bangsa terdahulu.
Jelaslah, menyediakan informasi yang historis bukanlah satu-satunya tujuan dari kisah-
kisah atau contoh-contoh yang ada dalam Al-Qur‘an ini. Kisah-kisah tersebut mengan-
dung sejumlah tujuan suci pula. Kita dapat membuat daftarnya di sini, yaitu sebagai
berikut.
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• Untuk memberlakukan hukum Allah yang telah ada sejak penciptaan alam semesta
dan mengatur kehidupan kaum mukminin dan kafirin.
• Untuk menerangkan dan mempersiapkan kaum mukminin yang ada di sepanjang
masa dengan berbagai peristiwa, cobaan, atau kekerasan yang pernah mereka alami,
seperti bagaimana mereka seharusnya berperilaku dan bertindak, semangat dan hati
nurani yang seharusnya mereka miliki, perilaku dan sikap yang yang seharusnya
mereka perlihatkan terhadap Allah. Ini untuk menunjukkan kepada kaum mukminin
jalan yang benar di setiap subjek.
• Untuk meningkatkan antusiasme kaum mukminin yang sejati.
• Untuk mengundang para penentang kebenaran ke jalan yang benar dan untuk mengin-
gatkan mereka yang tidak menerima panggilan ini sebagai konsekuensi dari tindakan
yang mereka lakukan.
• Untuk memberikan kabar gembira bagi para pengikut Al-Qur‘an tentang akhir yang
indah yang menunggu mereka di dunia dan di akhirat kelak.
Pada kenyataannya, mereka yang mempunyai pengetahuan dan naluri yang sedikit
untuk mempersepsikan hal-hal seperti itu, akan menganggap Al-Qur‘an sebagai suatu
buku cerita dan mereka tidak akan mampu melihat hikmah yang tersembunyi dalam
kisah-kisah Al-Qur‘an. Pernyataan tentang orang-orang yang menentang dan tidak
bernurani dan yang tuli dari berbagai keterangan atau nasihat ini, disebutkan dalam
ayat Al-Qur‘an,
“Dan di antara mereka ada yang mendengarkan (bacaan)mu, padahal Kami telah mele-
takkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami
letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda (kebe-
naran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang
kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ‘Al-Qur‘an ini tidak lain
hanyalah dongengan orang-orang dahulu.”’ (al-An’aam: 25)
Manusia seperti itu tidak menjadi suatu ancaman bagi Islam atau Al-Qur‘an dengan
segala tindakan yang mereka lakukan. Tidak peduli berapa banyak mereka berusaha
untuk menyebabkan kehancuran terhadap Al-Qur‘an dan untuk memalingkan atau
menyesatkan orang lain dari agama mereka, sebenarnya mereka tidak melakukan apa
pun kecuali membinasakan diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Fakta ini diny-
atakan dalam kelanjutan ayat sebelumnya,
“Mereka melarang (orang lain) mendengarkan Al-Qur‘an dan mereka sendiri men-
jauhkan diri darinya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang
mereka tidak menyadari.” (al-An’aam: 26)
Ketika mereka pada akhirnya benar-benar menyadari kekeliruan jalan mereka, hal
tersebut tidaklah bermanfaat karena mereka sudah sangat terlambat dan tidak ada cara
lain untuk memperbaiki kebinasaan yang mereka buat sendiri.
“Dan jika kamu (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka
berkata, ‘Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat
Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.’ (Tentulah kamu melihat suatu
peristiwa yang mengharukan).” (al-An’aam: 27)
Asumsi bahwa Al-Qur‘an Adalah Tiruan atau
Imitasi dari Kitab-Kitab Suci Lainnya
Al-Qur‘an merupakan satu-satunya kitab suci yang berasal dari Allah bagi seluruh umat
manusia sebagai suatu peringatan dan petunjuk, dan terjamin validitasnya sampai hari
kiamat. Umat manusia pernah mendapatkan beberapa kitab suci yang diturunkan se-
belum Al-Qur‘an. Akan tetapi, Allah telah menjamin pemeliharaan Al-Qur‘an. Fakta ini
disebutkan dalam ayat,
“Sesungguhnya, Kamilah yang menurunkan Al-Qur‘an, dan sesungguhnya Kami benar-
benar memeliharanya.” (al-Hijr: 9)
Klaim yang berkembang luas lainnya di antara orang-orang bodoh adalah bahwa Nabi
Muhammad terinspirasi oleh kitab Taurat dan Injil kemudian menulis Al-Qur‘an. Akar
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permasalahannya adalah bahwa klaim yang benar-benar imajiner dan sama sekali tidak
mendasar ini menganggap adanya persamaan antara apa yang ada di dalam Al-Qur‘an
dan kitab Taurat dan Injil.
Adalah hal yang amat wajar bila terdapat kesamaan antara ketiga kitab tersebut
karena—akhirnya (jika kita memandang pada bagian isi Taurat dan Injil)—ketiganya
mengandung wahyu Allah dan pesannya adalah satu dan sama. Bahasan utamanya,
seperti keberadaan Allah, Tauhidullah, sifat-sifat-Nya, keimanan terhadap hari akhir,
karakteristik kaum mukminin, kaum munafikin, dan mereka yang menentang Allah,
kehidupan bangsa-bangsa terdahulu, petunjuk, larangan, dan nilai-nilai moral, meru-
pakan fakta-fakta universal dan akan tetap ada di sepanjang masa.
Konsekuensinya, tidaklah mengherankan bila topik-topik ini yang disebutkan di dalam
kitab-kitab suci sebelumnya menyerupai atau paralel dengan apa yang ada dalam Al-
Qur‘an. Sebenarnya, tidak ada pernyataan dalam Al-Qur‘an bahwa Islam adalah agama
yang sangat berbeda. Persamaan-persamaan tersebut dinyatakan dalam ayat Al-Qur‘an
sebagai berikut.
“Dan sesungguhnya Al-Qur‘an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang
dahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama bani
Israel mengetahuinya?” (asy-Syu’araa‘: 196-197)
“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan sungguh Kami
telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga)
kepada kamu; bertakwalah kepada Allah....” (an-Nisaa‘: 131)
Selain itu, dinyatakan dalam Al-Qur‘an bahwa Al-Qur‘an membenarkan apa yang ada di
dalam Taurat dan Injil,
“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur‘an dengan membawa kebenaran, membe-
narkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu
ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut
apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang....” (al-Maa‘idah: 48)
Kualitas pembenaran kitab-kitab sebelumnya tidaklah aneh bagi Al-Qur‘an, tetapi me-
mang telah dinyatakan dalam semua kitab yang terdahulu tersebut. Ktab Injil yang
diturunkan kepada Nabi Isa a.s. membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat yang di-
turunkan kepada Nabi Musa a.s.. Kenyataan ini dinyatakan dalam Al-Qur‘an,
“Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi bani Israel) dengan Isa putra Maryam, mem-
benarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya
kitab Injil sedang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan mem-
benarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pen-
gajaran untuk orang-orang yang bertakwa.” (al-Maa‘idah: 46)
Ini adalah hukum Allah dan tentulah berlaku juga bagi Al-Qur‘an. Beberapa bahasan
yang sama dengan yang terdapat dalam kitab-kitab suci lainnya telah disebutkan dalam
Al-Qur‘an. Permulaan dilakukannya ibadah haji oleh Nabi Ibrahim, yaitu dalam surah
al-Hajj ayat 26 dan 27, adanya kewajiban shalat setiap hari dan membayar zakat se-
belum masa Rasulullah terdapat dalam surah al-Anbiyaa‘ ayat 72 dan 73, dan akhlak
mulia yang diperintahkan bagi semua nabi terdapat dalam surah al-Mu‘minuun ayat 51;
semuanya merupakan bahasan yang umum.
“Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah
(dengan mengatakan), ‘Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan Aku
dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang
beribadah dan orang-orang yang ruku’ dan sujud. Dan berserulah kepada manusia un-
tuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan
mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”’ (al-Hajj:
26-27)
“Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Ya’qub, sebagai suatu
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anugerah (dari Kami). Dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh.
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petun-
juk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan keba-
jikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka
selalu menyembah.” (al-Anbiyaa‘: 72-73)
“Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal saleh.
Sesungguhnya, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Mu‘minuun: 51)
Kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat keyakinan yang sama antara Al-Qur‘an dan
kitab-kitab suci lainnya, dan bahwa ini tidak saja alami, tetapi juga logis. Karenanya,
keberadaan berbagai persamaan tersebut tidaklah saling bertentangan; justru hal terse-
but lebih jauh memberikan penekanan akan kebenaran bahwa semua kitab suci terse-
but berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah. Ini adalah kenyataan yang dinyatakan
dalam Al-Qur‘an dan dibenarkan oleh akal dan logika.
Allah telah menurunkan ayat-ayat-Nya tentang bahwasanya Al-Qur‘an adalah kitab
yang benar yang diturunkan oleh-Nya dan keadaan mereka yang tidak mengimani kebe-
naran ini.
“Tidaklah mungkin Al-Qur‘an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi, (Al-Qur‘an itu)
membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah
ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta
alam. Atau (patutkah) mereka mengatakan, ‘Muhammad membuat-buatnya.’ Katakan-
lah, ‘(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surah se-
umpamanya dan panggilah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya)
selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.’ Yang sebenarnya, mereka mendus-
takan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang
kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah
mendustakan (rasul). Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim
itu.” (Yunus: 37-39)
Selain itu, terdapat satu dimensi lain dalam bahasan ini. Nabi Muhammad bukanlah
seseorang yang telah mengumpulkan berbagai informasi dan mencarinya, baik dalam
Taurat maupun Injil, selama hidupnya. Para sahabat Rasulullah yang sangat dekat den-
gannya telah mengakui fakta bahwa Rasulullah tidak pernah membaca, menulis, bek-
erja, atau mencari-cari berbagai informasi dari kitab-kitab suci ini. Tidak ada seorang
pun yang mempunyai keraguan tentang hal ini. Ditambah lagi, karakteristik Rasulul-
lah ini telah benar-benar termasyhur di kalangan kaum kafir yang digunakan Al-Qur‘an
sebagai bukti untuk melawan mereka,
“Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur‘an) sesuatu kitab pun dan kamu
tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu per-
nah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu).” (al-
‘Ankabuut: 48)
Istilah “ummi”, yang merujuk pada seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan ten-
tang kitab-kitab suci terdahulu dan bukan sebagai umat dari agama-agama ini, digu-
nakan Al-Qur‘an bagi Nabi Muhammad saw. untuk menekankan sifatnya. Ayat tersebut
adalah,
“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka da-
pati tertulis di dalam Taurat dan Injil....” (al-A’raaf: 157)
Konteks dalam istilah “ummi” yang digunakan untuk merujuk pada mereka yang bukan
umat Nasrani atau Yahudi, tampak pada ayat,
“Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah,
‘Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengiku-
tiku.’ Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab dan kepada
orang-orang yang ummi, ‘Apakah kamu (mau) masuk Islam?’ Jika mereka masuk Is-
lam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat
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hamba-hamba-Nya.” (Ali Imran: 20)
Sebagaimana kita dapat simpulkan dari ayat tersebut, istilah “ummi” digunakan un-
tuk merujuk pada manusia yang belum pernah diturunkan kitab kepadanya. Jadi, hal
tersebut menjadi jelas bahwa istilah tersebut tidak digunakan Al-Qur‘an dengan bentuk
klasikal yang bermakna “buta huruf”.
Ketidakselarasan dan Perbedaan
Sejauh ini, kami telah menerangkan berbagai logika yang ada di belakang persamaan-
persamaan yang terdapat di dalam Al-Qur‘an dan kitab-kitab suci lainya. Akan tetapi,
ketika seseorang memberikan perhatian yang cukup terhadap hal tersebut, dia akan
menyadari bahwa sebenarnya terdapat banyak lagi ketidakselarasan dan perbedaan
antara semua kitab tersebut. Sebagai tambahan pada persamaan-persamaan yang ada,
perbedaan yang dimiliki Al-Qur‘an dibandingkan dengan kitab-kitab samawi lainnya
dan bagaimana Al-Qur‘an membenarkan perubahan-perubahan yang terdapat dalam
kitab-kitab suci lainnya, merupakan bukti bahwa—secara kata per kata—Al-Qur‘an
adalah sebuah kitab suci.
Karena kitab-kitab samawi yang diturunkan sebelumnya telah mengalami berbagai pe-
rubahan yang dilakukan oleh manusia dan telah kehilangan sebagian besar orisinalitas
wahyu ilahiyahnya, kitab-kitab tersebut mengandung logika dan referensi yang berten-
tangan, dan pada saat yang sama bertentangan secara langsung dengan kandungan Al-
Qur‘an. Juga terdapat berbagai variasi dalam kisah-kisah yang terdapat di dalamnya
dibandingkan dengan Al-Qur‘an.
Kitab-kitab ini telah mengalami banyak perubahan dalam kandungan dan logikanya
dan begitu juga gaya serta komposisinya. Ini karena kitab-kitab itu telah berubah men-
jadi teks-teks sejarah agama yang mistis daripada sebagai kitab-kitab samawi. Misalnya,
kitab pertama dari Taurat, Genesis (Kejadian), menceritakan kisah bani Israel dari awal
penciptaan hingga kematian Nabi Yusuf. Gaya ekspresi historis ini mendominasi seba-
gaimana yang terdapat pada kitab-kitab Taurat lainnya.
Dengan cara yang sama, bagian-bagian inisial dari keempat Injil yang resmi (Matius,
Markus, Lukas, dan Johanes) mengandung kisah hidup Nabi Isa sebagai topik utamanya.
Bahasan utama dari keempat jenis Injil ini adalah kisah kehidupan, sabda, dan kegiatan-
nya.
Sebaliknya, Al-Qur‘an mempunyai gaya yang sangat berbeda. Ada sebuah ajakan ter-
buka kepada agama (Islam) yang diawali dengan surah al-Faatihah. Pada bahasan-
bahasannya, topik utama yang terkandung dalam Al-Qur‘an adalah pengakuan ter-
hadap Allah sebagai bukti ketidaksempurnaan seorang makhluk dan perintah kepada
kaum mukminin untuk menjauhi perbuatan syirik agar menyerahkan diri mereka
hanya kepada Allah.
Pada masa kini, dalam kitab Taurat yang telah diubah, terdapat banyak ketidaksempur-
naan dan sifat-sifat manusia yang telah disamakan dengan sifat Allah (Allah adalah di
atas segalanya). Misalnya, kisah Nabi Nuh yang mengandung banyak kebohongan ten-
tang sifat-sifat Allah. Karakter manusia seperti merasa lelah atau menyesal, berdiam
diri, dan banyak lagi sifat yang tidak dapat disebutkan di sini telah disamakan dengan
sifat Allah. Taurat juga banyak menyebutkan tentang Allah ketika kitab tersebut men-
erangkan tentang Allah sebagaimana seorang manusia, seperti berjalan, berkelahi, dan
merasa marah (Mahasuci Allah dari apa yang mereka katakan).
Ini adalah alasan mengapa ada peringatan-peringatan yang jelas dalam Al-Qur‘an ter-
hadap mereka yang mengada-ada dan mengatakan kebohongan-kebohongan dari golon-
gan kaum Yahudi. Salah satu tuduhan tersebut adalah bahwa Allah (Yang Mahakuasa)
adalah kikir.
“Orang-orang Yahudi berkata, ‘Tangan Allah terbelenggu.’ Sebenarnya tangan
merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah
mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia
menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki....” (al-Maa‘idah: 64)
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Pada keseluruhan kandungannya, Al-Qur‘an berbeda dengan Taurat karena Al-Qur‘an
tidak hanya berbicara tentang satu bangsa, tetapi tentang seluruh peradaban, kebangk-
itan dan kerunTuhannya. Sebagaimana diperintahkannya mereka yang telah ditu-
runkan Al-Qur‘an kepadanya untuk bertanggung jawab mengikuti semua perintahnya.
Sifat-sifat ini menjadikannya berbeda dan universal. Karena semua kitab samawi (ke-
cuali Al-Qur‘an) telah mengalami perubahan yang dilakukan oleh manusia di sepanjang
sejarahnya dan telah hilangnya
orisinalitasnya, kitab-kitab itu tidak lagi mempunyai sifat kesamawiannya. Beberapa
prinsip dasar ajaran Kristus yang disebutkan dalam kitab Injil, yang dianggap sebagai
satu sumber Al-Qur‘an, telah disanggah secara terbuka oleh Al-Qur‘an. Satu hal yang
penting adalah mereka mengasumsikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Keyakinan ini
telah dinyatakan sebagai satu bentuk kebohongan terhadap Allah.
“Dan mereka berkata, ‘Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak perem-
puan.’ Sesungguhnya, kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,
hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung
runtuh, karena mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak.
Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak
ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha
Pemurah selaku seorang hamba.” (Maryam: 88-93)
Pernyataan serupa lainnya yang merupakan penentangan terhadap Al-Qur‘an adalah
penyaliban Nabi Isa oleh bangsa Yahudi. Dalam Al-Qur‘an, dinyatakan bahwa bangsa
Yahudi tidaklah membunuh Yesus (Nabi Isa), tetapi dia telah diserupakan. Ditambahkan
pula bahwa Allah telah mengangkatnya ke haribaan-Nya.
Kesimpulannya, jika kita membuat suatu perbandingan umum, kita akan mengetahui
bahwa kebenaran penting yang diberikan sebagai petunjuk oleh Al-Qur‘an bagi umat
manusia adalah Tauhidullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Dia mempunyai sifat
yang tidak sama dengan makhluk-Nya atau sifat-sifat negatif lainnya. Fakta-fakta pent-
ing ini diulang-ulang dalam Al-Qur‘an dalam kisah-kisah qur‘ani yang mengandung
petunjuk, peringatan, dan pengetahuan.
Semua ini membuktikan bahwa Al-Qur‘an adalah sebuah kitab samawi.
Miskonsepsi bahwa Informasi tentang Sains yang
Terkandung dalam Al-Qur‘an Berasal dari Peradaban Masa Lalu
Kami juga harus menyebutkan pernyataan irasional lainnya yang dilontarkan oleh
manusia tentang Al-Qur‘an. Dalam bab sebelumnya, kita mengetahui bahwa informasi
tentang sains dalam Al-Qur‘an disusun lebih maju dibandingkan pengetahuan yang
ada di masa itu. Mereka yang menentang fakta yang jelas ini berargumentasi—dalam
rangka menghilangkan jejak keajaiban Al-Qur‘an dari kitab-kitab lainnya—bahwa Nabi
Muhammad saw. mendapatkan informasi semua ini setelah terinspirasi oleh kemajuan
peradaban di masa itu.
Berdasarkan pernyataan ini, Nabi kita (difitnah) telah mengadopsi informasi tentang
konsep-konsep seperti astronomi, embriologi, dan obat-obatan dari peradaban kuno.
Misalnya, mereka berpendapat bahwa beliau telah menemukan data-data tentang as-
tronomi dari bangsa Sumeria dan tentang obat-obatan dari berbagai koleksi papyrus
yang dimiliki bangsa Mesir Kuno dan mengabadikannya dalam Al-Qur‘an.
Invaliditas dari asumsi ini dapat dilihat dari beberapa poin yang ada. Sebagaimana
telah diketahui bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan serangkaian riset
seperti itu selama hidupnya. Sejauh ini tidak ada seorang pun yang membantah hal
tersebut. Selain itu, hal yang sangat masyhur adalah bahwa Rasulullah juga tidak mem-
punyai pengetahuan sama sekali tentang bahasa dari peradaban-peradaban ini.
Di samping itu, seseorang yang ingin melakukan riset seperti itu pada masa tersebut
akan mengalami berbagai kesulitan. Yang sangat jelas, pada abad ke-7, bangsa Arab
tidak mempunyai macam-macam peralatan riset kontemporer seperti perpustakaan
yang besar, pers, toko-toko buku, atau internet. Bahkan dengan teknologi mutakhir
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dewasa ini pun, adalah bukan pekerjaan yang mudah untuk melakukan riset terhadap
dokumen-dokumen bangsa Mesir Kuno tentang embriologi. Pembangunan peradaban
ini berlangsung sejak lima ribu tahun yang lalu. Jumlah sumber-sumber tertulis yang
tetap ada di masa sekarang sangatlah terbatas. Selain itu, tidak semua dokumen terse-
but telah diterjemahkan. Sebagai tambahan, adalah hal yang penting untuk memiliki
informasi detail tentang sejarah yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami se-
cara penuh terjemahan-terjemahan ini. Singkatnya, kajian seperti ini akan menemukan
kesulitan yang luar biasa, bahkan di bawah kondisi yang lebih mudah pun seperti di
masa sekarang ini.
Lagi pula, tidak ada alasan untuk memikirkan bahwa pengetahuan yang kita warisi dari
peradaban kuno adalah benar dan akurat secara keseluruhan. Informasi yang tidak be-
nar, takhayul, dan kepercayaan-kepercayaan yang diselewengkan merupakan hal yang
biasa dalam masyarakat kuno. Jika, sebagaimana dinyatakan oleh para penentang, kan-
dungan sains yang terdapat dalam Al-Qur‘an diadopsi dari berbagai budaya peradaban
kuno, seharusnya mengandung kesalahan dan inkonsistensi yang serupa. Akan tetapi,
Al-Qur‘an terbebas dari semua itu. Sains modern telah membuktikan bahwa semua ayat
Al-Qur‘an yang saintifik seratus persen akurat. Realitas ini lebih jauh ditekankan dalam
ayat,
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur‘an? Kalau sekiranya Al-Qur‘an itu
bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam-
nya.” (an-Nisaa‘: 82)
Dengan demikian, argumentasi bahwa Nabi Muhammad mengadopsi kandungan ayat-
ayat Al-Qur‘an yang saintifik dari sumber-sumber peradaban lainnya adalah benar-
benar tidak mendasar, seperti apa yang mereka ada-adakan. Keberadaan orang-
orang yang membuat pernyataan-pernyataan seperti itu dan jawaban yang seharusnya
diberikan kepada mereka dinyatakan dalam ayat,
“Dan orang-orang kafir berkata, ‘Al-Qur‘an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang
diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain.’ Maka sesungguh-
nya, mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata,
‘Dongengan-dongengan orang-orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka diba-
cakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang.’ Katakanlah, ‘Al-Qur‘an itu
diturunkan oleh (Allah) yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya,
Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”’ (al-Furqaan: 4-6)
Khayalan bahwa Al-Qur‘an Diturunkan Hanya kepada Bangsa Arab
Orang-orang yang bersikap menantang ini mempromosikan sarana-sarana lainnya
dalam upaya memisahkan dan menjauhkan orang dari Al-Qur‘an, yaitu pernyataan
mereka bahwa Al-Qur‘an diturunkan hanya kepada bangsa Arab dan hanya mereka
yang diharuskan menaatinya. Seseorang yang pernah membaca Al-Qur‘an walau hanya
sekali akan menyadari bagaimana tidak mendasar dan menggelikannya sugesti ini.
Banyak ayat Al-Qur‘an yang memberikan penekanan tentang fakta bahwa Nabi Muham-
mad adalah seorang utusan yang diutus bagi seluruh umat manusia dan bahwa setiap
orang bertanggung jawab menaati seluruh ajaran yang terkandung dalam Al-Qur‘an
sampai datangnya hari kiamat. Kami akan memuat beberapa ayat yang membahas ten-
tang hal tersebut di sini dan semua ini seharusnya lebih dari cukup untuk menjadi suatu
kesimpulan,
“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai
pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui.” (Saba‘: 28)
“Katakanlah, ‘Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua,
yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi....”’ (al-A’raaf: 158)
Mereka yang melakukan tindakan protes itu sedang mencoba untuk membingungkan
orang-orang yang belum mengetahui dan menyebabkan berbagai gangguan dengan men-
dasarkan pernyataan mereka pada ayat Al-Qur‘an yang menyatakan,
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“Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya
ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan
siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.
Dan Dialah Tuhan Yang Mahakuasa lagi Mahabijaksana.” (Ibrahim: 4)
Ayat tersebut benar-benar jelas. Seorang rasul akan berbicara dengan menggunakan
bahasa yang sama dengan bangsa di mana dia diutus. Ini selalu menjadi permasala-
han sepanjang sejarah. Hanya orang-orang yang seperti itulah yang dapat mengatakan
bahwa wahyu Allah hanya diperuntukkan bagi umat yang berada di sekelilingnya se-
cara lengkap dan sempurna. Hal ini karena kitab yang diturunkan menggunakan ba-
hasa yang sama dengan bahasa si utusan itu dan bangsanya. Tidak ada lagi yang tam-
pak lebih alamiah daripada hal tersebut.
Akan tetapi, para penentang tersebut berargumentasi demikian agar terhindar dari
agama, tak peduli agama apa pun itu. Karakter suka menentang ini telah diklarifikasi
dalam Al-Qur‘an,
“Dan jikalau Kami jadikan Al-Qur‘an itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab
tentulah mereka mengatakan, ‘Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?’ Apakah (patut
Al-Qur‘an) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah, ‘Al-
Qur‘an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-
orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur‘an itu su-
atu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari
tempat yang jauh.” (Fushshilat: 44)
Adalah hal yang imperatif (menguatkan) untuk membentuk kesatuan serupa itu antara
seorang rasul, bangsanya, dan kitab yang dibawanya agar disampaikannya kandungan
ajaran Ilahi tersebut bagi umat manusia secara utuh dan menyeluruh. Juga untuk
mencegah berbagai peristiwa yang mengandung masalah komunikasi yang akan meng-
halangi pembentukan fondasi sebuah agama. Buktinya, hal ini tidak mendorong atas
sesuatu apa pun untuk terpengaruh bahwa bangsa-bangsa yang lain tidak akan dim-
intai pertanggungjawabannya terhadap Al-Qur‘an. Makna dan ajaran-ajaran Al-Qur‘an
dapat dengan mudah diinterpretasikan dan diterangkan dengan menggunakan berba-
gai bahasa. Sebagaimana fakta tersebut, jelaslah apa yang telah berperan. Kondisi ini
tidak lagi menjadi penghalang untuk mempelajari atau mengamalkan agama.
Misinterpretasi terhadap Istilah “Kami” yang Digunakan Allah
dalam Merujuk kepada Diri-Nya
Allah menggunakan istilah “Kami” untuk merujuk diri-Nya sendiri di berbagai tempat
dalam Al-Qur‘an. Beberapa contoh dari ayat-ayat ini adalah sebagai berikut.
“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami
telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami beri
bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putra Maryam dan Kami telah memperku-
atnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa
sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong;
maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang
lain) kamu bunuh?” (al-Baqarah: 87)
“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh
dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di
akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.” (al-Baqarah: 130)
Para penentang tersebut mengasumsikan istilah “Kami”, yang dipergunakan Allah seba-
gai rujukan kepada diri-Nya sendiri dalam Al-Qur‘an sebagai bentuk jamak, dan men-
sugesti bahwa penggunaan kata ini bertentangan dengan fakta bahwa tidak ada Tuhan
selain Allah. Mereka meyakini bahwa mereka telah membuat suatu penemuan yang
sangat signifikan. Pada kenyataannya, keterangan dari misinterpretasi ini, yang meru-
pakan hasil dari suatu pendekatan yang superfisial dan angkuh, adalah sangat seder-
hana. Dalam bahasa Arab, kata ganti orang “Kami” tidak hanya dipergunakan bagi
suatu bentuk jamak, tetapi juga dipergunakan untuk memberikan penekanan pada kea-
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gungan, kemuliaan, kehormatan, kejayaan, posisi yang tinggi, dan posisi dalam bentuk
tunggal. Istilah “Kami” yang digunakan bagi Allah merupakan aplikasi dari konteks ini.
Mentalitas yang dimiliki istilah “Kami” yang digunakan dalam bahasa Arab juga diap-
likasikan bagi penggunaan yang sopan dari bentuk jamak pada kata ganti orang “Anda”
untuk merujuk pada seseorang dalam bahasa Prancis dan juga dalam beberapa bahasa
lainnya.
Inti dan pesan yang paling signifikan dari Al-Qur‘an adalah bahwa tidak ada Tuhan se-
lain Allah dan hanya Dialah yang harus ditaati. Fakta bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah ditekankan dalam berbagai ayat Al-Qur‘an, seperti,
“Sesungguhnya, ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan selain Allah; dan sesung-
guhnya Allah, Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Ali Imran: 62)
“... dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.”
(Shaad: 65)
“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mohon-
lah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perem-
puan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.” (Muham-
mad: 19)
Jelaslah bahwa istilah “Kami” yang dipergunakan dalam merujuk kepada Allah sendiri
pada berbagai tempat dalam Al-Qur‘an, tidak diaplikasikan sebagai bentuk jamak,
tetapi lebih ditujukan untuk menggambarkan keagungan, kemuliaan, dan kesucian Al-
lah.
Pada kenyataannya, seseorang harus menyadari akan penggunaan khusus dari istilah
ini dalam bahasa Arab untuk mendapatkan tujuan yang dimaksud. Seseorang yang
memiliki sedikit kekuasaan logika dapat mengapresiasikan kondisi yang berada di balik
istilah ini. Kondisi mereka yang mempersepsikan hal ini sebagai suatu kontradiksi atau
bertentangan, memberikan suatu gambaran yang jelas tentang tingkatan inteligensi
dan pemahaman dan tingkah laku yang mereka perbuat.
Kegagalan untuk Memahami Perumpamaan-Perumpamaan
yang Terdapat dalam Al-Qur‘an
Al-Qur‘an adalah suatu kitab yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berhati-
hati, berakal, dan ikhlas. Mereka yang tidak memiliki sifat-sifat ini, yaitu orang-
orang yang tidak memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menggunakan akalnya
dan mempunyai motif tersembunyi, tidak pernah dapat memahami Al-Qur‘an ataupun
menemukan berbagai misteri dan ajaran yang lebih baik yang terkandung di dalam-
nya. Ini juga berlaku terhadap perumpamaan-perumpamaan yang diberikan dalam Al-
Qur‘an yang menawarkan petunjuk dan perintah-perintah. Satu ayat Al-Qur‘an yang
menggambarkan bagaimana orang-orang yang skeptis tidak mampu memahami berba-
gai perumpamaan dalam Al-Qur‘an dan, selain itu, betapa perumpamaan-perumpamaan
itu hanya dapat menjadikan mereka bertambah sesat.
“Sesungguhnya, Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang
lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa
perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan,
‘Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?’ Dengan perumpamaan
itu, banyak orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak
orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-
orang yang fasik.” (al-Baqarah: 26)
Seorang yang beriman dengan mudah dapat memahami bahwa perumpamaan seekor
nyamuk yang disebutkan dalam ayat di atas merupakan suatu sarana yang dapat mem-
buktikan kehebatan dari kekuasaan Allah. Serangga yang sangat kecil ini, yang hanya
memiliki panjang satu sentimeter, merupakan satu contoh dari penciptaan Allah yang
sangat sempurna dan unik. Serangga tersebut mempunyai berbagai sistem, mekanisme,
dan suatu struktur yang jauh lebih kompleks daripada berbagai peralatan teknologi mu-
takhir atau komputer. Ia tetap bertahan hidup hingga masa sekarang ini dan tidak men-
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galami perubahan dari awal proses penciptaannya. Allah memberikan hasil penciptaan-
Nya yang sangat mengagumkan ini sebagai suatu perumpamaan dalam Al-Qur‘an untuk
menegaskan supremasi penciptaan-Nya. Orang-orang yang benar-benar beriman dapat
menyimpulkan dari perumpamaan ini bahwa, bahkan, seekor nyamuk membuka jalan
menuju perasaan dan pemahaman akan pengetahuan yang tak terbatas dan kekuasaan
Allah. Akan tetapi, orang-orang kafir yang skeptis dan tidak berakal, daripada belajar
untuk mempersepsikan setiap penciptaan yang ada di sekelilingnya dengan pandangan
yang apresiatif, mereka akan tetap dengan pertanyaan yang penuh dengan keheranan,
”Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”
Kegagalan dalam Memahami Pengulangan-Pengulangan
yang Terdapat dalam Al-Qur‘an
Pengulangan-pengulangan yang terdapat dalam Al-Qur‘an merupakan sumber yang
jauh lebih membingungkan mereka yang tidak berakal yang tidak dapat memahami ra-
sionalitas di balik semua itu. Pada bagian-bagian tertentu dalam Al-Qur‘an, beberapa ba-
hasan dan ayat senantiasa diulang-ulang. Referensi yang konstan disusun dalam kisah-
kisah yang berbeda, misalnya, dan berbagai sugesti terhadap prinsip-prinsip agama,
seperti keberadaan Allah dan Tauhidullah, wahyu, konsesi, urgensi memuji Allah, alam
fana di dunia ini, rasa berterima kasih, dan menjalani kehidupan ini di jalan Allah.
Lebih jauh, terdapat beberapa contoh ketika satu ayat diulangi kata per kata pada ayat
yang lain.
Hal ini mempunyai motif yang rasional. Agar dapat memberikan kesan yang mendalam
akan bahasan yang esensial pada hati dan pikiran manusia, ayat-ayat tersebut diulang-
ulang di setiap kesempatan. Selain itu, setiap aspek dari berbagai bahasan yang vital ini
menjadi lebih mudah dipahami jika hal itu diungkapkan dengan berbagai contoh dan
kisah yang berbeda.
Salah satu pengulangan yang sangat termasyhur dalam Al-Qur‘an adalah ayat,
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”
Ayat ini disebutkan dalam 78 ayat yang terdapat dalam surah ar-Rahmaan sebanyak
31 kali. Ini merupakan pengulangan yang bijaksana yang menyediakan atmosfir vital
untuk mengingatkan manusia akan pentingnya bersyukur, juga lebih merupakan perny-
ataan meditatif (memusat) daripada tetap tidak tertarik melakukan sesuatu sama sekali
karena mereka menyadari betapa indahnya surga yang dijanjikan Allah yang penuh
dengan berbagai kesenangan dan rahmat yang besar. Kekaguman yang penuh hormat
dan rasa agung hadir di dalam hati setiap umat yang beriman yang diperkuat dengan
pengulangan yang terdapat pada ayat tersebut. Dalam hal ini, hasrat yang kuat hadir
di dalam hati dengan tulus dan tercermin pada sikap seorang mukmin yang terbaik.
Kegagalan Memahami Gaya Al-Qur‘an
(Do’a-do’a kaum mukminin dan ucapan malaikat....)
Setiap ayat Al-Qur‘an merupakan satu contoh dari kebijaksanaan abadi dari Allah. Be-
gitupun juga, setiap bahasan yang terkandung di dalamnya diterangkan dengan meng-
gunakan gaya yang substansial dan sempurna. Pada beberapa bagian, satu bahasan
diterangkan dengan cara yang sangat tepat dan terperinci, sedangkan pada bagian-
bagian lainnya satu ayat dibuat dengan cara yang mudah dipahami hanya dengan
satu pendekatan yang pendek dan sederhana. Misalnya, pada beberapa ayat Al-Qur‘an,
pernyataan-pernyataan atau do’a-do’a kaum mukminin, para malaikat, atau bentuk-
bentuk ketiga lainnya disampaikan secara langsung tanpa dibarengi dengan pendahu-
luan sebelumnya. Kaum mukminin yang sejati dapat dengan mudah memahami alasan
dari mengapa pernyataan-pernyataan ini disampaikan dengan cara yang demikian.
Akan tetapi, gaya Al-Qur‘an ini sulit dipahami oleh mereka yang hanya mempunyai ke-
mampuan kontemplasi terbatas. Mereka berasumsi bahwa karena Al-Qur‘an terdiri dari
kalam Allah, maka adanya fakta bahwa kata-kata ini mengandung pernyataan yang lain-
nya merupakan sesuatu yang paradoks. Meskipun demikian, kata-kata ini berfungsi se-
bagai contoh dan pengakuan bagi kaum yang benar-benar beriman. Dia yang menyam-
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paikan pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam Al-Qur‘an ini adalah Allah. Kare-
nanya, semua itu adalah kalam-Nya.
Misalnya, beberapa ayat terakhir surah al-Faatihah merupakan do’a orang-orang yang
beriman,
“... hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lu-
rus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka;
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (al-
Faatihah: 5-7)
Dengan cara ini, Allah memberitahu orang-orang yang beriman tentang cara atau gaya
yang seharusnya mereka adopsi ketika mereka sedang berdo’a yang dimulai dari awal.
Tidak ada pernyataan yang merupakan pendahuluan pada awal do’a ini sepanjang kali-
mat “berdoalah sebagaimana yang disebutkan”, karena situasinya adalah jelas. Contoh
serupa lainnya adalah do’a yang disebutkan pada akhir surah al-Baqarah,
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia men-
dapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan dia mendapat siksa (dari keja-
hatan) yang dikerjakannya. Mereka berdo’a, ‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum
kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan
kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang
yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang
tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah
kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (al-
Baqarah: 286)
Seseorang yang cukup peka dapat dengan mudah mengetahui bahwa Allah sedang
menyampaikan satu contoh cara atau pola berdo’a bagi orang-orang yang benar-benar
beriman melalui ayat-ayat ini, dan mereka akan terus berdo’a seperti itu. Sebaliknya,
orang-orang yang tidak berakal tidak akan pernah mengetahui watak alamiah nyata
dari ayat-ayat seperti itu dan akan disesatkan oleh setan.
Tentang Penciptaan Alam dalam Enam Hari
Disebutkan dalam sekian banyak bagian dalam Al-Qur‘an bahwa alam semesta ini dicip-
takan dalam waktu enam hari. Perhatian khusus sering kali diarahkan pada salah satu
ayat tertentu di mana dalam ayat lain disebutkan jumlah hari tertentu sehingga den-
gan tambahan itu menjadi delapan hari. Orang-orang yang tidak mampu menangkap
bukti logis di belakang ayat-ayat ini mengasumsikan bahwa telah terjadi perbedaan dan
konflik dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Qur‘an yang menyebutkan bahwa penciptaan
semesta ini berlangsung selama enam hari. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut.
“Katakanlah, ‘Sesungguhnya, patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi
dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian
itulah Tuhan semesta alam.’ Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang
kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-
makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi
orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit
itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, ‘Datanglah
kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa.’ Keduanya men-
jawab, ‘Kami datang dengan suka hati.’ Maka dia menjadikannya tujuh langit dalam dua
masa dan Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit
yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan
sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.” (al-
Fushshilat: 9-12)
Jika hari-hari yang ada pada ayat di atas dihitung, dia akan menjadi delapan jumlahnya,
padahal telah disebutkan pada ayat ketiga dalam surah Yunus dan pada ayat-ayat yang
lain bahwa bumi, langit, dan apa saja yang berada di antara keduanya diciptakan dalam
jangka waktu enam hari. Situasi ini akan tampak tidak selaras bagi para pembaca Al-
Qur‘an yang melihat secara superfisial (tidak mendalam), yang tidak mau menggunakan

507



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

otak dan logikanya atau tidak ingin memperhatikan secara saksama dan mendalam.
Orang-orang yang melakukan pendekatan kepada Al-Qur‘an dengan tujuan untuk men-
cari kesalahan dalam Al-Qur‘an atau ingin mencari sesuatu yang ada di dalamnya akan
selalu mengutip ayat di atas.
Andaikata seseorang berkonsentrasi dan mempergunakan hikmah, dia akan dengan ter-
buka melihat bahwa di dalam ayat itu tidak ada sesuatu yang paradoksal. Jika kita
memperhatikan pada periode waktu yang disebutkan di dalam ayat-ayat itu, kita akan
sampai pada kesimpulan berikut ini.
- Dibutuhkan masa empat hari dari awal mula penciptaan alam semesta hingga makanan
siap tersedia, atau lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan makhluk telah terse-
dia dengan baik disertai dengan penciptaan pepohonan dan binatang.
- Permulaan dari periode ini, yang sering disebut dengan pembentukan bumi yang
bersamaan dengan penciptaan semesta, atau secara singkat penciptaan alam semesta,
mengambil masa dua bagian awal dari empat hari yang ada. Yang tak lain adalah dua
hari pertama dari empat hari yang disebutkan dalam ayat selanjutnya.
- Pada ayat 11 dan 12 disebutkan bahwa langit dibentuk dalam jangka waktu dua hari.
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa itu terjadi selama enam hari.
Pendek kata, ayat itu menjelaskan perbedaan frame waktu mengenai setiap peristiwa
yang terjadi pada masa waktu enam hari tersebut dalam penciptaan yang dimaksudkan.
Perlu ditekankan di sini bahwa istilah “hari” yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-
Qur‘an itu tidak merujuk pada waktu 24 jam. Sebaliknya, ia mengindikasikan pada
periode dan fase yang berbeda.
Spekulasi tentang Nama Haman
Orang-orang yang telah dikuasai nafsunya untuk melihat inkonsistensi yang ada dalam
Al-Qur‘an akan mereferens untuk menyebutkan nama Haman yang disebutkan di dalam
Al-Qur‘an sebagai orang yang dekat dengan Fir’aun.
Dalam Taurat, nama Haman tidak disebutkan pada saat Nabi Musa hidup. Sebaliknya,
orang yang bernama Haman itu disebutkan dalam Injil untuk menunjukkan pada sese-
orang yang membantu raja Babilonia yang hidup pada 1.100 tahun setelah Nabi Musa
dan membantai orang-orang Yahudi.
Mereka yang mengklaim bahwa Rasulullah menulis Al-Qur‘an berdasarkan informasi
Taurat dan Injil, juga lebih lanjut mengatakan bahwa beliau telah mengkopi materi-
materi yang ada di dalam keduanya dengan cara yang salah.
Kesalahan klaim mereka ini menjadi terkandaskan sejak dua ratus tahun yang lalu
tatkala hieroglif yang ada di Mesir diuraikan maknanya dan nama Haman didapatkan
dalam tulisan itu.
Hingga saat itu, belum mungkin untuk membaca semua tulisan atau lempengan batu
bertulis yang berupa huruf Mesir Kuno. Bahasa Mesir Kuno dan hieroglif hadir di
tengah-tengah kehidupan orang-orang Mesir selama beribu-ribu tahun. Akan tetapi, se-
jak menyebarnya agama Kristen dan pengaruh budayanya pada abad kedua dan ketiga
Masehi, orang-orang Mesir kuno melupakan ag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tidak aneh jika kita umat yang sesungguhnya beriman dan beradab ini lebih hancur
keadaannya dibandingkan mereka di belahan dunia lain sana yang hingga saat ini
masih melakukan penelitian dan uji coba tentang apa itu tuhan, akhlak, dan adab.
Kita tahu lebih banyak dan lebih baik dari mereka namun mengapa kita mengikuti
mereka dalam hal coba-coba ?
Semoga ini bukan suatu azab, tetapi kita masih diperingatkan-Nya
"Saya bersyukur seorang muslim, saya bersyukur sebagai seorang Indonesia"
Hingga saat itu, belum mungkin untuk membaca semua tulisan atau lempengan batu
bertulis yang berupa huruf Mesir Kuno. Bahasa Mesir Kuno dan hieroglif hadir di
tengah-tengah kehidupan orang-orang Mesir selama beribu-ribu tahun. Akan tetapi, se-
jak menyebarnya agama Kristen dan pengaruh budayanya pada abad kedua dan ketiga
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Masehi, orang-orang Mesir kuno melupakan agama dan sekaligus bahasa mereka, dan
penggunaan hieroglif secara bertahap terhenti. Tahun 394 M adalah tahun terakhir
pengggunaan hieroglif itu. Setelah itu, bahasa itu dilupakan dan tidak menyisakan seo-
rang pun yang mampu membaca tulisan itu. Hingga dua ratus tahun yang lalu.
Bahasa orang Mesir Kuno mulai diurai pada tahun 1799 dengan ditemukannya sebuah
lempengan yang bertuliskan tahun 196 Sebelum Masehi yang disebut dengan “Rosetta
Stone”. Keanehan dari lempengan ini adalah adanya fakta bahwa ia ditulis dengan
menggunakan tiga bentuk tulisan yang berbeda: hieroglif, demotik (bentuk yang san-
gat sederhana dari tulisan Mesir Kuno), dan yang ketiga adalah tulisan Yunani Kuno.
Dialek Mesir Kuno diurai dengan bantuan dari versi Yunani. Seorang Prancis yang
bernama Jean-Francois Champollion bisa merampungkan penguraian makna semua
lempengan itu. Dengan demikian, bahasa yang telah dilupakan dan sejarah yang men-
gandung fakta itu muncul kembali dalam kehidupan manusia. Penemuan ini telah
memungkinkan dilakukannya riset terhadap peradaban Mesir Kuno, kepercayaan, dan
kehidupan sosial mereka.
Ini juga akan memungkinkan kita untuk mencari serpihan informasi penting yang saat
ini sedang kita diskusikan. Nama Haman, secara fakta, telah disebutkan dalam lempen-
gan kuno Mesir itu. Ini disebutkan pada satu monumen yang kini berdiri di museum Hof
di Wina, di mana di sana ditekankan akan dekatnya hubungan Haman dengan Fir’aun
(Walter Wreszinski, Agyptische Inschriften aus dem K.K. Hof Museum in Wien, 1906, J.C.
Hinrich’sche Buchhandlung).
Kamus The People in New Kingdom menyebutkan bahwa Haman adalah “kepala pekerja
barang tambang” (Hermanne Ranke, Die Agyptischen Personennamen, Verzeichnis der
Namen, Verlag Von J J Augustin in Gluckstadt, Band I, 1935 II, 1952).
Penemuan ini membawa satu fakta yang demikian mengagumkan. Haman tidak seba-
gaimana yang diyakini oleh orang yang menentang Al-Qur‘an, ia benar-benar orang
yang hidup di Mesir pada masa Nabi Musa hidup. Lebih lanjut, sebagaimana yang dise-
butkan dalam Al-Qur‘an, dia memiliki hubungan yang demikian dekat dengan Fir’aun
dan sangat berkepentingan terhadap sebuah bangunan.
Sebagaimana yang ada dalam fakta itu, Al-Qur‘an memaparkan bagaimana Fir’aun mem-
inta Haman untuk membangun sebuah menara dalam bentuknya yang sempurna yang
semuanya sesuai dengan penemuan arkeologis. Hal ini sebagaimana yang Allah fir-
mankan,
“Dan berkata Fir’aun, ‘Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagimu se-
lain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku
bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya
aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta.” (al-Qashash: 38)
Kesimpulannya ialah bahwa penemuan nama Haman pada lempengan Mesir kuno ini
telah mendiskreditkan klaim lain yang dibuat oleh orang yang selalu berusaha mencari
inkonsistensi di dalam ayat-ayat Al-Qur‘an. Lebih dari itu, satu hal yang tidak terban-
tahkan bahwa Al-Qur‘an adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah, kembali mem-
berikan bukti dan tidak bisa disangsikan lagi bahwa Al-Qur‘an kembali memaparkan
satu informasi historis yang tidak bisa didapatkan dan tidak bisa diuraikan pada masa
kehidupan Rasulullah.
Spekulasi tentang Banjir di Masa Nabi Nuh
Peristiwa banjir di masa Nabi Nuh adalah satu hal yang oleh kebanyakan orang
yang menolak kebenaran Al-Qur‘an sebagai satu hal yang tidak bisa dirasionalisasikan.
Karena itulah, mereka menolak peristiwa itu. Mereka yang menolak bahwa peristiwa
itu pernah terjadi berargumen bahwa hal itu secara teknik sangatlah tidak mungkin di
mana banjir itu melanda seluruh dunia. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa jika
hal itu terjadi, bisa dipastikan bahwa Al-Qur‘an itu bukanlah firman Allah.
Walaupun demikian, klaim mereka itu sama sekali tidak valid jika mereka katakan hal
tersebut pada Al-Qur‘an karena Al-Qur‘an adalah satu-satunya kitab suci yang hingga
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saat ini tidak pernah mengalami perubahan. Lebih dari itu, banjir yang disebutkan di
dalam Al-Qur‘an memiliki bentuk sangat berbeda jika kita bandingkan dengan apa yang
ada di dalam Taurat ataupun budaya-budaya yang lain.
Dalam Taurat yang telah diubah, disebutkan bahwa banjir itu terjadi dan mencakup
seluruh dunia dan melanda seluruh semesta. Sebaliknya, Al-Qur‘an tidak pernah menye-
butkan bahwa peristiwa itu melanda seluruh dunia. Al-Qur‘an menyebutkan bahwa ban-
jir itu tidak bersifat universal dan hanya bersifat regional, dan hanyalah umat yang
menolak serta menentang Nabi Nuh yang mendapat hukuman dengan banjir itu.
Nabi Nuh hanya diutus untuk kaumnya, sebagaimana halnya yang terjadi dengan Nabi
Huud yang hanya diutus pada kaum ‘Aad (Lihat surah Huud: 50), sebagaimana Nabi
Saleh hanya diutus kepada kaum Tsamud (Huud: 61), dan banjir itu hanya menghan-
curkan kaum itu. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan,
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (dia berkata), ‘Sesung-
guhnya, aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak
menyembah selain Allah. Sesungguhnya, aku khawatir kamu akan ditimpa azab (pada)
hari yang sangat menyedihkan.”’ (Huud: 25-26)
Dengan demikian, kaum yang dihancurkan adalah mereka yang menolak dan secara
terus-menerus melakukan penentangan kepada wahyu-wahyu yang diturunkan kepada
Nabi Nuh. Al-Qur‘an yang menyatakan hal itu tidak lagi memberi ruang bagi orang yang
menolak kebenaran akan terjadinya peristiwa itu,
“Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-orang yang
bersamanya di dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan
ayat-ayat Kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta (mata hatinya).” (al-
A’raaf: 64)
“Maka Kami selamatkan Hud bersama orang-orang yang bersamanya dengan rahmat
yang besar dari Kami, dan Kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami,
dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.” (al-A’raaf: 72)
Kita bisa melihat bahwa Al-Qur‘an menyatakan hanya umat Nabi Nuh yang dihancurkan
dan bukan seluruh dunia. Karena ayat Al-Qur‘an demikian tegas dan gamblang, maka
argumen yang menyatakan bahwa banjir di zaman Nabi Nuh itu terjadi secara universal
pastilah tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk membuat kebingungan dan sebagai
trik untuk mengaburkan informasi.
Faktanya adalah bahwa berbagai takhayul dan ketidaklogisan yang terdapat dalam
kitab Taurat dan Injil berupa kisah dan mitos itu tidak terdapat dalam Al-Qur‘an. Akan
tetapi, bahwa ada beberapa versi yang dibenarkan dan faktual, itu merupakan bukti
lain yang menunjukkan bahwa Al-Qur‘an berasal dari Allah.
Sangat tidak mungkin bagi Al-Qur‘an untuk merujuk kepada banjir sebagai suatu peri-
stiwa yang universal dengan alasan apa pun. Allah menyatakan bahwa suatu negeri
tidak akan mengalami kehancuran jika belum diutus kepadanya seorang rasul. Kehan-
curan akan terjadi bila orang-orang yang bertanya-tanya telah dikirimi seorang rasul
untuk memberikan petunjuk dan peringatan, namun mereka menolaknya. Hal ini seba-
gaimana yang dinyatakan dalam surah al-Qashash,
“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota
itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah
(pula) Kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan
kezaliman.” (al-Qashash: 59)
Ayat yang lain juga menyatakan,
“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia
berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka
sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa
tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak mengazab sebelum Kami
mengutus seorang rasul.” (al-Israa‘: 15)
Sebagaimana dapat disimpulkan dari ayat-ayat di atas, adalah bertentangan dengan
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sunnatullah untuk menghancurkan suatu negeri sebelum diutusnya seorang rasul ke
negeri tersebut. Nabi Nuh diutus hanya kepada kaumnya untuk mengingatkan mereka.
Berdasarkan alasan ini, Allah hanya menghancurkan kaum Nabi Nuh dan tidak bangsa-
bangsa lainnya yang belum diutus seorang rasul kepada mereka.
Bahan perdebatan lainnya yang berhubungan dengan masalah banjir adalah apakah
air yang muncul cukup tinggi untuk menutupi seluruh daratan dan gunung-gunung
di kawasan tersebut. Al-Qur’an menyebutkan bahwa kapal mendarat pada “Judi” sete-
lah terjadi banjir. Istilah “Judi” digunakan untuk menunjukkan satu gunung tertentu,
tetapi dalam bahasa Arab istilah tersebut berarti “suatu titik atau tempat yang tinggi”.
Kita dapat menyimpulkan dari Al-Qur‘an bahwa banjir yang terjadi pada saat itu tidak
menenggelamkan seluruh daratan di dunia dan seluruh gunung, sebagaimana yang
diceritakan oleh Taurat, tetapi lebih pada menutupi suatu kawasan tertentu.
Selain itu, penggalian-penggalian arkeologis yang dilakukan di seluruh kawasan ter-
jadinya banjir telah menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah suatu peristiwa yang
universal menutupi seluruh dunia, melainkan hanya di kawasan bencana yang meliputi
wilayah yang luas di Mesopotamia. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perished Na-
tions, karya Harun Yahya, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan
judul Negeri-Negeri yang Dibinasakan)
Kesimpulan
Dalam buku ini, beberapa alasan utama mengapa sebagian manusia tidak mampu untuk
mengetahui dan memahami Al-Qur‘an telah teranalisis. Beberapa contoh dari misinter-
pretasi dan penolakan-penolakan yang dibuat oleh mereka yang jauh dari keimanan,
telah dipaparkan. Keinginan riil dari disusunnya buku ini adalah untuk mengekspos
bagaimana mereka yang jauh dari ketulusan dan keimanan ternyata tidak mempun-
yai kemampuan untuk memahami ayat-ayat yang paling sederhana sekalipun dan juga
untuk memberikan respons terhadap berbagai penolakan yang tidak adil yang telah
mereka buat.
Kami seharusnya tidak melupakan bahwa tidak ada batasan terhadap kebingungan dan
inkonsistensi yang dimiliki oleh seorang yang tidak bijaksana dengan kapasitas ter-
batas yang dapat menyebabkannya mengarang-ngarang tentang Al-Qur‘an dan Islam.
Hal ini karena Al-Qur‘an memiliki suatu gaya yang hanya dapat dicapai dengan logika
dan pemahaman yang tulus. Karenanya, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman
seseorang tentang Al-Qur‘an adalah ketulusan dan logika. Dikarenakan alasan inilah,
tidak perlu heran terhadap kekaburan interpretasi dan penolakan yang dibuat oleh
seseorang yang tidak bijak.
Sebagai seorang yang benar-benar beriman yang mengharapkan orang lain untuk me-
nunjukkan logika yang sama dengan yang dia miliki, secara alamiah adalah mengher-
ankan baginya mendengar berbagai interpretasi yang tidak bermakna dan irasional ini.
Akan tetapi, Al-Qur‘an menyatakan bahwa mereka yang tidak beriman tidaklah mem-
punyai dalih atau pemahaman. Apabila kita melihat misinterpretasi orang-orang kafir
dari perspektif Al-Qur‘an, kita tidak akan merasa heran terhadap hal ini, namun seba-
liknya menjadikan hal tersebut sebagai peringatan dan tanda.
Al-Qur‘an adalah kitab yang benar yang berasal dari Allah dan tidaklah diragukan lagi.
Adalah tidak mungkin untuk membuat keraguan terhadap Al-Qur‘an dengan berba-
gai spekulasi. Orang-orang kafir hanya menipu diri mereka sendiri dan yang mereka
senangi tersebut merupakan suatu cara berpikir yang sesat, sebagaimana mereka
berusaha untuk menekan suara-suara nurani mereka sendiri.
Selain itu, seorang yang benar-benar beriman tidak memiliki waktu ataupun kepentin-
gan untuk merespons setiap karangan yang mereka ada-adakan.
Seorang mukmin sejati bertanggung jawab untuk menyampaikan berbagai fakta dan
keajaiban yang terdapat di dalam Al-Qur‘an kepada semua orang. Kebatilan pasti
lenyap begitu kebenaran datang. Al-Qur‘an memberikan penegasan kepada kita dalam
ayatnya,
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“Sebenarnya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghan-
curkannya. Maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu
disebabkan kamu menyifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya).” (al-
Anbiyaa‘: 18)
Kebatilan selalu berakhir dengan ketiadaan,
“Dan katakanlah, ‘Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.’ Sesungguhnya,
yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan Kami turunkan dari Al-Qur‘an su-
atu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur‘an
itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” (al-Israa‘: 81-
82)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tidak aneh jika kita umat yang sesungguhnya beriman dan beradab ini lebih hancur
keadaannya dibandingkan mereka di belahan dunia lain sana yang hingga saat ini
masih melakukan penelitian dan uji coba tentang apa itu tuhan, akhlak, dan adab.
Kita tahu lebih banyak dan lebih baik dari mereka namun mengapa kita mengikuti
mereka dalam hal coba-coba ?
Semoga ini bukan suatu azab, tetapi kita masih diperingatkan-Nya
sumber : MISINTERPRETASI TERHADAP
AL-QUR‘AN" dari HARUN YAHYA

MISTERI NATAL (2008-12-23 21:48)

Kata Christmas ( Natal ) yang artinya Mass of Christ atau disingkat Christ-Mass, diar-
tikan sebagai hari untuk merayakan kelahiran "Yesus". Perayaan yang diselenggarakan
oleh non-Kristen dan semua orang Kristen ini berasal dari ajaran Gereja Kristen Katolik
Roma. Tetapi, dari manakah mereka mendapatkan ajaran itu? Sebab Natal itu bukan
ajaran Bible (Alkitab), dan Yesus pun tidak pernah memerintah para muridnya untuk
menyelenggarakannya. Perayaan yang masuk dalam ajaran Kristen Katolik Roma pada
abad ke empat ini adalah berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala.
Karena perayaan Natal yang diselenggarakan di seluruh dunia ini berasal dari Katolik
Roma, dan tidak memiliki dasar dari kitab suci, maka marilah kita dengarkan penje-
lasan dari Katolik Roma dalam Catholic Encyclopedia, edisi 1911, dengan judul "Christ-
mas", anda akan menemukan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:
"Christmas was not among the earliest festivals of Church ? the first evidence of the
feast is from Egypt . Pagan customs centering around the January calends gravitated to
christmas."
"Natal bukanlah diantara upacara-upacara awal Gereja ? bukti awal menunjukkan
bahwa pesta tersebut berasal dari Mesir. Perayaan ini diselenggarakan oleh para
penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari ini, kemudian dijadikan hari kelahi-
ran Yesus."
Dalam Ensiklopedi itu pula, dengan judul "Natal Day," Bapak Katolik pertama, mengakui
bahwa:
"In the Scriptures, no one is recorded to have kept a feast or held a great banquet on his
birthday. It is only sinners (like Paraoh and Herod) who make great rejoicings over the
day in which they were born into this world."
"Di dalam kitab suci, tidak seorang pun yang mengadakan upacara atau menyeleng-
garakan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Hanyalah orang-orang kafir
saja (seperti Firaun dan Herodes) yang berpesta pora merayakan hari kelahirannya ke
dunia ini."
Encyclopedia Britannica, yang terbit tahun 1946, menjelaskan sebagai berikut:
"Christmas was not among the earliest festivals of the church? It was not instituted by
Christ or the apostles, or by Bible authority. It was picked up of afterward from pagan-
ism."
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"Natal bukanlah upacar - upacara awal gereja. Yesus Kristus atau para muridnya tidak
pernah menyelenggarakannya, dan Bible (Alkitab) juga tidak pernah menganjurkannya.
Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala."
Encyclopedia Americana terbitan tahun 1944 juga menyatakan sebagai berikut:
"Christmas?It was, according to many authorities, not celebrated in the first centuries
of the Christian church, as the Christian usage in general was to celebrate the death
of remarkable persons rather than their birth?" (The "Communion," which is instituted
by New Testament Bible authority, is a memorial of the death of Christ.) "?A feast was
established in memory of this event (Christ’s birth) in the fourth century. In the fifth
century the Western Church ordered it to be celebrated forever on the day of the old Ro-
man feast of the birth of Sol, as no certain knowledge of the day of Christ’s birth existed."
"Menurut para ahli, pada abad-abad permulaan, Natal tidak pernah dirayakan oleh umat
Kristen. Pada umumnya, umat Kristen hanya merayakan hari kematian orang-orang
terkemuka saja, dan tidak pernah merayakan hari kelahiran orang tersebut.." ("Perja-
muan Suci" yang termaktub dalam Kitab Perjanjian Baru, hanyalah untuk mengenang
kematian Yesus Kristus.) "?Perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus,
mulai diresmikan pada abad keempat Masehi. Pada abad kelima, Gereja Barat memerin-
tahkan kepada umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus, yang diambil dari
hari pesta bangsa Roma yang merayakan hari "Kelahiran Dewa Matahari." Sebab tidak
seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus."
Sekarang perhatikan! Fakta sejarah telah membeberkan kepada kita bahwa mulai
lahirnya gereja Kristen pertama sampai dua ratus atau tiga ratus tahun kemudian -
jarak waktu yang lebih lama dari umur negara Amerika Serikat - upacara Natal tidak
pernah dilakukan oleh umat Kristen. Baru setelah abad keempat, perayaan ini mulai
diselenggarakan oleh orang-orang Barat, Roma dan Gereja. Menjelang abad kelima,
Gereja Roma memerintahkan untuk merayakannya sebagai hari raya umat Kristen yang
resmi.

YESUS TIDAK LAHIR PADA 25 DESEMBER

Sungguh amat mustahil jika Yesus dilahirkan pada musim dingin! (Di wilayah Yudea, se-
tiap bulan Desember adalah musim salju dan hawanya sangat dingin) Sebab Injil Lukas
2:11 menceritakan suasana di saat kelahiran Yesus sebagai berikut:
"Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak
mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat
mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan..
Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku mem-
beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir bagimu
Juruselamat, yaitu Kristus, di kota Daud."
Tidak mungkin para penggembala ternak itu berada di padang Yudea pada bulan De-
sember. Biasanya mereka melepas ternak ke padang dan lereng-lereng gunung. Paling
lambat tanggal 15 Oktober, ternak tersebut sudah dimasukkan ke kandangnya untuk
menghindari hujan dan hawa dingin yang menggigil. Bibel sendiri dalam Perjanjian
Lama, kita Kidung Agung 2: dan Ezra 10:9, 13 menjelaskan bahwa bila musim dingin
tiba, tidak mungkin pada gembala dan ternaknya berada di padang terbuka di malam
hari.
Adam Clarke mengatakan:
"It was an ancient custom among Jews of those days to send out their sheep to the field
and desert about the Passover (early spring), and bring them home at commencement of
the first rain." (Adam Clarke Commentary, Vol.5, page 370, New York ).
"Adalah kebiasaan lama bagi orang-orang Yahudi untuk menggiring domba-domba
mereka ke padang menjelang Paskah (yang jatuh awal musim semi), dan membawanya
pulang pada permulaan hujan pertama)."
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Adam Clarke melanjutkan:
"During the time they were out, the sepherds watch them night and day. As?the first
rain began early in the month of Marchesvan, which answers to part of our October and
November (begins sometime in october), we find that the sheep were kept out in the
open country during the whole summer. And, as these sepherds had not yet brought
home their flocks, it is a presumptive argument that october had not yet commenced,
and that, consequently, our Lord was not born on the 25th of December, when no flock
were out in the fields; nor could He have been born later than September, as the flocks
were still in the fields by night. On this very ground, the Nativity in December should be
given up. The feeding of the flocks by night in the fields is a chronological fact?See the
quotation from the Talmudists in Lightfoot."
"Selama domba-domba berada di luar, para penggembala mengawasinya siang dan
malam. Bila?hujan pertama mulai turun pada bulan Marchesvan, atau antara bulan
Oktober dan November, ternak-ternak itu mulai dimasukkan ke kandangnya. Kita pun
mengetahui bahwa domba-domba itu dilepas di padang terbuka selama musim panas.
Karena para penggembala belum membawa pulang domba-dombanya, berarti bulan Ok-
tober belum tiba. Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa Yesus tidak
lahir pada tanggal 25 Desember, ketika tidak ada domba-domba berkeliaran di padang
terbuka di malam hari. Juga tidak mungkin dia lahir setelah bulan September, karena di
bulan inilah domba-domba masih berada di padang waktu malam. Dari berbagai bukti
inilah, kemungkinan lahir di bulan Desember itu harus disingkirkan. Memberi makan
ternak di malam hari, adalah fakta sejarah?sebagaimana yang diungkapkan oleh Tal-
mud (kitab suci Yahudi) dalam bab "Ringan Kaki".
Di ensiklopedi mana pun atau juga di kitab suci Kristen sendiri akan mengatakan
kepada kita bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Catholic Encyclope-
dia sendiri secara tegas dan terang-terangan mengakui fakta ini.
Tidak seorang pun yang mengetahui, kapan hari kelahiran Yesus yang sebenarnya. Jika
kita meneliti dari bukti-bukti sejarah dan kitab suci Kristen sendiri, saya bisa mengam-
bil kesimpulan bahwa Yesus lahir pada awal musim gugur - yang diperkirakan jatuh
pada bulan September - atau sekitar 6 bulan setelah hari Paskah.
Jika Tuhan menghendaki kita untuk mengingat-ingat dan merayakan hari kelahiran
Yesus, niscaya dia tidak akan menyembunyikan hari kelahirannya.

Sumber: "Misteri Natal "
By Herbert W. Armstrong

Wanita Sumber Dosa (2008-12-23 22:08)

Oleh : DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH.
E. Wanita Sumber Dosa

036. TANYA:
Mengapa Paulus dapat menjamin bahwa Yesus tanpa dosa sementara Maria yang di-
hamili oleh Allah (Roh Kudus) adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa?
JAWAB:
Memang menurut pandangan Kristen, wanita adalah sumber dosa atau awal dosa yang
menimpa manusia. Wanitalah yang menggoda laki-laki untuk ikut tenggelam dalam
dosa awal. Wanita pulalah yang mengabadikan dosa warisan turun temurun melalui
setiap anak yang dia lahirkan. Ini dijelaskan oleh Santo Agustinus, pemimpin gereja
dari Hippo yang dikutip oleh Karen Armstrong dalam bukunya A History of God, hala-
man 144-145
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"Banished (from Paradise) after his sin, Adam bound his offspring also with penalty of
death and damnation, that offspring which by sinning he had corrupted in himself, as
in a root, so that what ever progeny was born (through carnal concupiscence, by which
a fitting retribution for his disobedience was bestowed upon him) from himself and his
spouse - who was the cause of his sin and the companion of his damnation - would drag
through the ages the burden of Original Sin, by which it would itself be dragged through
manifold er rors and sorrows, down to that final and never-ending torment with the
rebel angels ."
( Terusir (dari sorga) setelah berbuat dosa, Adam mengikutkan pula seluruh keturunan-
nya dalam hukuman kematian dan kutukan, dimana keturunan yang oleh karena dosa
yang dia lakukan terhadap dirinya, adalah seperti akar; sehingga setiap keturunan
yang dilahirkan (melalui nafsu birahi manusia dimana hukuman yang setimpal atas
pelanggarannya ditimpakan kepadanya) dari hubungannya dengan isterinya - yang
merupakan penyebab dosanya dan pendamping kutukannya - akan memikul dari za-
man ke zaman beban dosa warisan yang kemudian akan dipikulkan seterusnya melalui
kesalahan-kesalahan dan penderitaan yang berlipat ganda serta siksaan yang tidak be-
rakhir....)
Bagaimana malang dan sialnya menjadi seorang wanita dalam Kristen, dapat kita simak
dari buku yang sama. Pernyataan tegas Tertullian, pemimpin Gereja yang memvonis
wanita sebagai jelmaan setan yang menjadi penyakit abadi di tengah-tengah umat manu-
sia.
"Do you not know that you are each an Eve? The sentence of God on this sex of yours
lives in this age: the guilt must of necessity live too. You are the devil gate way, you are
unsealer of the forbidden tree; you are the first deserter of the divine law; you are she
who persuade him whom the devil was not valiant enough to attack. You so carelessly
destroyed man, God’s image. On account of your desert, even the Son of God had to die.
(Tidakkah engkau ketahui (hai wanita) bahwa masing-masing kamu adalah Hawa?
Hukuman Tuhan menimpa golonganmu wanita, sampai saat ini. Kesalahan terpaksa
harus berlangsung terus. Engkau adalah gerbang masuknya setan. Engkaulah yang
menjangkau buah terlarang; engkaulah yang pertama merusak hukum Tuhan. Engkau,
wanita yang menggoda laki-laki yang sebenarnya sulit untuk ditaklukkan oleh setan.
Tanpa perasaan, engkau merusak laki-laki yang merupakan gambaran Tuhan. Oleh
karena pelanggaranmu, sehingga Anak Allah pun harus mati.
Betapa rendahnya wanita di mata para pemimpin Gereja. Berdasarkan pandangan
mereka, wanita yang berhubungan dengan suaminya, akan menyebarkan dosa-dosa tu-
runan yang berlipat ganda atas seluruh umat manusia melalui setiap kehamilan dan ke-
lahiran anak, laksana WTS yang menyebarkan penyakit Sypilis dan AIDS di masyarakat.
Namun karena menurut pandangan Paulus, bibit yang bakal menjadi manusia adalah
sepenuhnya 100 % dari sperma laki-laki sehingga baginya, wanita hanya berfungsi un-
tuk menyimpan dan menyuburkan sperma agar tumbuh menjadi manusia sempurna.
Dengan demikian, kalau bapaknya Yesus adalah Tuhan, maka otomatis Yesus menjadi
ilahi, karena Maria, ibunya, tidak punya peran apa-apa. Pandangan seperti ini sesung-
guhnya merupakan penghinaan Gereja terhadap kaum ibu yang dianggap sama sekali
tidak punya andil dalam kejadian seorang janin.
Menurut Santo Agustinus, Yesus yang memainkan peranan Juruselamat sama sekali
tidak boleh tercemar oleh dosa manusia. Oleh karena itu peranan perawan Maria yang
tidak dihamili manusia tetapi oleh Allah (Roh Kudus }, memberikan jaminan 100 %
bahwa Yesus adalah Anak Allah yang tidak dicemari oleh dosa warisan sehingga dia
siap untuk menjalankan tugas Juruselamat.

037. TANYA:
Tetapi bagaimana dengan pernyataan Nabi Muhammad saw ketika ditanyai oleh orang
Yahudi 14 abad yang lalu tentang asal usul kejadian manusia:
"Rasulullah ditanya oleh seorang Yahudi: ’Hai Muhammad; katakanlah kepadaku. Dari
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apa manusia itu diciptakan?’ Rasulullah saw menjawab: ’Hai Yahudi, Manusia tercipta
dari nutfah laki-laki dan nutfah perempuan." (Hadith diriwayatkan oleh Ibnu Hambal)
Pernyataan ini kemudian dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, 13 abad kemudian
oleh para pakar kedokteran di abad ke 19. Bukankah pernyataan Rasulullah dan pene-
muan para pakar kedokteran ini melemahkan, malah meruntuhkan kesucian Yesus?
JAWAB:
Jangan membayangkan Gereja akan sedemikian mudah menyerah! Sekali lagi bagi
mereka tidak ada masalah. Dalam perjalanan sejarah Kristen, urusan bongkar-
pasang keputusan Sidang Gereja tentang keimanan, bukan suatu pekerjaan yang sulit.
Jika Gereja terperangkap dalam suatu kenyataan bahwa mereka telah mengeluarkan
keputusan dogma yang terbukti keliru, tinggal undang para uskup untuk bersidang.
Berdasarkan pengalaman, untuk mengatasi permasaalahan seperti ini, inisiatif untuk
mengundang para uskup datang baik dari Paus, Uskup Agung atau Kaisar Romawi. Bi-
asanya, terutama di zaman Kerajaan Romawi, konsep SKnya sudah ada, tinggal me-
nunggu kedatangan para uskup untuk tanda tangan. Dalam sidang, para uskup yang
mayoritas atau yang didukung Kaisar, atau Paus, akan memutuskan untuk mengutuk
atau membatalkan keputusan lama yang pernah diagungkan sebagai wahyu Allah, ke-
mudian menggantinya dengan keputusan "wahyu Allah" yang baru, dan, beres!
Edward Gibbon, pakar sejarah yang terkenal, mengutip pemyataan Hilary, melukiskan
kesibukan Gereja membongkar pasang keimanan Kristen dalam setiap Sidang Gereja,
dalam bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire, halaman 397:
"It is a thing equally deplorable and dangerous, that there are as many creeds as opin-
ion among men, as many doctrines as inclination, and as many sources of blasphemy
as there are faults among us; because we make creeds arbitrarily and explain them as
arbitrarily. The Homoousion is rejected, and received, and explained away by succes-
sive synods. The partial or total resemblance of the Father and of the Son is a subject
of dispute for these unhappy times. Every year, nay, every moon, we make new creeds
to describe invisible mysteries. We repent of what we have done., we defend those who
repent, we anathematize those whom we defended. We condemned either the doctrine of
others in ourselves, or our own in that of others; and, reciprocally tearing one another
to pieces, we have been the cause of each other ruin"
(Ini merupakan hal yang tercela dan berbahaya dimana demikian banyak kredo
(deklarasi keimanan) seperti banyaknya pendapat manusia, demikian banyaknya
ajaran (Kristen) seperti banyaknya keinginan, dan sedemikian banyaknya sumber ke-
musyrikan seperti banyaknya kesalahan yang kita perbuat karena kita menciptakan
deklarasi keimanan secara asal-asalan saja dan menjelaskannya secara asal-asalan pula.
Homoousian (Allah satu zat dengan Yesus) mula-mula kita tolak, setelah itu kita terima
(lagi), lalu kita hapuskan lagi pada sidang- sidang Gereja selanjutnya dengan berbagai
alasan. Keserupaan antara Bapa (Allah) dengan Anak (Yesus), baik sebagian maupun
keseluruhan merupakan sumber percekcokan di hari-hari yang suram ini. Bukannya
setiap tahun, tetapi malah setiap bulan, kita membuat deklarasi keimanan yang baru
untuk menjelaskan misteri yang tidak nampak. Kita minta ampun atas apa (kekeliruan)
yang pernah kita perbuat, kita mempertahankan mereka yang bertobat, (tetapi kemu-
dian) kita mengkafirkan mereka yang pernah kita pertahankan. Kita mengutuk baik
ajaran orang lain yang ada pada kita, atau ajaran kita pada orang lain, dan secara tim-
bal balik kita saling menghancurkan antara satu dengan yang lain, dan masing-masing
kita menjadi penyebab keruntuhan lainnya)
Selanjutnya dalam bukunya yang sama di halaman 695, Gibbon melukiskan bagaimana
perasaan Petrus dan Paulus bila mereka menyaksikan perubahan-perubahan ajaran
Kristen saat ini.
"If the Christian apostles, St. Peter or St. Paul, could return to the Vatican, they might
possible inquire the name of the Deity who is I worshipped with such mysterious rites
in the magnificent temple"
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(Seandainya rasul-rasul Kristen, Santo Petrus atau Santo Paulus, dapat kembali ke Vat-
ican (saat ini), mereka mungkin akan menanyakan, siapakah nama Tuhan yang disem-
bah (orang-orang Kristen) dalam upacara yang sedemikian aneh dalam Katedral yang
besar-besar itu).
Selanjutnya dalam bukunya yang sama di halaman 695, Gibbon melukiskan bagaimana
perasaan Petrus dan Paulus bila mereka menyaksikan perubahan-perubahan ajaran
Kristen saat ini.
"If the Christian apostles, St. Peter or St. Paul, could return to the Vatican, they might
possible inquire the name of the Deity who is I worshipped with such mysterious rites
in the magnificent temple"
(Seandainya rasul-rasul Kristen, Santo Petrus atau Santo Paulus, dapat kembali ke Vat-
ican (saat ini), mereka mungkin akan menanyakan, siapakah nama Tuhan yang disem-
bah (orang-orang Kristen) dalam upacara yang sedemikian aneh dalam Katedral yang
besar-besar itu).
Namun untuk hal ini, Tuhan "tidak akan marah", karena yang duduk bersidang ini
adalah wakil-wakilnya di dunia yang walaupun sekali-sekali keliru tetapi dijamin tidak
bersalah. Jaminan ini diberikan oleh "Wakil Tuhan" di Dunia, Santo Ignatius, dalam
suratnya ke Jemaat Kristen di Smyrna yang dikomentari oleh Paul Tillich dalam
bukunya A History ofChrstian Thought, halaman 19:
"Where the bishop is, the congregation should be. Prophet who appears may be right or
wrong, but the bishop is right. The bishops were representatives of true doctrine."
(Apa yang dikatakan uskup, jemaat harus tunduk. Nabi boleh salah atau benar, tetapi
uskup selalu benar. (Karena) uskup adalah pembawa ajaran yang benar). Ketika Nabi
Muhammad saw memberikan pernyataan tentang peranan laki-laki dan perempuan
dalam pembentukan janin manusia, Gereja tidak ambil pusing. Walaupun Hadis Ra-
sulullah ini dicatat oleh para perawi Hadis, namun dampak ilmiahnya belum terasakan,
karena pandangan Gereja masih dikuatkan oleh pendapat Hartsoeker (1694) yang men-
gatakan bahwa janin 100 % tercipta dari sperma laki-laki.
Namun gelombang penemuan-penemuan baru di bidang embriology yang dirintis oleh
Pander (1817), Prevost dan Dumas (1824) dan Van Baer (1829), sebagaimana dike-
mukakan oleh Dr. Mohammad Ali Albar dalam bukunya Human Development, halaman
53, mengarah kepada penyangkalan teori-teori sebelumnya. Ketika dunia mengetahui
bahwa temyata laki-laki dan perempuan. sama-sama berperan dalam terciptanya janin
dalam kandungan seorang ibu, orang mulai berfikir bahwa Yesus tidak akan bebas dari
dosa, karena ibunya adalah keturunan Hawa yang ikut memberikan andil mencemari
Yesus dengan dosa warisan.
Para pemimpin Gereja terperanjat. Untuk mengatasinya Paus bergegas melakukan
sidang untuk meralat keimanan tentang Bunda Maria agar Yesus tetap terjaga kesu-
ciannya. Pada saat itu, 18 abad setelah Yesus tiada, Gereja kemudian meralat keimanan
umat dengan menetapkan ajaran yang baru bahwa bunda Maria tidak berdosa, sehingga
pada waktu dia melahirkan Yesus, dosa warisan turun temurun dari Adam tidak mence-
marinya.
Akhirnya pada tahun 1854, dengan campur tangan Tuhan, Paus Pius IX mengeluarkan
SK yang menetapkan bahwa Bunda Maria tidak tercemar oleh dosa warisan (Immac-
ulate conception). SK ini sebagian dikutip oleh Tony Lane dalam bukunya Christian
Thought halaman 211:
"We declare, pronounce and define that the most blessed Virgin Mary, at the first instant
of her conception was preserved immaculate from all stain of original sin, by the singu-
lar grace and privilege of the Omnipotent God, in the virtue of the merits of Jesus Christ,
the saviour of mankind, and that this doctrine was revealed by God and therefore must
be believed firmly and constantly by all the faithful"
(Kami menyatakan, mengumumkan, dan menyimpulkan bahwa Perawan Maria yang pal-
ing diberkati, pada kelahirannya terlindung/suci dari segala pencemaran dosa warisan,
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melalui rahmat dan keistimewaan satu-satunya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ke-
bajikan jasa-jasa Yesus Kristus, Juruselamat umat manusia, dan bahwa doktrin ini, di-
wahyukan oleh Allah sehingga dengan demikian harus diyakini dengan teguh dan abadi
oleh semua yang beriman).
Dengan demikian, Paus sebagai wakil Tuhan di dunia telah berhasil menyelamatkan
keimanan umat yang mulai goyah. Dengan menerbitkan SK, Paus berusaha meyakinkan
umatnya bahwa Yesus sudah disucikan lagi, karena Maria yang pernah dianggap
berdosa sejak tahun 50an - berdasarkan ajaran Paulus dan pemimpin Gereja seperti
Tertullian - sudah disucikannya dengan SK Ineffabilis Deus yang baru terbitkan 1800
tahun kemudian dengan "mengatas-namakan Allah".
Perbuatan Paus Pius IX yang mengklaim SK ini sebagai wahyu Allah sangat dikutuk
oleh Allah dalam Surah Al-An’am:
"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Al-
lah atau yang berkata: "Telah diwahyukan kepada saya", padahal tidak ada diwahyukan
sesuatupun kepadanya,..." (Al-An’am 6:93)
Wahyu Allahnya yang baru, digunakannya untuk merevisi Wahyu Allah yang lama dalam
Surat Paulus kepada Timotius dan kepada Jemaat Kristen di Roma yang menyatakan
bahwa semua orang (termasuk Bunda Maria) berdosa.
"Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa
itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua
orang telah berbuat dosa." (Roma 5:12)
"Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan
jatuh ke dalam dosa." (I Timotius 2:14)
Seharusnya, SK Paus Pius IX ini batal demi hukum, karena SK Paus yang lebih rendah,
bertentangan dengan "SK Allah" yang lebih tinggi. Namun umat Kristen sudah tidak
memperdulikan hal ini lagi, karena kalau mereka tidak mau menerima SK ini, konsek-
wensinya adalah: Yesus otomatis batal menjadi Juruselamat!.
Ketergantungan umat Kristen terhadap sembahan / Juruselamat selain Allah ini, dije-
laskan Allah dalam Al-Qur’an:
"Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-
sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka." (Maryam 19:81)

038. TANYA:
Siapa Juruselamat menurut Yesus?
JAWAB:
Juruselamat satu-satunya menurut Yesus adalah Allah, dan agar kita selamat, menurut
Yesus kita harus taat pada perintah Allah (bertaqwa). Kalau Yesus mengajarkan "Sem-
bahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", "Ikutilah perintah Allah", "Cintailah Allah dengan
sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwa ragamu dan dengan sepenuh kekuatanmu, bukan
untuk sekedar pamer, tetapi benar-benar menegaskan bahwa satu-satunya Juruselamat
adalah Allah." Perhatikan ayat-ayat Injil berikut ini:
"Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Ker-
ajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. (taqwa)."
(Matius 7:21)
"Sebab Aku berkata-kata bukan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang mengutus Aku, Di-
alah yang memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang harus Aku katakan dan Aku
sampaikan. Dan Aku tahu, bahwa perintah-Nya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa
yang Aku katakan, Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa
kepada-Ku." (Yohanes 12:49-50)
"Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu," (Lukas
3:3)
"Jawab Yesus: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik?
Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah
segala perintah Allah." (Matius 19:17)
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039. TANYA:
Kalau demikian apakah Yesus sama sekali tidak dianggap sebagai Juruselamat?
JAWAB:
Ini yang perlu dijelaskan dan ditegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Dalam bahasa Indonesia kita mengenal juru yang berarti salah seorang yang melakukan
tugas sebagaimana dijelaskan.
Juru Rawat berarti salah seorang yang melakukan tugas perawatan.
Juru Mudi berarti salah seorang yang melakukan tugas mengemudi.
Kalau juru selamat diartikan salah seorang yang menyelamatkan, berarti Yesus dapat
dianggap juru selamat, karena beliau adalah salah seorang Nabi yang diutus untuk Bani
Israel dengan ajaran untuk menyelamatkan.
Kalau pengertian ini yang kita anut, berarti siapa saja yang melakukan tugas-tugas
menyelamatkan orang lain adalah juruselamat, termasuk semua nabi terhadap umat-
nya, para dokter terhadap pasiennya, petugas pemadam kebakaran terhadap penghuni
rumah yang terbakar, dan lain-lain.

040. TANYA:
Bagaimana sikap umat Kristen terhadap ajaran tentang Yesus sebagai satu-satunya Ju-
ruselamat?
JAWAB:
Umat Kristen terlalu diliputi rasa takut akan bayang-bayang dosa waris.
Santo Agustinus sedemikian hebat mendramatisir ajaran tentang dosa warisan. se-
hingga umat Kristen merasa bahwa keberadaan mereka di dunia ini, sebagai laki-laki,
apalagi sebagai perempuan, merupakan keberadaan maupun tindakan-tindakan yang
hanya melipatgandakan dosa-dosa yang sudah ada.
Ajaran Paulus dan pengikut-pengikutnya demikian hebat membelenggu pemikiran
umat Kristen. Dan ajaran dosa warisan, hukum Taurat tinggal menjadi pajangan yang
tidak punya arti apa-apa.
"Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena
melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa."
Dengan dihapuskannya hukum Taurat, bayangan Allah Yang Maha Pengampun dan
Maha Bijaksana serasa ikut pupus, digantikan dengan Yesus, "Anak Allah, Tuhan dan
Juruselamat"
"Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum
Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus." Galatia 2: 16)
"Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di de-
panmu? (Galatia 3:1)
Berbagai pertanyaan pun datang menghantui
a. Bagaimana mereka harus mengatasi rasa takut?
b. Bagaimana manusia yang sudah terkutuk ini diperbaiki?
c. Bagaimana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini diselamatkan?
Ketakutan seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh Gereja dan untuk itu mereka sudah
menyiapkan jawabannya beserta tenaganya. Resep satu-satunya yang mereka sodorkan
sebagai jawaban untuk mengatasi rasa takut dan khawatir adalah dengan menggan-
tikan kedudukan Allah dengan Yesus sebagai satu-satunya juruselamat.
Untuk melengserkan kedudukan Allah sebagai Juru Selamat, kelompok pendukung
Paulus memaksakan serah terima jabatan Penguasa Sorga dan Bumi dari Allah kepada
Yesus melalui ayat palsu berikut ini:
" Yesus mendekati mereka dan berkata: "KepadaKu telah diberikan segala kuasa di sorga
dan di bumi." (Matins 28:18)

041. TANYA:
Apa dampak ajaran Paulus ini terhadap Umat Kristiani?
JAWAB:
Dampaknya cukup hebat, coba silakan dekati salah seorang Kristiani yang bisa dia-
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jak diskusi atau berbincang-bincang tentang Yesus. Arahnya pasti dan jelas Bukannya
Yesus sebagai Nabi, bukan Yesus sebagai Anak Allah, bukan Yesus sebagai oknum kedua
dari Trinitas, tetapi hampir pasti, pembicaraan akan selalu mengarah ke Yesus sebagai
satu-satunya Juruselamat. Ajaran Kristen pun hampir semua dikemas untuk bermuara
ke Yesus sebagai satu-satunya Juruselamat.
Perhatikan upacara pembaptisan, perhatikan lambang salib, perhatikan penyembuhan
atas nama Yesus. Bahasa dosa warisan dan penebusan dosa sedemikian kental dan kuat,
sehingga sudah mirip dengan mantera yang tidak boleh dibantah, diganggu gugat, atau
dipertanyakan.

042. TANYA:
Dari mana Gereja mendapatkan ide untuk mendukung Yesus sebagai Juruselamat?
JAWAB:
Menurut filsafat Yunani yang diajarkan oleh Aristoteles dan Plotinus, Tuhan yang maha
mulia tidak menciptakan dunia ini atau pun menghakimi manusia di akhir zaman.
Kemuliaan Tuhan tidak boleh dicemari dengan mengurusi dunia dan manusia yang
berdosa.
Oleh karena itu segala tugas yang menyangkut urusan dunia termasuk menghakimi dan
mengampuni manusia yang jatuh dalam dosa, diserahkan kepada perantara yakni Lo-
gos.
Para pemimpin gereja yang berlatar belakang fllsafat Yunani ini tinggal melantik Yesus
menjadi Logos untuk menjalankan fungsi perantara antara Tuhan dan manusia. Selesai
pelantikan, Yesus sudah harus sibuk mewakili Tuhan, sebagai hakim dan Juruselamat
untuk menyelamatkan dunia beserta isinya
Kalau mereka masih belum cukup, masih bisa ditambahkan dengan ayat palsu (Matius
28:18) untuk lebih meyakinkan bahwa Yesus benar-benar adalah perantara Tuhan yang
mulia dengan manusia, dimana Tuhan telah menyerahkan semua kekuasaannya baik di
langit maupun di bumi kepada Yesus.

KELAHIRAN YESUS MENURUT BIBLE (2008-12-23 22:10)

OLEH : IRENE HANDONO

Yesus Keturunan Daud?

Bibel selalu mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Nubuat tentang keturunan
Daud yang akan berkuasa antara lain: II Samuel 7:12-13 dan I Tawarikh 17:11-12:
"Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama
dengan nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemu-
dian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan
mendirikan rumah bagi namaKu dan Aku akan mengokohkan tahta kerajaanya untuk
selama-lamanya."
Demikian pula Kisah Para Rasul 2:30
"…. Bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tah-
tanya”
Padahal, dengan garis keturunannya (silsilah), terbukti bahwa Yesus bukan keturunan
Daud, karena Maryam bukan keturunan Daud. Yang merupakan keturunan Daud
adalah Yusuf, yang oleh Bibel disebut sebagai tunangan Maria (Maryam), Silsilah itu
sendiri juga mengandung perbedaan. Matius (1:6-16) menurut 28 orang sedangkan
menurut Lukas (3:23-31) 43 orang. Jadi terdapat selisih 15 generasi. Perhatikan silsi-
lah Yesus pada lampiran.
Lantas mengapa Bibel membuat kekeliruan seperti itu? Sejarah menyatakan bahwa
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bangsa Israel merasa dirinya sebagai "bangsa pilihan" telah berabad-abad mengalami
penindasan dan penjajahan bangsa-bangsa Babilonia, Yunani, siria dan Romawi. Oleh
karena itu mereka selalu terkenang pada jaman keemasan di bawah kepemimp-
inan Daud dan berharap datangnya "Raja Israel " dari keturunan Daud yang akan
melepaskan mereka dari kesengsaraan.
Jelas bahwa pengikatan Isa-Yusuf-Daud adalah rekayasa untuk melegitimasi bahwa
Yesus adalah keturunan Daud, Al Masih yang dinanti-nantikan sebagai Juru Selamat.

Yesus dan Kontroversi kelahirannya

Yesus dalam tradisi sejarah umat Islam sebenarnya adalah Isa Al Masih putra Maryam.
Sebutan "Isa" (dalam bahasa Arab) berasal dari bahasa Ibrani dari kata "Esau". Dalam
bahasa Latin nama itu menjadi "Yesus". Munculnya nama Yesus terjadi pada peristiwa
pengadilan Isa Al Masih oleh mereka yang hadir dengan menambahkan huruf "J" pada
awal dan "S" pada akhir kata "Esau" sehingga menjadi Yesus. Nama Yesus baru populer
pada abad ke-2. Populernya nama Yesus akhirnya menenggelamkan nama asli Esau di
kalangan Kristen. Sedangkan Al Qur’an dan umat Islam tetap mempertahankan nama
Esau (Isa dalam dialek Arab).
Sedangkan kata Masyiakh, Messiah, atau Mesyah berasal dari bahasa Arab dari kata
masaha dengan tiga huruf mati yang dikandungnya yaitu: m-s-h yang berarti men-
gusap. Dalam perkembangan selanjutnya orang Yunani mengubah sebutan Messiah
bagi Isa menjadi Kristos yang berarti yang disiram dengan minyak (diurapi). Oleh orang
Eropa, Yesus disebut Christus atau Kristus, yaitu Sang Penyelamat atau Sang Penebus
Dosa.(Bersambung)
http://www.irena-center.org/index.php?action=fullnews &id=12

Perdebatan Seputar “Ayah” Yesus

Keajaiban kelahiran Yesus ke dunia menjadi bahan aktual dalam diskusi. Sebagian ada
yang mengatakan bahwa Yesus itu darah daging Yusuf tunangan Maria (Maryam). Oleh
karena itu -seperti sudah saya jelaskan (kekeliruannya) di depan -Yesus memiliki sil-
silah dari Yusuf, dengan nenek moyang Daud. Bibel sendiri rupanya masih bingung
terhadap status "ayah" Yesus.
Pada suatu kesempatan Yusuf itu diakui sebagai tunangan Maryam (Matius 1:18), tapi
dilain kesempatan juga diakui sebagai suami Maryam (Matius 1:19). Terhadap persoalan
ini, sebagian orang Yahudi sangat ekstrem dengan menuduh bahwa Yesus adalah anak
haram, hasil hubungan gelap Maryam dengan Yusuf.
Sebagian lagi ada yang berpendirian bahwa Yesus itu dilahirkan secara murni suci,
tanpa campur tangan (unsur jantan) manusia. Oleh karena itu Yesus adalah "anak
Tuhan". Tetapi pihak yang berpendapat demikian juga bertentangan dalam mema-
hami dan menafsirkan kata "anak Tuhan" tersebut. Di satu pihak memahaminya secara
harfiyah (literal), bahwa Yesus adalah anak secara "biologis", yakni anak yang kejadi-
annya memerlukan campur tangan Tuhan secara langsung kepada Maryam melalui ruh
yang suci. Pemikiran tersebut nantinya melahirkan konsep ketuhanan "Trinitas": Tuhan
Bapak, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Suci. Akan tetapi sebagian pihak memahaminya
secara kiasan (metafora). Bahwa anak, bukan dalam pengertian "biologis" atau nasab,
melainkan kiasan saja. Pendapat seperti ini didasarkan oleh adanya penyebutan anak
yang bukan hanya kepada Yesus, sebagaimana penjelasan Bibel di bawah ini:
"Maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik,
lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang
disukai mereka. " (Kejadian 6: 2).
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"Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya,
ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-
perempuan itu melahirkan anak bagi mereka." (Kejadian 6:4).
"Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan; Ia berkata kepadaku: "AnakKu en-
gkau! Engkau telah kuperanakkan pada hari ini." (Mazmur 2:7).
"Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan Aku akan membawa mereka;
Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, dimana mereka tidak
akan tersandung; sebab Aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku."
(Jeremia 31:9).
"Anak Eros, anak Set, Anak Adam, Anak Allah, "(Lukas 3:38).
"Semua orang yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah." (Roma 8:14).
"Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak
Allah." (Matius 5:9).
"Aku sendiri telah berfirman;"Kamu adalah Allah, dan anak-anak yang Maha Tinggi
kamu sekalian." (Mazmur 82:6).
Dari paparan ayat-ayat tersebut diatas, jelaslah bahwa istilah "anak Alah" adalah ungka-
pan khas orang Yahudi kepada umatnya, dan jumlahnya banyak, bukan hanya Yesus.

Islam Tentang Isa dan Maryam

Islam dengan tegas menolak semua tuduhan yang tidak benar mengenai Maryam dan
putranya. Islam bahkan menjunjung tinggi keduanya. Marilah kita telaah penjelasan
Allah SWT dalam Al Qur’an:
"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur’an, yaitu ketika ia menjauhkan diri
dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir (yang
melindunginya) dari mereka; lalu kami mengutus ruh kami (Jibril) kepadanya, maka
ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata;
Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika
kamu seorang yang bertaqwa. Ia (Jibril) berkata: Sesungguhnya aku ini hanyalah se-
orang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam
berkata: Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seo-
rangpun manusia menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina. Jibril berkata:
Demikianlah, Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagiKu; dan agar dapat Kami men-
jadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah
suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia meny-
isihkan diri dengan kandungannya itu ketempat yang jauh. " ( Maryam/19:16-22 )
"Dan ( ingatlah ) ketika Malaikat (jibril) berkata: Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah
memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia
(yang semasa dengan kamu)." (Ali Imron/3-42)
"Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaum-
nya berkata: Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat
munkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang
jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maryam menunjuk kepada
anaknya. Mereka berkata: Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang
masih di dalam ayunan? Berkata Isa: Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia mem-
beriku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku Nabi, dan Dia menjadikan aku se-
orang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku
(mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada
ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahter-
aan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal,
dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam, yang men-
gatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaran-
nya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah mene-
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tapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: Jadilah, maka jadi ia. Sesungguh-
nya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini
adalah jalan yang lurus." (Maryam/19:27-36).

Sejarah Natal

Kata natal berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir. Secara istilah Natal berarti
upacara yang dilakukan oleh orang Kristen untuk memperingati hari kelahiran Isa Al
Masih - yang mereka sebut Tuhan Yesus.
Peringatan Natal baru tercetus antara tahun 325-354 oleh Paus Liberius, yang ditetap-
kan tanggal 25 Desember, sekaligus menjadi momentum penyembahan Dewa Matahari,
yang kadang juga diperingati pada tanggal 6 Januari, 18 Oktober, 28 April, atau 18 Mei.
Oleh Kaisar Konstantin, tanggal 25 Desember tersebut akhirnya disahkan sebagai ke-
lahiran Yesus ( Natal ).

Kelahiran Yesus Menurut Bibel

Untuk menyibak tabir Natal pada tanggal 25 Desember yang diyakini sebagai Hari Ke-
lahiran Yesus, marilah kita simak apa yang diberitakan oleh Bibel tentang kelahiran
Yesus sebagaimana dalam Lukas 2:1-8 dan Matius 2:1, 10, 11 (Markus dan Yohanes tidak
menuliskan kisah kelahiran Yesus).
Lukas 2:1-8:
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan
semua orang di seluruh dunia.
Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di
Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing dikotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang
bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud-supaya didaf-
tarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan
seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan
dibaringkannya didalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka dirumah peng-
inapan.
Didaerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak
mereka pada waktu malam.
Jadi, menurut Bibel, Yesus lahir pada masa kekuasaan Kaisar Agustus yang saat itu yang
sedang melaksanakan sensus penduduk (7M=579 Romawi). Yusuf, tunangan Maryam ibu
Yesus berasal dari Betlehem, maka mereka bertiga ke sana , dan lahirlah Yesus Betlehem,
anak sulung Maria. Maria membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya
dalam palungan (tempat makanan sapi, domba yang terbuat dari kayu). Peristiwa itu
terjadi pada malam hari dimana gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka di
padang rumput.
Menurut Matius 2:1, 10, 11
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodus, datanglah
orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah
mereka kedalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibunya.
Jadi menurut Matius, Yesus lahir dalam masa pemerintahan raja Herodus yang dise-
but Herodus Agung yang memerintah tahun 37 SM-4 M (749 Romawi), ditandai dengan
bintang-bintang yang terlihat oleh orang-orang Majusi dari Timur.
Cukup jelas pertentangan kedua Injil tersebut (Lukas 2:1-8 dan Matius 2:1, 10, 11) dalam
menjelaskan kelahiran Yesus. Namun begitu keduanya menolak kelahiran Yesus tang-
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gal 25 Desember. Penggambaran kelahiran yang ditandai dengan bintang-bintang di
langit dan gembala yang sedang menjaga kawanan domba yang dilepas bebas di padang
rumput beratapkan langit dengan bintang-bintangnya yang gemerlapan, menunjukkan
kondisi musim panas sehingga gembala berdiam di padang rumput dengan domba-
domba mereka pada malam hari untuk menghindari sengatan matahari. Sebab jelas
25 Desember adalah musim dingin. Sedang suhu udara di kawasan Palestina pada bu-
lan Desember itu sangat rendah sehingga salju merupakan hal tidak mustahil.
Bagi yang memiliki wawasan luas, hati terbuka dan lapang dalam mencari kebenaran,
kitab suci Al-Qur’an telah memberikan jawaban tentang kelahiran Yesus (Isa alai-
hissalam).
"Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (Maryam) bersandar pada pangkal
pohon kurma, ia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku
menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari
tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah
menjadikan anak sungai dibawahmu (untuk minum). Dan goyanglah pangkal pohon
kurma itu kearahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak
kepadamu." ( Surat Maryam: 23-25)
Jadi menurut Al Qur’an Yesus dilahirkan pada musim panas disaat pohon-pohon kurma
berbuah dengan lebatnya. Buah kurma yang masak gampang rontok, maka wajar jika
hanya digoyang saja buah itu akan gugur. Untuk itu perlu kita cermati pendapat sar-
jana Kristen Dr. Arthus S. Peak, dalam Commentary on the Bible - seperti dikutip buku
Bible dalam Timbangan oleh Soleh A. Nahdi (hal 23): Yesus lahir dalam bulan Elul (bu-
lan Yahudi), bersamaan dengan bulan: Agustus - September.
Sementara itu Uskup Barns dalam Rise of Christianity - seperti juga dikutip oleh Soleh
A. Nahdi berpendapat sebagai berikut:
There is, moreover, no authority for the belief than December 25 was the actual birthday
of Jesus. If we can give any credence to the bith-story of Luke, with the shepherds keep-
ing watch by night in the fields near Berhlehem, the birth of Jesus did not take place in
winter, when the night temperature is so low in the hill country of judea that snow is not
uncommon. After much argument our christmas day seems to have been accepted abaut
A.D. 300.
(Kepercayaan, bahwa 25 Desember adalah hari lahir Yesus yang pasti tidak ada buk-
tinya. Kalau kita percaya cerita Lukas tentang hari lahir itu dimana gembala-gembala
waktu malam menjaga di padang di dekat Bethlehem, maka hari lahir Yesus tentu tidak
di musim dingin di saat suhu di negeri pegunungan Yudea amat rendah sekali sehingga
salju merupakan hal yang tidak mustahil. Setelah terjadi banyak perbantahan tam-
paknya hari lahir tersebut diterima penetapannya kira-kira tahun 300 Masehi).

(bersambung)

Sumber: Perayaan NATAL 25 Desember antara Dogma dan Toleransi . Oleh: Hj. Irena
Handono

SEJARAH NATAL (2008-12-23 22:15)

Pendahuluan

Perayaan Natal, sungguh wah dan gemerlap; dengan pohon-pohon cemara lengkap
digantungkan hiasan-hiasan, kerlap-kerlip lampu, dan hadiah-hadiah dibawahnya.
Malamnya, tepat pukul 24.00 dilakukan misa (kebaktian). Rumah-rumah pun dihias po-
hon cemara, juga toko dan plasa, gedung dan kantor. Acara-acara televisi marak oleh
nuansa Natal . Instansi-instansi juga secara resmi merayakannya.
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Begitu semaraknya perayaan tersebut, sampai-sampai, paling tidak, membawa tiga ke-
san: pertama, perayaan Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember adalah sebuah ritus
yang berlandaskan nilai kebenaran. Kedua, perayaan Natal telah mencapai "maqam"
gengsi -simbol status sosial. Sebuah simbol yang membanggakan bagi orang yang mer-
ayakannya atau bagi mereka yang turut "berpartisipasi". Sebaliknya mereka yang tidak
"menyambut" perayaan Natal , terkesan tidak prestisius. Ketiga, seolah-olah mayoritas
penduduk negeri ini adalah kaum Nasrani. Padahal secara statistik, jumlah mereka tak
lebih dari 15 persen.
Berbeda dengan realitas perayaannya yang gemerlap, sejarah Natal 25 Desember
sendiri cukup buram. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak banyak kalangan - ter-
masuk kaum Kristen sendiri- yang paham tentang sejarah perayaan Natal yang dite-
tapkan pada tanggal 25 Desember tersebut. Salah satu sebabnya adalah tidak adanya
literatur yang membeberkan tentang Natal . Jikalau ada hanya memuat keterangan
bahwa Natal adalah perayaan orang Nasrani yang jatuh pada tanggal 25 Desember se-
bagai peringatan hari kelahiran Yesus.
Langkanya literatur tentang Natal sebenarnya cukup menjadi alasan untuk bersikap
kritis. Benarkah Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember? Jika jawabannya adalah
ya, apa dasar hukumnya? Jika tidak bagaimana sejarah penetapan 25 Desember sebagai
hari kelahiran Yesus, yang akhirnya diperingati sebagai perayaan Natal ?

Yesus dalam sejarah bangsa Yahudi

Sebelum membahas tentang perayaan Natal dan segala kontroversi yang menyertainya,
terlebih dahulu perlu saya jelaskan latar belakang kesejarahan Yesus itu sendiri. Bahwa
Yesus memang lahir dan hidup di kalangan bangsa Yahudi. Oleh karena itu, untuk bisa
memahami sosok Yesus, harus paham terlebih dahulu bangsa Yahudi.
Bangsa Yahudi berkeyakinan bahwa mereka adalah "bangsa pilihan" Tuhan. Tuhan men-
ciptakan alam semesta beserta isinya untuk kepentingan dan kesejahteraan mereka.
Dan mereka merasa sebagai subjek, sedangkan bangsa lain cukup sebagai pelengkap
penderita. Lebih lanjut hanya diri mereka yang dianggap "manusia", sedangkan bangsa
lain hanyalah pembantu, budak, bahkan anjing. Keyakinan seperti itulah yang mem-
buat mereka lebih dari bangsa lain, sombong, pongah, keras kepala, bahkan kejam.
Pernyataan-pernyataan seperti tersebut diatas, bukan sebuah dramatisasi belaka,
melainkan bersumber dari Bibel sendiri, diantaranya:
"Kamu akan menjadi bagiKu kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya
firman yang harus kaukatakan kepada orang Israel ." (Keluaran 19:6).
"Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa" (Ulangan 7:14).
"Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan, Al-
lahhmu; janganlah engkau merasa sayang kepada mereka…." (Ulangan 7:16).
"Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk
mengusir setan itu dan anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya: "Biarlah anak-anak
kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing. "Tetapi perempuan itu menjawab: "Benar Tuhan.
Tetapi anjing yang dibawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak.
"Maka kata Yesus kepada perempuan itu: "Karena kata-katamu itu pergilah sekarang
sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." (Markus 7:26-29).
Pernyataan-pernyataan Bibel tersebut di atas menjelaskan betapa bangsa Yahudi men-
ganggap diri mereka istimewa yaitu "bangsa pilihan Tuhan". Oleh karena itu mereka
boleh berbuat apa saja terhadap bangsa lain, termasuk membantai (melenyapkan). Dan
semua itu dilakukan atas nama Tuhan.
Namun adakah suatu bangsa yang rela terus menerus ditindas, dijajah, ataupun diper-
budak? Demikian pula dengan bangsa Filistin (Palestina), penduduk asli negeri itu,
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yang setelah melalui perjuangan berat akhirnya bangsa Filistin menang. Kemenan-
gan bangsa Filistin tersebut membuat keadaan menjadi terbalik. Bangsa Yahudi - sang
penindas- kini dalam bayang-bayang tertindas. Maka mereka memohon agar Yahwe
(Tuhan Israel ) segera mengutus seorang Al Masih (Juru Selamat) agar mereka jaya dan
berkuasa lagi.

Sederetan Al Masih

Dari Bibel, khususnya dalam Perjanjian Lama, akan kita dapatkan bahwa Al Masih itu
bukan hanya Yesus. Mereka antara lain:
1. Saul Al Masih
Saul yang berhasil mengalahkan Filistin diangkat sebagai Al Masih,
"Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatNya Israel ? Engkau
akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyela-
matkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa
Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas milikNya sendiri (I Samuel 10:1).
2. Harun Al Masih
Setelah Saul menjadi Al Masih, maka Harun (saudara Musa) juga diangkat sebagai Al
Masih.
"Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan di-
urapinyalah dia untuk menguduskannya." (Imamat 8:12).
3. Elisa Al Masih
Kehadiran seorang Al Masih untuk masa ini ternyata tidak cukup, maka setelah Harun
menjadi Al Masih, Elisa pun diangkat menjadi Al Masih.
"Juga Yehu, cucu Nimzi, haruslah kau urapi menjadi raja atau Israel , dan Elisa bin Safat
dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadikan Nabi menggantikan Engkau." (I Raja-raja
19:16).
4. Daud Al Masih
Setelah Saul meninggal dunia, maka sesepuh suku-suku Israel mengangkat Daud seba-
gai Al Masih.
"Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja lalu raja Daud mengadakan per-
janjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan; kemudian mereka mengurapi
Daud menjadi raja atas Israel ." (II Samuel 5:3).
5. Salomo Al Masih
Setelah Daud meninggal dunia, maka Salomo putra Daud diangkat sebagai Al Masih. Se-
bagaimana tercantum dalam I Raja-raja 1:39.
"Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diu-
rapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru "Hidup Raja
Salomo."
6. Koresy Al Masih
Raja Syrus penyembah berhala ini diangkat sebagai Al Masih setelah meninggalnya Sa-
lomo.
"Beginilah firman Tuhan: Inilah firmanKu kepada orang yang Kuurapi, kepada Koresy
yang tangan kanannya kupegang supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depan-
nya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya
pintu gerbang tidak tinggal tertutup." (Yesaya 45:1).
Ayat ini dialamatkan kepada Raja Syrus yang pagan, untuk memenuhi kerinduan akan
datangnya penyelamat, walaupun pada kenyataannya ayat tersebut adalah nubuat
dari nabi Yesaya akan datangnya seorang Koresy (Quraisy) sebagai nabi akhir, yaitu
Muhammad Saw. Amatlah mustahil jika Tuhan menyayangi seorang kafir untuk diurapi.
Apalagi ternyata bahwa belum lama bangsa Yahudi dipimpin oleh Al Masih yang kafir,
situasi keamanan dan politik berubah kembali dengan datangnya serbuan pasukan Ro-
mawi. Maka kembali lagi seperti pada peristiwa sebelumnya, yakni ketika bangsa Israel
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menangis, meraung, dan memohon kepada Yahwe untuk diberi Al-Masih atau seorang
Juru Selamat untuk membebaskan mereka dari cengkeraman bangsa Romawi. Maka
mereka berangan-angan dan menyusun kriteria Al Masih.
Orang-orang Israel akhirnya mengadakan kesepakatan bahwa Al Masih adalah seorang
yang merupakan:
1. Raja-raja terdahulu yang dianggap "bangkit" dari kuburnya, antara lain: Daud
Yesekhiel, Yosafat, atau.
2. Nabi yang "dibangkitkan", misalnya Elia atau Elisa.
3. (Harus) Keturunan Daud dan Sulaiman.
Disamping tiga kriteria tersebut, bangsa Israel juga mempunyai penghayatan bahwa
kelahiran seorang pahlawan (Juru Selamat) haruslah lahir dari seorang perawan, se-
bagaimana pahlawan-pahlawan bangsa terduhulu yang juga terlahir dari seorang per-
awan.

Sumber: Perayaan NATAL 25 Desember antara Dogma dan Toleransi . Oleh: Hj. Irena
Handono

Penyembuhan Atas Nama Yesus (2008-12-23 22:46)

Sumber: MENYELAMATKAN JURU SELAMAT. Oleh : DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH.

048. TANYA:
Apa kegiatan yang dapat dipandang sebagai upaya untuk mendukung ajaran Yesus se-
bagai Juruselamat?
JAWAB:
Salah satunya adalah penyembuhan spiritual atas nama Yesus. Gereja memanfaatkan
penyembuhan spiritual dimana-mana untuk mengingatkan orang atas beberapa peris-
tiwa penyembuhan spiritual yang dilakukan Yesus sebagaimana tercatat dalam Alkitab
Dengan kegiatan-kegiatan penyembuhan yang disertai khotbah-khotbah dan doa-doa,
maka lengkaplah penampilan Pendeta, Pastor atau penginjil mewakili figur Yesus un-
tuk menyembuhkan orang sakit sambil berkhotbah.

Sedemikian besar pengaruh pengobatan ini sehingga apa pun yang dikatakan oleh Pas-
tor, Pendeta dan penginjil seakan-akan semua bisa terjadi. Kegiatan penyembuhan
ini merupakan salah satu otoritas Gereja yang berusaha untuk tetap dipertahankan,
walaupun lama-kelamaan kebohongannya makin terungkap.

Ada dua faktor yang nampaknya sulit bagi Gereja saat ini untuk mempertahankan per-
anannya sebagai pemegang otoritas penyembuhan atas nama Yesus:
1) Penemuan bakteri , virus dan jamur serta senyawa kimia / fisik sebagai penyebab
penyakit membuat orang sadar bahwa penyakit-penyakit seperti malaria, kusta, dan
keracunan kimia bukan urusan para Pastor, Pendeta ataupun penginjil untuk disem-
buhkan atas nama Yesus. Apalagi orang yang buta karena penyakit kusta atau yang
lumpuh karena penyakit polio. Walaupun disebut-sebut nama Yesus 7 hari 7 malam,
mereka yang buta tidak akan melihat dan orang yang lumpuh tersebut tidak akan da-
pat berjalan. Bidang ini merupakan otoritas para dokter dimana para pastor, pendeta
dan penginjil tidak punya peran.
Namun bagi orang-orang yang masih berfikir primitif, yang masih percaya kepada
tahayul, masih mudah terpengaruh propaganda mereka.
2) Para ahli kedokteran jiwa sejak lama sudah 81 mengungkapkan adanya hubungan an-
tar jiwa seseorang dengan fisiknya. Dalam ilmu kedokteran dikenal istilah Psychophys-
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iologic Disorder yang oleh James C. Coleman, James N. Butcher dan Robert C Carson,
dalam buku mereka "Abnormal Psychology and Modern Life, 1984, didefinisikan sebagai
"physical disorder in which psychological factors play a major causative role", (penyakit
fisik dimana faktor-faktor kejiwaan berperan sebagai penyebab utamanya)
Peranan kejiwaan ini selanjutnya dijelaskan:
"an emotional upset may lower resistance to physical disease... the overall life situation
of an individual has much to do with the onset of a disorder, its form, duration and prog-
nosis"
(perasaan yang kalut dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit……. Situ-
asi kehidupan seseorang secara keseluruhan sangat berkaitan erat dengan kejadian,
jenis, lamanya maupun berkembangnya suatu penyakit)
Bagaimana langkah-langkah terjadinya penyakit fisik akibat gangguan psikologis
digambarkan sebagai berikut :
a. Timbulnya kekalutan perasaan sebagai dampak dari situasi stres yang berlarut-larut.
b. Ketidakmampuan menanggulangi kekalutan perasaan ini,
c. Respon berbagai sistim organ tubuh terhadap gangguan perasaan yang berakibat
rusaknya organ-organ tubuh tertentu, atau secara umum merobah dan melemahkan sis-
tim pertahanan tubuh.
Jadi ada banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh faktor kejiwaan. Banyak dokter
yang karena kesibukan melayani pasien menyebabkannya mereka tidak sempat men-
diagnosa dengan tepat penyebab sesungguhnya terjadinya penyakit. Akhirnya yang
diberikan adalah obat-obat dari apotek untuk menyembuhkan gejala penyakit yang
tidak menyentuh gejala kejiwaan penyebabkan terjadinya penyakit fisik.
Penyakit-penyakit fisik yang berhubungan dengan kejiwaan seperti ini dengan mudah
dapat disembuhkan dengan sugesti oleh dokter, dukun, hypnoterapist dan lain-lain
tanpa harus berteriak atas nama Yesus. Para penulis yang sama di halaman 275, se-
baliknya menjelaskan bahwa emosi positif sangat mendukung penyembuhan penyakit-
penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan.
"Positif emotion seem often to produce a certain immunity to physical disease or to be
associated with speedy and uncomplicated recoveries when disease does strike"
(Emosi positif nampaknya sering menghasilkan daya tahan tubuh tertentu terhadap
penyakit atau berkaitan erat dengan kesembuhan yang segera dan mudah dari suatu
penyakit)
Penyakit-penyakit seperti inilah yang sekarang menjadi komoditi Gereja untuk mem-
proklamasikan Yesus sebagai Juruselamat, tanpa sedikit pun ada iktikad baik dan ke-
jujuran mereka untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa penyakit seperti ini sesung-
guhnya dapat disembuhkan sendiri oleh otak si penderita berkat kebesaran hati dan
kesediaannya bekerjasama untuk sembuh. Proses penyembuhan seperti ini dijelaskan
oleh Mark R. Rosenzweig dan Arnold L. Leiman dalam buku mereka Physiological Psy-
chology, hal. 6-7:
"Various regions of the brain do indeed contain naturally produced chemical that are
now called endorphine, short for "endogenous morphine". Such compounds can relieve
pain and in some cases they are more effective than morphine" ( (Di berbagai lokasi
dalam otak ternyata mengandung zat kimia yang dihasilkan secara alami yang saat ini
disebut endorphine, singkatan dari "endogenous morphine", Senyawa ini dapat menghi-
langkan rasa sakit dan dalam beberapa hal jauh lebih kuat dari morphin)
Penulis sendiri telah menyembuhkan ratusan orang baik di Indonesia maupun di Filip-
ina sejak penulis mengikuti pelatihan hypnotisme tahun 1980 di Jakarta.
Dalam ratusan penyembuhan ini, tidak sekalipun penulis memanggil-manggil nama
Yesus, tetapi orang yang mau sembuh, Alhamdulillah sembuh juga.
Sesungguhnya penyembuhan spiritual terjadi atas jutaan manusia setiap hari di muka
bumi ini, terutama di Asia Selatan, Afrika dan lain-lain, tanpa harus berteriak-teriak
atas nama Yesus. Kejadian-kejadian ini tidak dipublikasikan secara luas, karena tidak
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ada sponsor dan tidak memiliki nilai komersil.
Upaya untuk memahami penyebab penyakit dan berupaya untuk mencari obatnya
tanpa harus berbohong merupakan esensi sabda Rasulullah saw dalam Hadisnya yang
mengatakan:
"Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah telah menu-
runkan pula obatnya, baik yang telah diketahui oleh orang maupun yang belum dike-
tahuinya, kecuali penyakit maut."
Dari Hadis di atas, kita mendapat gambaran bahwa penyakit bakteri dan virus diobati
dengan obat-obat antibiotik, sementara penyakit yang disebabkan oleh gangguan keji-
waan diobati pula dengan pengobatan kejiwaan. Bahwa penyakit kejiwaan diobati den-
gan antibiotik atau penyakit bakteri dan virus diobati dengan pengobatan kejiwaan,
tentu hasilnya tidak akan optimal, atau malah sia-sia.
Jadi kegiatan penyembuhan atas nama Yesus terhadap setiap penyakit yang disiarkan
melalui stasiun-stasiun televisi, radio, koran dan pertunjukan di lapangan terbuka
sesungguhnya dapat dianggap pembodohan dan pendangkalan intelektual manusia.
Dalam idiom bahasa Inggris dikenal dengan hammer and nail (palu dan paku). Artinya
setiap persoalan diselesaikan dengan palu dan paku. Pintu rusak, dipaku; mobil mogok
dipaku; anak bandel, dipaku! Semua penyakit diselesaikan atas nama Yesus! TBC dio-
bati atas nama Yesus, kanker diobati atas nama Yesus, kolera diobati atas nama Yesus,
lumpuh karena polio diobati atas nama Yesus, ditabrak mobil diobati atas nama Yesus
Kalau ini dilaksanakan di masyarakat primitif 2000 tahun yang lalu, masih dapat di-
maklumi. Tetapi kalau ide ini disuapkan kepada manusia yang berpikiran waras di
abad ke XXI ini, sudah sangat keterlaluan. Sesungguhnya tujuan utama berbagai per-
tunjukan penyembuhan di depan umum ini, bukan dimaksudkan untuk membuktikan
kuasa Yesus menyembuhkan penyakit, tetapi sebagai propaganda dengan menggunakan
juru-jurus hipnotis dan sugesti agar orang mau menerima Yesus sebagai Juruselamat.
Berapa banyak kasus penderita penyakit kronis yang hanya terhibur sesaat oleh
placebo effect di waktu pengobatan, tetapi kemudian penyakitnya tetap saja bercokol.
Dan ribuan kegagalan pengobatan seperti ini tentu tidak menguntungkan propaganda
Yesus sebagai Juruselamat, kalau disebar-luaskan di koran atau ditayangkan di televisi.
Sebagaimana dijelaskan, kebanyakan orang menderita gangguan fisik karena pengaruh
psikologis. Gangguan kejiwaan seperti stress, menyebabkan terjadinya ketidakseimban-
gan metabolisme yang berdampak pada gangguan pisik.

Oleh karena itu dalam kasus-kasus ringan, hiburan, pemberian harapan, pemberian se-
mangat dan lain- lain, akan dapat memperbaiki ketidakseimbangan emosional, yang
pada gilirannya akan memulihkan kembali metabolisme tubuh seperti sedia kala.

Seorang yang kena histeri, misalnya, yang mengamuk dan berteriak-teriak, oleh para
penginjil menganggapnya sebagai kerasukan setan. Oleh karena itu menurut mereka,
setannya harus diusir atas nama Yesus, agar setan tersebut keluar dari orang yang kena
histeri. Namun apa yang terjadi ketika pasien seperti ini dibawa ke rumah sakit? Dokter
tidak akan memanggil pastor, pendeta atau penginjil untuk berdoa mendatangkan Yesus
agar setannya pergi. Apa yang dilakukan oleh dokter adalah mengambil alat suntik
dan obat penenang, menyuntikkannya kepada pasien, dan sim salabim, pasiennya sem-
buh seketika!!! Tanpa kehadiran penginjil dan Yesus, setan yang menguasai pasien lari
tunggang-langgang ditembak oleh dokter dengan suntikan obat penenang tanpa harus
menyebut nama Yesus.

Para pastor, pendeta dan penginjil terutama mereka yang sudah dilatih dengan keter-
ampilan hipnotis dan sugesti di Amerika Serikat dan Eropa sangat mengerti akan hal
ini. Oleh karena itu, pada saat mereka melakukan pengobatan di lapangan, mereka
menyadari bahwa penderita penyakit akibat gangguan kejiwaan, akan mendapat man-
faat dari teknik pengobatan ini, sementara mereka yang menderita penyakit bakteri,
virus dan lain sebagainya, walaupun tidak sembuh, setidaknya akan mendapatkan pen-

529



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

garuh placebo effect sesaat.

Jadi apa yang dilakukan para pastor, pendeta dan penginjil internasional hanyalah
praktek hipnotherapy biasa, yang kemudian tiba-tiba menjadi luar biasa setelah dike-
mas dalam paket atas nama Yesus Juruselamat yang mengagumkan, dan diiklankan
berdasarkan pesan sponsor.

Paula Fredriksen , Guru Besar Sejarah Kristen di Boston University, dalam bukunya
Jesus of Nazareth King of Jews, halaman 115, menjelaskan bahwa para pastor, pendeta
dan penginjil yang melakukan penyembuhan spiritual atas nama Yesus, sesungguhnya
hanyalah melakukan praktek hipnotis dan sugesti biasa yang dikemas dengan bahasa
primitif di zaman Yesus. Bagi orang-orang yang kritis di zaman modern, jelas ini sesu-
atu yang menyesatkan.
"Modern culture, too, is familiar with charismatic cures worked by suggestion. Our ex-
planation differ from those given in ancient sources - where we use the language of
psychosomatic disease and suggestion, people in antiquity spoke of demons and special
power – but the phenomenon observed seem identical"
(Dalam budaya modern pun, penyembuhan spiritual yang dilakukan dengan sugesti
(seperti di zaman Yesus) banyak dilakukan orang. Penjelasan (ilmiah) yang kita berikan
berbeda dengan pemahaman. di masa lalu - ketika kita menjelaskan penyakit dengan
bahasa psikologi dan sugesti, orang-orang di zaman dahulu (yang didukung para peng-
injil) mengatakan kemasukan setan atau roh jahat - padahal wujud (penyakit) nya sama
saja).
Mengomentari ketidak-jujuran para pastor, pendeta dan penginjil Internasional di
daratan Eropa dan Amerika yang berkeliling dunia untuk mengkris-tenkan orang-orang
Asia dan Afrika, L. Braker, ahli mesin perkapalan dari Utrecht, negeri Belanda, dalam
perjalanannya dari Filipina menuju Indonesia pada tanggal 31 Desember 1999 men-
gatakan:
"Hanya orang bodoh, yang tidak tahu siapa Yesus sebenarnya. Para penginjil itu bukan-
lah orang-orang yang jujur, tetapi sekedar menggunakan agama sebagai barang dagan-
gan. Mereka tidak memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya, tetapi malah memperke-
nalkannya sebagai barang dagangan. Mereka tidak punya nyali untuk mengatakan
’kuda adalah kuda’. Saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama Kristen, dan
Saya bisa menjadi jutawan hanya dengan ikut berkeliling dunia memanipulasi Yesus.
Tetapi saya punya harga diri. Dan harga diri saya lebih utama dari uang jutaan dollar."
Dr. Bruce Goldberg dalam bukunya New Age Hypnocis mencantumkan beberapa alamat
di Amerika Serikat sebagai pusat-pusat pelatihan dan penyediaan alat-alat bantu hipno-
tis.
Penulis sangat menyayangkan satu hal. Selama ini para penginjil merajalela di selu-
ruh Indonesia, bahkan di berbagai negara terutama di negara-negara berkembang
untuk melakukan propaganda, bahwa mereka melakukan penyembuhan atas nama
Yesus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Juruselamat. Dan selama yang saya ketahui,
belum pernah ada satu pun, dokter umum, psikiater, atau pakar psikologi di Indone-
sia yang pernah menjelaskan kepada umum ketidak-jujuran para penginjil yang men-
gatakan kepada jemaat bahwa yang punya andil dan berperan menyembuhkan sese-
orang adalah Yesus, padahal mereka mengetahui dengan jelas bahwa yang berperan
dalam suatu proses penyembuhan adalah 1) obat, 2)lingkungan yang mendukung, 3) pe-
nampilan pengobat (dokter, dukun, hipnoterapist, penjual jamu penginjil dan lain-lain
yang meyakinkan, serta 4) kesediaan pasien untuk bekerja sama dan semangatnya un-
tuk sembuh.

Apa yang dilakukan penginjil sebenarnya hanyalah praktek hipnotherapy ( penyem-
buhan dengan hipnotisme dan sugesti ), yang juga banyak dilakukan oleh para dukun,
dokter dan para hipnoterapist lainnya, tanpa loudspeaker yang memekakkan telinga
dan tanpa liputan kamera televisi.
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049. TANYA:
Bukankah banyak "bukti-bukti" penyembuhan atas nama Yesus yang dibicarakan orang
atau ditulis dibuku, koran, majalah maupun jurnal?
JAWAB:
Inilah yang sering membuat orang salah kaprah, karena prosesnya salah kaprah (false
attribution). Para Pastor, Pendeta maupun Penginjil Internasional terutama dari
Amerika dan Eropa, yang kemudian ikut-ikutan pula para penginjil lokal, dengan
bangga mengatakan bahwa Yesus telah menyembuhkannya, padahal mereka menyadari
bahwa mereka berdusta. Dari mana penyembuhan itu berasal, perhatikan pernyataan
para pakar Psikologi berikut ini.
Mark R. Rosenzweig dan Arnold L. Leiman dalam buku mereka Physiological Psychol-
ogy menjelaskan bahwa seseorang mudah terpengaruh oleh lingkungan yang meng-
hasilkan efek Placebo.
"Placebo effect usually takes place when the pills are given in a medical environment,
accompanied by the confident reassurances of a physician... Now some researchers sug-
gest that the placebo gives relief because the clinical setting promotes the release of
endorphins"
(Efek Placebo biasanya berlangsung di saat pemberian pil di lingkungan pengobatan
yang disertai dengan dukungan moril dokter... Saat ini beberapa peneliti menemukan
bahwa placebo dapat menyembuhkan karena lingkungan pengobatan yang mendukung
dihasilkannya endorphins)
Dari pernyataan berbagai pakar kedokteran dan psikologi kita dapat menarik kesimpu-
lan bahwa penyembuhan spiritual yang dilakukan oleh para pastor, pendeta dan peng-
injil, dipengaruhi antara lain oleh faktor-faktor berikut ini:
1) Penampilan Pendeta, Pastor atau penginjil yang rapi dan berwibawa, mampu
melahirkan keyakinan pada penderita bahwa Pastor, Pendeta maupun penginjil terse-
but, memiliki kemampuan untuk melakukan penyembuhan
2) Para Pastor, Pendeta dan penginjil terlatih dalam olah vokal dan retorika sehingga
apa yang mereka ucapkan dapat memberikan pengaruh pada penderita
3) Para Pastor, Pendeta dan penginjil terlatih dalam jurus-jurus hypnotisme sehingga
mereka sudah trampil menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menaklukkan
suyet (penderita)
4) Penderita mau bekerja sama sebagai syarat mutlak penyembuhan.
Kesemua faktor diatas, akan memberikan efek placebo pada penderita yang pada gili-
rannya akan merangsang produksi endorphine.
Coba perhatikan alangkah jelasnya! Tidak satu pun ilmuwan yang mengatakan bahwa
atas nama Yesus menjadi prasyarat penyembuhan. Mereka semuanya sembuh karena
penampilan Pastor, Pendeta dan penginjil, dukun, dokter, penjual jamu, tabib dan lain-
lainnya; lingkungan yang sengaja diciptakan untuk mendukung proses penyembuhan
serta semangat penderita untuk sembuh.

Oleh karena itu penulis dengan senang hati, menyediakan hadiah cuma-cuma tanpa
diundi sebesar Rp. 1.000.000,00,- kepada siapa saja penginjil di muka bumi ini, yang
dapat membuktikan bahwa mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis seperti
TBC, Kusta, AIDS, Kanker stadium akhir, atau lumpuh karena penyakit polio, dapat
sembuh seketika atau segera “atas nama Yesus”.

Pemalsuan Kitab Suci (2008-12-23 22:48)

Sumber: MENYELAMATKAN JURU SELAMAT. Oleh : DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH.

F. Pemalsuan Kitab Suci

043. TANYA:
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Apa sebabnya kalau kita membaca Injil dalam Alkitab, Surat-Surat Paulus maupun
surat-surat para murid Yesus seakan-akan semua sama mendendangkan Yesus sebagai
Juruselamat?
JAWAB:
Jangan salah kaprah! Jangan sampai pembaca terperdaya membaca nama-nama murid-
murid Yesus yang terpandang sebagai penulis Injil dan Surat-surat yang mencantumkan
nama mereka dalam Alkitab.
Para pakar Alkitab dan sejarawan sependapat bahwa dalam kitab Perjanjian Baru
hanya Surat-surat Paulus yang dianggap ditulis oleh Paulus. Itu pun tidak semuanya.
Semua Injil yang ada dalam kitab Perjanjian Baru ditulis oleh orang misterius yang
tidak dikenal. Perhatikan pernyataan Prof. Sanders dalam bukunya yang sama hala-
man 63-64:
"We do not know who wrote the gospels.... Present evidence indicates that the gospels
remained unfitted until the second half of the second century. I have summarized this
evidence elsewhere...The gospels as we have them were quoted in the first half of the
second century, but always anonimously. . Names suddenly appear about the year 180."
(Kita tidak tahu siapa yang menulis Injil-injil..... Bukti-bukti yang ada menunjukkan
bahwa Injil-injil tetap tidak memiliki nama sampai pada tahun 150an. Saya telah
memeriksa bukti-buktinya di mana-mana. Injil-injil sebagaimana yang kita miliki telah
dikutip sebelum tahun 150an, tetapi tanpa nama... Nama-nama penulis tiba-tiba muncul
sekitar tahun 180)
Mereka ini adalah orang-orang Romawi pengikut Paulus yang menulis Injil bukan untuk
bacaan umat Yahudi (umatnya Yesus) tetapi untuk kepentingan orang-orang Romawi
penganut filsafat Yunani.
Sebenarnya ada lebih 300 Injil yang berbeda-beda yang tersebar di masing-masing
gereja tanpa diketahui siapa penulisnya.
Pemberian nama-nama Injil baru diberikan tahun 180 demi kepentingan memperta-
hankan Injil-injil yang diinginkan untuk masuk dalam kanonisasi Alkitab.
Jadi kalau pembaca melihat nama Matius dan Yohanes, jangan sekali-kali mem-
bayangkan bahwa Injil yang mencantumkan nama mereka adalah tulisan mereka. Ini
hanyalah sekedar upaya Gereja mencatut nama mereka agar sidang kanonisasi mau
menerimanya masuk dalam Alkitab.
Ini dijelaskan pula oleh Professor Alvar Ellegard, dari University of Guteborg, Sweden
dalam bukunya Jesus, One Hundred Years before Christ, halaman 188:
"Thus we can only conclude that ascribing the authorship of the Gospels to a certain of
Jesus’ disciples was a step taken towards the mid- second century AD by member of the
Church who, like Papias and Justin, were eager to find - or indeed fabricated -support
for the view that the Gospels they chose to accept as canonical were the memories of
Jesus’ contemporaries"
(Dengan demikian kita hanya dapat menyimpulkan bahwa dengan mencatut nama-
nama murid-murid Yesus sebagai penulis Injil-injil adalah suatu langkah yang diam-
bil menjelang tahun 150an oleh para pemimpin Gereja yang, seperti Papias dan Justin,
sangat bersemangat untuk memperoleh - atau benar- benar memalsukan - dukungan
agar orang berpendapat bahwa Injil-injil yang mereka pilih sebagai kitab suci tersebut
adalah tulisan mereka yang sezaman dengan Yesus)
Dengan mencantumkan nama murid-murid Yesus berarti Injil tersebut harus diterima
karena ditulis oleh murid Yesus atau saksi mata kehidupan Yesus.
Oleh karena itu kalau pembaca melihat bahwa Matius dan Markus sudah melantik Yesus
menjadi Anak Allah, atau Yohanes melantik Yesus menjadi Logos penyembah berhala,
harap jangan kaget atau terkecoh!
Janganlah pembaca bermimpi bahwa Matius murid Yesus yang hidup siang malam den-
gan Yesus dan sama-sama orang Yahudi, akan lancang mengatakan bahwa Yesus Anak
Allah, seperti ajaran Platonis yang dipromosikan oleh Paulus, atau ramai-ramai makan
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babi.
Demikian pula jangan sampai pembaca terkecoh bahwa Yohanes murid kesayangan
Yesus akan tega mengkhianati tuannya dengan melantiknya menjadi Logos penyembah
berhala yang turun dari sorga ke dunia untuk menebus dosa manusia, sebagaimana
yang dipromosikan Paulus dalam Suratnya kepada jemaat di Filipi. Semua ini adalah
hasil kerja pengikut-pengikut setia Paulus yang siap melakukan apa saja untuk men-
dukung tuannya.
Demikian pula Gereja, tetap saja menyembunyikan kepada jemaat mereka kenyataan
bahwa Injil yang mereka pilih sesungguhnya bukan hasil kerja murid-murid Yesus. Ini
dijelaskan pula secara detail oleh Herman Hendrickx dalam bukunya From One Jesus,
to four Gospels." Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Spong dalam bukunya
Why Christianity Must Change or Die, halaman XV:
"I contended that the authors of the synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, were
not eyewitnesses, nor were these Gospels even based primarily on eyewitness memories
of the life of Jesus."
(Saya yakin bahwa para penulis Injil-injil Matius, Markus dan Lukas, bukanlah saksi
mata, dan bahkan Injil-injil ini malah tidak didasarkan pada catatan-catatan para saksi
mata kehidupan Yesus)
Iktikad kurang baik Gereja juga terlihat dari penempatan Injil-injil sebelum Surat-surat
Paulus yang dapat memberi kesan keliru seakan-akan cerita tentang kelahiran Yesus,
cerita tentang kematian, kebangkitan maupun terangkat ke sorga sudah ada sebelum
Paulus menulis Surat-suratnya.
Padahal kenyataannya hampir semua adalah mitos yang baru dibuat-buat puluhan
tahun setelah surat-surat Paulus selesai ditulis berdasarkan kepentingan narasi untuk
mendukung ajaran Paulus
Belum lagi ribuan perubahan maupun tambahan ayat-ayat palsu yang baru dibuat oleh
penyalin-penyalin Injil yang pada ujung-ujungnya bermuara pada Yesus sebagai Juruse-
lamat sebagaimana yang diinginkan Paulus.

044. TANYA:
Apakah pengaruh ajaran Paulus tentang Yesus sebagai Juruselamat bagi bangsa-bangsa
Eropa yang Kristen?
JAWAB:
Orang-orang Kristen Eropa berhasil diyakinkan oleh ajaran Paulus dan para pemimpin
Gereja bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat dan bahwa berdasarkan ayat-
ayat Injil, Yesus sudah memerintahkan umat Kristen untuk mengkristenkan dunia, se-
hingga mereka merasa terpanggil untuk mengemban tugas-tugas tersebut
"Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,..." (Matius 28:19)
"Lalu la berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada
segala makhluk.." (Markus 16:15)
Para misionaris pun menjelajah benua Afrika, Asia dan Amerika Latin. Mereka mendom-
pleng armada kapal-kapal dagang menyebar ke seluruh dunia untuk menjajah sekali-
gus mengajak atau kalau perlu memaksa penduduk yang dijajah untuk menerima Yesus
menjadi Juruselamat mereka.
Mereka tidak perduli bahwa kebanyakan negara atau kerajaan di Afrika dan Asia yang
mereka datangi sudah beragama Islam. Yang penting sebagai misionaris yang taat
kepada perintah Yesus, misi mengkristenkan dunia sebagaimana yang diperintahkan
harus dilaksanakan. Kalau penduduk yang dijajah tidak mau tunduk, disiksa atau dib-
inasakan! Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap umat Islam Moro di Luzon dan
Visayas Filipina.
"Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka
ke mari dan bunuhlah mereka di depan mataku." (Lukas 19:27)
Ternyata, ayat-ayat Injil yang memerintahkan para misionaris untuk menyebarkan Kris-
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ten ke seluruh dunia adalah ayat-ayat palsu yang baru ditambahkan kemudian oleh
Gereja.
Injil Matius seharusnya berakhir pada pasal 28:15. Hugh J. Schonfield dalam hukunya
The Original New Testament halaman 124 menjelaskan:
"This (Matthew 28: 15) would appear to be the end of the Gospel. What follows (Matthew
28: 16-20) from the nature of what is said, would then be a later addition"
(Ayat ini - Matius 28:15 - nampak sebagai akhir dari Injil Matius. Ayat-ayat selanjutnya -
Matius 28:16-20 - dari kandungan peryataannya, baru ditambahkan kemudian).
Selanjutnya, mengenai Injil Markus seharusnya berakhir pada Markus 16:8. Injil
Markus dalam buku The five Gospels yang disusun oleh Robert W. Funk, langsung
berakhir pada Markus 16:8 tanpa penjelasan Alkitab Revised Standard Version juga
menutup Injil Markus pada Markus 16:8, dan menempatkan Markus 16:9-20 pada catatan
kaki (footnote). Sementara itu Alkitab Good News Bible memiliki dua tambahan kumpu-
lan ayat-ayat masing- masing a) Markus 16:9-20 dan yang satu lagi b) Markus 16:9-10 }
Keduanya terpisah dari teks Injil Markus disertai penjelasan:
"Some manuscripts and ancient translations do not have this ending to the Gospel
(verses 9- 20)"
(Beberapa naskah dan terjemahan tua, tidak memiliki tambahan di akhir Injil ini (ayat-
ayat 9-20)
Selanjutnya, mengenai Injil Markus seharusnya berakhir pada Markus 16:8. Injil
Markus dalam buku The five Gospels yang disusun oleh Robert W. Funk, langsung
berakhir pada Markus 16:8 tanpa penjelasan Alkitab Revised Standard Version juga
menutup Injil Markus pada Markus 16:8, dan menempatkan Markus 16:9-20 pada catatan
kaki (footnote). Sementara itu Alkitab Good News Bible memiliki dua tambahan kumpu-
lan ayat-ayat masing- masing a) Markus 16:9-20 dan yang satu lagi b) Markus 16:9-10 }
Keduanya terpisah dari teks Injil Markus disertai penjelasan:
"Some manuscripts and ancient translations do not have this ending to the Gospel
(verses 9- 20)"
(Beberapa naskah dan terjemahan tua, tidak memiliki tambahan di akhir Injil ini (ayat-
ayat 9-20)

045. TANYA:
Mengapa umat Islam di berbagai negara melakukan perlawanan terhadap usaha
pengkristenan, dan paling dimusuhi?
JAWAB:
1. Umat Islam menyadari bahwa ajaran Kristen yang dicemari ajaran penyembah
berhala berusaha membengkokkan ajaran Islam yang lurus.
"Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya)
tidak menyesatkan meilainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.” (Ali
Imran 3:69)
"Katakanlah: “Hai Ahli kitab mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-
orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu
menyaksikan?" Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan." (Ali Imran
3: 99)
"(Yaitu) orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan
menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan
akhirat." (Al-A’raf 7:45)
2. Kristen memusuhi Islam karena merasa selama ada umat Islam, mereka sulit
menutup-nutupi kecurangan ajaran mereka. Setiap kali mereka berusaha mempropa-
gandakan ajaran Kristen, mereka selalu akan terbentur pada fakta-fakta sejarah ten-
tang kehidupan dan ajaran murni Yesus, yang pada kenyataannya justru lebih banyak
dianut dan dijalankan oleh umat Islam dibanding umat Kristen yang mempertuhankan-
nya,
3. Umat Islam tahu dengan jelas bahwa ajaran Kristen yang diajarkan Paulus dan
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dimodifikasi oleh Gereja adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran Yesus, seba-
gaimana diterangkan dalam Al-Quran. Dari Al-Quran pula umat Islam tahu bahwa Al-
lah telah mengamanatkan kepada Rasulullah beserta seluruh umat Islam untuk mem-
berikan peringatan kepada umat Kristen agar tidak terjerumus lebih jauh ke lembah
kemusyrikan dengan menyekutukan Allah.
"Ini adalah sebuah kitab (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada
kesempitan di dalam dadaniu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan
kitab (Al-Qur’an) itu (kepada orang kafir) ..." (Al-A’raf 7:2)
"Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan)
yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali
Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian
kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling
maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang
berserah diri (kepada Allah." (Ali Imran3:64)
Saat ini walaupun sangat terlambat, peringatan Allah ini juga telah disampaikan oleh
para tokoh Agama Kristen, sejarawan dan pakar Alkitab, antara lain, Uskup Agung Jenk-
ins dari Inggris, Uskup John Shelby Spong dari Amerika Serikat, Robert Funk, John
Davidson, Reverend Dr. Charles Francis Potter, Barbara Thiering dari Australia, serta
puluhan atau mungkin ratusan ribu lainnya yang tidak disebutkan disini. Malah Spong
secara khusus mengatakan yang sekaligus merupakan judul bukunya: "Mengapa Ajaran
Kristen Harus Berubah Atau Mati"

046. TANYA:
Sendainya kita sepakat pada pengertian bahwa Yesus adalah bukan satu-satunya juru
selamat, tetapi hanya salah seorang juru selamat, apakah kita dapat menerimanya?
JAWAB:
Saya pernah mengunjungi Kantor Pos Kendari dan menanyakan sanksi apa yang akan
dikenakan kepada seseorang yang sengaja mengambil kiriman paket orang lain. Petu-
gas Pos menjawab, itu adalah tindakan kriminal yang harus dihukum
Kita ketahui baik melalui Al-Qur’an maupun Alkitab bahwa Yesus hanya diutus sebagai
Nabi untuk Bani Israel.
"Dan sebagai Rasul untuk bani Israil." (Ali Imran 3:49)
"Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di an-
tara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang
pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel." (Matius 2:6)
Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan la berpesan kepada mereka: "Janganlah
kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria,"
(Matius 10:5)
"Jawab Yesus: ’Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
(Matius 15:24)
Malah menurut Yesus, bangsa lain dianggap anjing dan babi, serta tidak pantas
mengikuti dia.
"Jangan kamu memberikan barang yang kudus (Ajaran Yesus) kepada anjing (orang
bukan Yahudi) dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi..." (Matius 7:6)
Kita ini adalah bangsa Indonesia, bukan Bani Israel. Yesus bersama Injilnya adalah
paket yang dikirim Allah untuk Bani Israel. Sebagaimana Nabi Muhammad saw
bersama Al-Qur’an adalah paket yang dikirimkan Allah untuk seluruh umat manusia.
Jadi alangkah tidak etisnya kalau kita sampai lancang menerima paket yang bukan di-
tujukan kepada kita, walaupun ada yang menggoda kita untuk menerimanya. Mungkin
si penggoda dapat saja menghapus nama si penerima dan menggantinya dengan nama
kita, namun kita toh masih mempunyai pikiran dan perasaan serta hati nurani untuk
menolak dan mengatakan bahwa paket tersebut sebenarnya bukan untuk kita.
Jadi alangkah tidak tahu diri, kita orang-orang Indonesia (yang bukan orang Yahudi)
kalau mau lancang menerima Yesus sebagai Juruselamat yang sama sekali tidak pernah
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dialamatkan kepada kita.
Saya tidak habis pikir, kalau kita orang-orang Indonesia yang disebutnya anjing dan
babi, dan bukan dombanya, masih mengharapkan sesuatu darinya. Tentu kita tidak
ingin melanggar perintah Tuhan. Kalau kita melakukan tindakan kriminal terhadap
negara, hukumannya adalah penjara. Tetapi kalau kita melakukan tindakan kriminal
terhadap Allah, hukumannya adalah neraka. Oleh karena itu kalau orang mengatakan
"Allah Juruselamat kita melalui Yesus Kristus", hanya ada dua pengertian yang berbeda
antara satu dengan yang lainnya.
Kalau ini diucapkan oleh umat Israel ada benarnya, karena dapat ditafsirkan sebagai
berikut :
1) Allah adalah Juruselamat
2) Allah tidak berbicara langsung dengan Bani Israel, tetapi mengutus Yesus
3) Yesus menyelamatkan Bani Israel dengan ajaran Injil yang diwahyukan Allah.
Kalau ini diucapkan oleh orang-orang Romawi penganut filsafat Yunani, yang kemudian
dianut oleh orang-orang Kristen, arahnya menyimpang dari ajaran Tauhid yang disam-
paikan para nabi termasuk Yesus.
1) Allah adalah Juruselamat
2) Allah yang suci tidak dapat langsung menyelamatkan manusia yang berdosa
3) Allah mengutus anaknya ke dunia untuk dijadikan korban menyelamatkan umat
manusia melalui darahnya di tiang salib.
Kalau ini diucapkan oleh kita, orang-orang Indonesia, tentu tidak tepat, karena kita
bukan orang Israel dan Yesus tidak punya urusan dengan kita.

047. TANYA:
Kalau Paulus mengatakan bahwa Yesus sebagai Anak (Tuhan) Allah adalah Juruselamat,
siapa yang meningkatkan status Yesus sebagai Tuhan Juruselamat?
JAWAB:
Athanasius. Kalau menurut Paulus, Yesus Kristus sebagai Anak Tuhan sudah bisa
menyelamatkan, maka menurut Athanasius, Yesus Kristus harus menjadi Tuhan selain
Allah untuk menyelamatkan manusia. Sedikit saja ketuhanannya berkurang, maka
pekerjaan penyelamatan akan bubar.
Pendapat Paulus ini dikemukakan oleh Richard E Rubenstain dalam bukunya When Je-
sus Became God, halaman 9:
"Therefore if Christ is any less than God, he could not save us. And if we did not believe
that he was God, we would not be saved"
(Oleh karena itu, kalau Kristus sedikit lebih kecil dari Tuhan (Allah), dia tidak akan da-
pat menyelamatkan kita. Dan kalau kita tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan", maka
kita tidak akan selamat)
Coba bayangkan! Siapa yang tidak takut dengan ancaman seperti ini? Daripada masuk
neraka, lebih baik "menerima" Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.
Ancaman Athanasius ini kemudian dikuatkan dengan SK Ketuhanan Yesus yang dia
sponsori, untuk ditetapkan oleh Kaisar Romawi dan dewan Gereja pada Konsili di Nicea
20 Mei 325.
"He (Jesus) is God from God, Light from Light, and true God from true God"
(Dia (Yesus) adalah Tuhan yang berasal dari Tuhan, Cahaya yang berasal dari Cahaya,
dan Tuhan sesungguhnya yang berasal dari Tuhan sesungguhnya).

next..

Merekayasa Dalil (2008-12-23 22:53)

sumber : MENYELAMATKAN JURU SELAMAT. Oleh : DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH

D. Merekayasa Dalil
536



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

025. TANYA:
Bagaimana pandangan Yahudi tentang Yesus sebagai Penebus dosa?
JAWAB:
Umat Yahudi tidak segera menerima ide tersebut. Kalau domba yang dikorbankan un-
tuk menebus dosa yang mereka perbuat sudah lumrah dan dianut umat Yahudi terus-
menerus. Tetapi kalau manusia yang dikorbankan untuk keselamatan orang per orang
tentu sangat tidak mungkin dan tidak manusiawi.
Sementara itu praktek para penyembah berhala yang mengorbankan manusia kepada
Dewa atau Tuhan untuk mencegah kemarahannya, tidak dikenal dalam hukum Tau-
rat maupun ajaran para Nabi. Memang dalam Kitab Ulangan diceritakan bahwa untuk
menghindarkan umat Yahudi dari perbudakan, Tuhan mengutus malaikat kematian un-
tuk membunuh semua anak sulung di Mesir. Namun pengorbanan anak ini, selanjutnya
sudah digantikah dengan domba paskah.

026. TANYA:
Lalu apa yang dilakukan Paulus untuk mempengaruhi umat Yahudi?
JAWAB:
Paulus berangkat dari asumsi Yahudi bahwa karena sedemikian sulitnya mentaati
hukum Taurat secara sempurna sehingga setiap orang Yahudi, dan begitu pula manu-
sia lainnya, semuanya berdosa.
"Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan
melanggar hukum Taurat itu?" (Roma 2:23)

027. TANYA:
Bagaimana asumsi ini dikuatkan?
JAWAB:
Paulus melihat peluang dengan mengarahkan kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama
menjadi titik tolak jatuhnya umat manusia kedalam dosa abadi turun temurun.
Dalam kitab kejadian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan jagad raya. Sebagai kli-
maks dari penciptaan berbagai benda di jagad raya adalah penciptaan manusia Adam
dan Hawa. Manusia hidup rukun dengan Tuhan di surga.
Dalam surga ada pohon yang buahnya (buah pengetahuan) tidak boleh disentuh apalagi
dimakan oleh manusia, karena kalau mereka memakannya, mereka akan mengetahui
yang baik dan yang buruk. Sebagai manusia, larangan ini justru merangsang keingin-
tahuan mereka.
Lalu kata cerita ini selanjutnya, Iblis menjelma menjadi ular dan menggoda Hawa.
Wanita ini kemudian memetik buah itu dan memakannya lalu memberikannya kepada
Adam. Dengan perbuatan ini, menurut Paulus, mereka telah melanggar perintah Tuhan
dan jatuh dalam dosa, dan sebagai konsekwensinya, Adam dan seluruh manusia jatuh
ke dalam dosa waris.
"Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan
buahnya, Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati... Tetapi ular itu
berkata kepada perempuan itu: ’Sekali-kali kamu tidak akan mati’... Lalu Tuhan Allah
mengusir dia dari taman Eden,... (Kejadian 2:11; 3:4,23)
Dengan demikian Paulus berhasil menemukan "dalil" dari kitab Taurat Musa untuk
mempengaruhi orang-orang Yahudi bahwa seluruh manusia termasuk orang Israel telah
jatuh kedalam dosa warisan "sesuai kitab Suci mereka". Sesuatu yang tidak pernah
dibayangkan oleh para nabi maupun umat Israel sebelum datangnya Paulus. Jangankan
Nabi .Ibrahim, Musa, atau Daud as. Yesus sendiri mengajari umatnya agar langsung
memohon ampun pada Allah, tanpa harus menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk
mati di tiang salib.
"Karena itu herdoalah demikian: Bapa kami (Allah) di Sorga, dikuduskan namaMu... am-
punilah kami atas kesalahan kami... (Matius 6:9,12)
"Sejak wakiu itu Yesus memberitakan: ’Bertobat-lah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!
" (Matius 4: 17)
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028. TANYA:
Lalu apa hubungan cerita kitab kejadian ini dengan penyaliban Yesus?
JAWAB:
Karena semua manusia telah jatuh kedalam dosa, mereka sudah menjadi fana dan tidak
sempurna, sehingga tidak dapat lagi berhubungan dengan Tuhan yang sempurna, mu-
lia dan baka untuk pengampunan dosa. Disini filsafat Yunani mulai memainkan peran.
Untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa selama bermilyar-milyar tahun,
menurut Paulus, Tuhan memilih Yesus yang serupa dengan Allah untuk mati di tiang
salib menebus dosa manusia
"Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang ter-
dapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap
kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah
mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama
dengan manusia." (Filipi 2:5-7)

029. TANYA:
Mengapa jutaan manusia harus menunggu mati bergelimang dosa selama milyaran
tahun, baru kemudian Allah menetapkan Yesus sebagai penebus dosa?
JAWAB:
Inilah pertanyaan yang tidak dijelaskan oleh Paulus, serta tidak diterangkan oleh
gereja selama 2000 tahun.

030. TANYA:
Apakah dengan demikian orang Yahudi sudah dapat menerima Yesus sebagai korban
pengganti domba yang setiap tahun mereka sembelih? .
JAWAB:
Ajaran aneh yang baru diperkenalkan Paulus ini, bagi umat Yahudi memiliki beberapa
kelemahan :
1) Bahwa Tuhan harus memaku anaknya ditiang salib untuk menebus dosa manusia
adalah bertentangan dengan pikiran sehat rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.
Saat ini pun kalau ada seorang ayah yang memaku anaknya sampai mati, apalagi anak
yang baik hati, bukannya mendapat pujian, malah akan dijebloskan ke penjara.
2) Domba yang dikorbankan umat Israel adalah domba yang diperiksa dan diyakini se-
hat tanpa luka juga tanpa cacat
"Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela." (Keluaran 12:5)
Sementara mereka tidak pernah mengetahui dan memeriksa apakah Yesus pernah ced-
era atau patah tulang. Yang jelas, sebelum disalib, Yesus terlebih dahulu mendapat sik-
saan yang berat. Malah di tiang salib masih dilukai perutnya.
"Tetapi seorang dari antaraprajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak. dan
segera mengalir keluar darah dan air." (Yohanes 19:34)
3) Domba yang dikorbankan adalah binatang yang tidak pernah berbuat dosa. Semen-
tara Yesus yang hidup sebagai seorang Yahudi dan taat pada hukum Taurat dianggap
tidak luput dari dosa, sebagaimana doanya setiap hari dalam Injil Matius.
"Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,.... (Matius 6:12)
"... hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka
dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa,... (Timotius 1:9)
4) Sesuai ajaran Kitab Nabi Yesaya, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa manu-
sia, sedangkan seseorang tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa orang lain.
"Beginilah firman Tuhan, Penebusmu..., (Yesaya 44:24)

031. TANYA:
Bagaimana Paulus dan pengikut-pengikutnya menghadapi kenyataan ini?
JAWAB:
Bukanlah bernama Paulus kalau dia tidak mampu mencarikan alasan untuk membe-
narkan ajaran barunya
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1) Untuk mempertahankan bahwa Yesus adalah sempurna tidak bercacat, Paulus mene-
mukan ayat 46 pasal 12 dari kitab Keluaran sebagai pendukung:
... Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa sedikit pun
dari daging itu keluar rumah; satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan.,. (Keluaran
12:46)
Kalau kita memperhatikan, tidak ada hubungan antara kitab Keluaran 12:5 dengan
Keluaran 12:46. Mematahkan tulang domba yang sudah dibakar dan membawanya
keluar rumah di Kejadian 12:46, tidak ada hubungannya dengan kesempurnaan domba
yang akan dikorbankan di Kejadian 12:5.
Jadi cerita tentang Yesus yang tidak dipatahkan kakinya dalam Injil Yohanes 19:36 agar
sesuai dengan Keluaran 12:5, adalah merupakan contoh bagaimana Paulus dan para pen-
dukungnya, berusaha mencari pembenaran ajaran mereka dari kitab Perjanjian Lama
baik selaras maupun mustahil.
2) Untuk meyakinkan umat Yahudi bahwa Yesus adalah manusia yang suci dan pantas
menggantikan fungsi domba korban, pendukung Paulus yang menulis Injil Lukas mem-
buat cerita tentang kelahiran Yesus sebagai Anak Allah.
"Roh Kudus akan turun atasmu dan Kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi en-
gkau; sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah." (Lukas 1
:35)
Namun anehnya, Paulus dalam suratnya kepada Timotius menjelaskan bahwa orang-
orang Yahudi yang taat pada hukum Taurat, termasuk Yesus, adalah orang berdosa.
"...hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka
dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa,." (Timotius 1 :9)
3). Ketika Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, dia belum
memikirkan pentingnya ucapan Yesus sebagai otoritas untuk mendukung kedudukan-
nya sebagai Juruselamat. Untuk mendukung hal ini, pengikut Paulus yang menulis In-
jil Lukas menggambarkan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa seseorang, tanpa
memahami pengertian sesungguhnya
"Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah la: ’Hai saudara, dosamu sudah di-
ampuni" (Lukas 5:20)
Dengan ayat ini Paulus dan orang-orang Romawi pendukungnya memproklamirkan
bahwa Yesus telah mendapat limpahan kuasa penuh dari Allah untuk mengampuni dosa
manusia. Dengan ayat ini, Yesus "katanya" mengumumkan ke seluruh pelosok dunia
bahwa dirinya adalah Juruselamat.
Namun sangat disayangkan karena para pendukungnya tidak memahami ucapan Yesus
ini, serta pengertian "dosa" dalam agama dan tradisi Yahudi. Hampir seantero dunia
saat itu, baik orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lainnya, menghu-bungkan
penyakit yang menimpa seseorang dengan dosa yang mereka lakukan. Silahkan per-
hatikan penjelasan penulis Injil Yohanes atas hal ini:
“Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya: "En-
gkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih
buruk." (Yohanes 5:14)
Uskup John Shelby Spong dari New Jersey, Amerika Serikat dalam bukunya Why Chris-
tianity Must Change or Die di hal. 6-7, mengkritik para pemimpin Gereja yang masih
mempertahankan mati-matian kekeliruan ini
"For many biblical assumptions are today dismissed as quite simply wrong. Sickness for
example, does not result from sin being punished."
(Sekian banyak penafsiran Alkitab yang saat ini harus disingkirkan karena ternyata
salah. Penyakit, misalnya, bukan disebabkan oleh hukuman karena berdosa)
Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa dari konteks pengertian dosa, telah ter-
jadi kekeliruan baik di kalangan Yahudi maupun Kristen.
a. Kekeliruan umat Yahudi adalah menganggap penyakit merupakan hukuman Tuhan
atas dosa yang diperbuat manusia. Sehingga kalau seseorang disembuhkan, berarti
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dosanya sudah diampuni oleh Allah.
"Kuasa Tuhan (Allah) menyertai Dia (Yesus), sehingga dia dapat menyembuhkan orang
sakit"... (Lukas5:17)
Dari ayat-ayat di atas, jelas terlihat ada dua pihak yang memainkan peran. Pihak per-
tama adalah Yesus yang meyembuhkan penyakit, dan pihak kedua adalah Allah yang
mengampuni dosa seseorang dengan kesembuhan.
b. Sementara kekeliruan umat Kristen, lebih parah lagi, yakni selain memandang
penyakit sebagai hukuman atas dosa, juga menganggap bahwa Yesus yang menyem-
buhkan penyakit seseorang, sekaligus sebagai penguasa yang mengganti kedudukan Al-
lah sebagai pemberi ampun atas dosa seseorang.
Padahal dalam ayat Injil di atas, Yesus menggunakan kata kerja pasif:
"Dosamu sudah diampuni (oleh Allah)."
bukan:
"Dosamu sudah “ku"ampuni" atau,
"Aku (Yesus) sudah mengampuni dosamu."

032. TANYA:
Apakah dengan kenyataan ini pengikut-pengikut. Paulus menjadi patah hati?
JAWAB:
Tidak. Setelah gagal meyakinkan umat Israel dengan penafsiran yang keluar dari kon-
teks, salah seorang pengikut Paulus, tanpa rasa takut berdosa, menambahkan 5(lima)
ayat palsu di akhir Injil Matius (Matius 28:16-20)
"Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus
kepada mereka. Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang
ragu- ragu. Yesus mendekati mereka dan, berkata: ’Kepada-Ku telah diberikan segala
kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." (Matius 28:16-20)
Inilah ajaran Kristen yang dipromosikan Paulus dan para pengikutnya. Kalau mema-
nipulasi pengertian ayat-ayat kitab Perjanjian Lama masih dianggap tidak mempan,
mereka tidak segan-segan menciptakan ayat-ayat palsu, kemudian disuapkan kemulut
Yesus untuk diucapkan.
Selama hampir 2000 tahun, Gereja berhasil menutup-nutupi kepalsuan ayat-ayat ini. Na-
mun para pakar Alkitab dan Sejarawan Kristen tidak tinggal diam dan akhirnya men-
gungkapkannya kepada umum (Paul Tillich, 1968; Robert W. Funk, 1993 dan Hugh J.
Schonfield, 1998).
Ayat-ayat di atas sesungguhnya bukan bermaksud untuk menyatakan bahwa Yesus,
yang sekarang adalah maha kuasa, mampu menciptakan satu matahari lagi atau em-
pat buah bulan lagi agar setiap malam menjadi purnama, tetapi semata-mata diarahkan
untuk mendukung pendapat bahwa sesungguhnya Yesus telah diberi kuasa oleh Tuhan
untuk mengampuni dosa manusia. Ayat palsu ini sangat dibutuhkan, karena Paulus in-
gin membelenggu pengikut-pengikutnya yang ketakutan di bawah bayang-bayang dosa
warisan untuk tetap menggantungkan harapan mereka kepada Anak Allah sebagai satu-
satunya Juruselamat.
Kita semua telah berdosa menurut Paulus. Agar kita bebas dari belenggu dosa, maka
kita membutuhkan kematian seseorang yang ilahi untuk menebus dosa seluruh manu-
sia. Seseorang yang ilahi ini menurut Paulus dan pendukung-pendukungnya adalah
Yesus, karena manusia biasa tidak dapat menebus dosa seluruh umat manusia.
Pendapat ini kemudian didukung oleh pengikut Paulus yang menulis Injil Markus den-
gan mengatakan bahwa Yesus adalah penebus dosa manusia.
"Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang" (Markus 10:45)
Penulis Injil Markus dengan cerdik menciptakan cerita penyaliban Yesus dalam konteks
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festival memperingati pembebasan Yahudi dari perbudakan di Mesir. Sehingga umat Is-
rael akan segera teringat dan mengaitkan penyaliban Yesus dengan domba paskah yang
disembelih. Padahal Paulus sendiri tidak pernah menghubung-hubungkan saat kema-
tian Yesus dengan Passover (Paskah).
Sedemikian rapinya Gereja mengemas cerita Tuhan yang terpaksa harus mengor-
bankan anaknya untuk mati di tiang salib menebus dosa seluruh umat manusia, se-
hingga kebanyakan orang terlena dan melupakan bahwa cerita ini sangat kejam dan
bertentangan dengan akal sehat.

033. TANYA:
Bagaimana upaya Paulus dan pendukung-pendukungnya untuk meyakinkan orang-
orang Yahudi bahwa Yesus tidak berdosa sementara dia adalah manusia biasa seperti
mereka yang tidak luput dari dosa?
JAWAB:
Untuk mengatasi hal ini Paulus memiliki jurus mengangkat Yesus menjadi manusia ilahi
dengan mengumumkan kepada umat Israel bahwa Yesus adalah Anak Allah. Karena
Yesus Anak Allah, dengan demikian dia ilahi tanpa dosa,
"Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa
Yesus adalah Anak Allah." (Kisah Para Rasul 9:20)
Selanjutnya bukan hanya Paulus. Para pendukung Paulus termasuk Roh jahat pun ikut-
ikutan latah mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah,
"Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." (Markus 1:1)
"Kata Natanel kepada-Nya: ’Rabbi (Tuan Guru). Engkau adalah Allah, Raja orang Israel"
(Yohanes I: 49)
"Yesus mengatakan kepadanya: "Hai engkau roh jahat! Keluar dari orang ini!" dengan
keras ia (roh jahat itu) berteriak: "Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah
Yang Mahatinggi? Demi Allah, jangan siksa aku!" (Markus 5: 8,7)

034. TANYA:
Apakah umat Yahudi dapat menerima peningkatan status Yesus dari anak Maria
(Maryam) menjadi Anak Allah?
JAWAB:
Tidak bisa. Umat Yahudi memang mengaku sebagai anak-anak Allah, umat pilihan Al-
lah, tetapi kalau anak Allah secara individu tidak lazim bagi mereka. Oleh karena itu
ketika Paulus mengumumkan bahwa Yesus adalah Anak Allah, mereka menolak dan
menentangnya, Ini dijelaskan oleh Paul Tillich dalam bukunya A History of Christian
Thought:
"Son of God is very familiar pagan concept, The pagan Gods propagated sons on earth.
Because of this the words only begotten were added."
(Anak Allah adalah istilah yang sangat umum dalam ajaran Penyembah Berhala. Tuhan-
tuhan Penyembah Berhala beranak pinak di bumi. Oleh karena itu, mereka menam-
bahkan istilah anak tunggal).
Allah mengutuk ajaran tentang Allah mempunyai anak:
"Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak".
Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,
hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung
runtuh, karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak, Dan
tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak." {Maryam
19:88-92)
Allah malah menyentil mereka dengan pertanyaan:
"Bagaimana Dia (Allah) mempunyai anak, padahal Dia tidak mempunyai istri." (Al-An’am
10:101)

035. TANYA:
Bagaimana dengan para penyembah berhala di kerajaan Romawi?
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JAWAB:
Mereka sangat senang Anak Tuhan merupakan figur yang penting dalam Struktur Ke-
tuhanan Penyembahan Berhala dalam filsafat Yunani. Anak Allah inilah yang akan
mewakili Allah menyelamatkan manusia di dunia dengan menunjukkan kepada manu-
sia kode-kode dan rambu-rambu yang tepat untuk dapat kembali dengan selamat
bersatu dengan Allah (Similitude).
Ajaran ini kemudian dianut oleh para pemimpin Gereja dan dijadikan landasan ajaran
Kristen.
"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak-
Nya yang tunggal... ".(Yohanes 3:16)
Perbuatan orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran orang-orang kafir untuk men-
gangkat Yesus sebagai Anak Allah telah diterangkan oleh Allah hampir 1.400 tahun se-
belum para pakar Alkitab membeberkannya.
"Orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putra Allah". Demikian itulah ucapan mereka
dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Di-
laknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? " (At Taubah 9:30)

Penebusan Dosa Atau Berqurban? (2008-12-23 22:55)

Oleh : DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH.

C. Penebusan Dosa Atau Berqurban?

016. TANYA:
Apakah ada konsep penebusan dosa dalam agama Yahudi?
Apakah Yahudi mengimani bahwa dosa Adam selalu diwariskan mulai kepada anak
Adam yang pertama sampai ke generasi kita yang hidup di akhir zaman?
JAWAB:
Dalam agama Yahudi mereka percaya bahwa keselamatan akan dicapai jika mereka
sanggup mentaati hukum Taurat dalam 24 jam kehidupan sehari. Seorang Yahudi,
dalam hidupnya sehari-hari, diharapkan akan mampu mentaati secara penuh tanpa ca-
cat kesemua hukum-hukum Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa as. Na-
mun kenyataannya seorang Yahudi sangat sulit untuk mentaati hukum tersebut tanpa
cacat. Dengan demikian setiap orang Yahudi menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-
hari, selalu saja ada cacat atau lubang dalam upaya mentaati setiap perintah hukum
Taurat. Untuk itu mereka perlu berkorban untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang
mereka telah perbuat.

017. TANYA:
Bagaimana bentuk ibadah pengorbanan tersebut?
JAWAB:
Hari yang ditentukan untuk ibadah memohon ampun atas dosa mereka yang tidak
mampu mentaati hukum Taurat secara sempurna dilakukan pada hari Yom Kippur.
Mereka yang merasa pernah melakukan dosa karena tidak mentaati seluruh hukum Tau-
rat, harus mengakui dosa-dosa mereka di atas kepala seekor kambing. Kambing yang
telah "dibebani dengan dosa-dosa" seseorang ini, kemudian akan dilepas ke padang gu-
run sebagai "kambing hitam" (scape goat) sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Imamat.
"Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang
hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan
segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka; ia harus menanggungkan se-
muanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang
gurun... Dengan demikian kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Is-
rael ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan ke padang gurun." (Ima-
mat 17:21-22)
Selanjutnya dalam pandangan agama Yahudi, setelah dosa seseorang telah dilemparkan
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ke kambing hitam, urusannya belum selesai. Dalam perayaan Yom Kippur, selanjutnya
seorang yang menginginkan pengampunan dosa harus mengorbankan seekor domba
yang tidak bercacat.
"Tuhan berfirman kepada Musa: ’Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh
itu ada hari Pendamaian; kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus meren-
dahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan."
(Imamat 23 :27)

018. TANYA:
Mengapa harus tanpa cacat?
JAWAB:
Karena Tuhan itu sempurna sehingga korban yang diserahkan pun harus sempurna
fisik maupun mentalnya. Karena domba adalah binatang yang dianggap berguna dan
praktis tidak pernah merugikan orang atau binatang lainnya sehingga secara mental
dianggap sempurna karena tidak pemah melakukan dosa.
"Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela,..." (Keluaran 12:5)

019. TANYA:
Apakah para murid dan pengikut Yesus pernah berpikir bahwa manusia dapat dikor-
bankan untuk menebus dosa mereka sesuai semangat Yom Kippur?
JAWAB:
Mengorbankan manusia untuk dewa-dewa atau untuk binatang buas bukan ajaran
Yahudi, tetapi ajaran penyembah berhala. Demikian pula mengorbankan (melem-
parkan) manusia ke kawanan singa untuk ditonton merupakan pertunjukan para
penyembah bsrhala yang tidak mungkin dilakukan oleh umat nabi-nabi Allah. Apalagi
meminum darah Yesus, Rasul Allah sebagai rasa cinta. Wilson menjelaskan penolakan
orang-orang Yahudi untuk mengorbankan darah manusia dalam bukunya yang sama di
halaman 26:
"they would have been disgusted by the idea of the cult of Mithras, since the drinking of
blood is one of the most fundamental taboos in Jewish life".
(Orang-orang Yahudi akan jijik dengan pandangan penyembah dewa Mithra, karena
meminum darah merupakan sesuatu yang paling pantang dalam kehidupan orang-
orang Yahudi).

020. TANYA:
Apakah pengertian jatuh ke dalam dosa dalam agama Yahudi?
JAWAB:
Pengertian jatuh ke dalam dosa adalah jika mereka gagal mentaati hukum Taurat dalam
kehidupan mereka sehari-hari.

021. TANYA:
Apakah Yesus disalib untuk menebus dosa manusia karena Adam jatuh ke dalam dosa
yang diwariskan ke seluruh umat manusia secara turun temurun sesuai kitab Kejadian?
JAWAB:
Justru sebaliknya. Setelah peristiwa penyaliban Yesus, barulah Paulus memeras otak
menafsirkan kembali Kitab Kejadian sesuai yang diinginkan, sebagai sarana membe-
narkan dan memberikan makna bagi penyaliban Yesus. Kerja keras Paulus untuk me-
manipulasi kitab Perjanjian Lama membuahkan hasil. Dia pun menafsirkan Adam dan
Hawa yang makan buah terlarang telah jatuh ke dalam dosa, yang kemudian diwariskan
kepada seluruh keturunannya. Padahal sebelum penyaliban Yesus, Paulus tidak pemah
mengajarkan bahwa kitab Kejadian adalah cerita tentang "dosa waris" yang akan dite-
bus oleh darah Yesus kelak. Kecerdikan Paulus dan Gereja ini dengan jelas diterangkan
oleh Funk dalam bukunya yang sama halaman 223:
"It is dear that the authors of the passion narrative had searched the scriptures for clues
to the meaning of Jesus’s death and had allowed those clues to guide them in framing
the story: event was made to match prophecy"
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(Jelas kelihatan bahwa para penulis cerita kematian Yesus berusaha mencari ayat-ayat
kitab Perjanjian Lama untuk memberi arti pada kematian Yesus, dan mengandalkan
penafsiran-penafsiran (baru) tersebut sebagai pendukung untuk merangkai cerita (ten-
tang kematian Yesus): artinya cerita tentang peristiwa diciptakan seakan-akan sudah
diramalkan akan terjadi).
Paulus sama sekali tidak menyaksikan dan tidak tahu persis, apakah Yesus benar-benar
disalib, kalau Yesus disalib apakah Yesus benar-benar mati di tiang salib. Paulus pun
tidak tahu, kapan Yesus disalib, dimana, dan bagaimana. Untuk membangun cerita ten-
tang proyek penyelamatan umat manusia melalui darah Yesus, Paulus dan pendukung-
pendukungnya kemudian memetik ayat-ayat Perjanjian Lama untuk menyusun cerita
kehidupan Yesus. Toh, para pembacanya bukan orang-orang Yahudi di Yerusalem, tetapi
orang-orang Romawi dan orang-orang Israel di perantauan, yang praktis tidak tahu ke-
hidupan Yesus di Galilea.
Kelicikan ini diterangkan oleh Professor Alvar Ellegard, dalam bukunya Jesus One Hun-
dred Years Before Christ, halaman 192-193:
"The Gospel writers chose instead to go in the opposite direction, using the known (the
Old Testament) to prove the unknown (largely the life of Jesus)."
(Para penulis Injil justru menempuh cara yang terbalik, dengan menggunakan yang
diketahui (kitab Perjanjian Lama) sebagai bukti dari yang tidak diketahui (kehidupan
Yesus).
Kenyataan ini didukung pula oleh Prof. DR E.P. Sanders, Guru Besar Agama Kristen di
Cambridge University, dalam bukunya The Historical figure of Yesus, halaman 254:
"It is possible to think either that the prophecy created the event or that the prophecy
created the story and that the event never occured"
(Mungkin saja terjadi apakah ramalan menciptakan kejadian, atau ramalan mencip-
takan cerita, sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi).

022. TANYA:
Mengapa Paulus tertarik kepada Yesus yang disalib, padahal sebelumnya dia begitu
getol menyiksa dan membunuh para pengikut Yesus?
JAWAB:
Memang, Yesus yang mengajarkan Tauhid, yang menegaskan bahwa tidak ada yang wa-
jib disembah selain Allah, adalah musuh besar Paulus. Ketika Yesus mengajarkan bahwa
darah itu haram, sebaliknya Paulus memandang darah sebagai sajian suci yang wajib
diminum untuk memberikan kehidupan yang baru.
"Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah
persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah
persekutuan dengan tubuh Kristus?" (I Korintus 10:16)
Paulus dibesarkan di Tarsus, dimana masyarakat menyembah dewa Herakles yang men-
gorbankan sapi, yang darahnya diminum untuk memberikan kehidupan yang baru
(bangkit dari antara orang mati). Herakles adalah dewa. yang mati lalu bangkit kem-
bali dan dianggap sebagai Juruselamat, sebagaimana dijelaskan Wilson dalam bukunya
yang sama halaman 26:
"From the inscription in Tarsus we know Herakles, in his dying and descent into Hades
was regarded as a divine savior"
(Dari prasasti yang ditemukan di Tarsus, mengetahui bahwa Herakles, yang mati tu-
run ke Hades dianggap sebagai Juru.selamat). Ketika Paulus mendengar rumor yang
"katanya" Yesus mati, yang "katanya" dia bangkit dari kubur, maka dengan serta merta
Paulus putar haluan 180 derajat. Kalau sebelumnya Paulus menganiaya kelompok Yesus
karena dianggapnya menghalangi ajaran penyembah berhala yang dia anut dan pro-
mosikan, maka setelah rumor tersebut tiba ke telinganya, Paulus merasa berdosa bahwa
ternyata yang dia aniaya ini adalah Kristus, Tuhan, Anak Allah, Penebus dosa dan Ju-
ruselamat umat manusia. Dengan demikian, Paulus menemukan "Kristus Baru" dari
orang Yahudi, sekaligus dipromosikannya ke orang-orang Romawi sebagai pengganti
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para Kristus Zeus, Mithra, Adonis, Thammuz, Osiris dan lain-lainnya yang dianggap su-
dah uzur.

023. TANYA:
Mana buktinya bahwa Paulus adalah orang pertama yang mengajarkan tentang Yesus
sebagai penebus dosa?
JAWAB:
Silahkan baca Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus
"Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuter-
ima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita." (1 Korintus 15:3)
Surat ini ditulis disekitar pertengahan tahun 50an untuk orang-orang Korintus. Daerah
ini terkenal sebagai kota metropolitan yang bergelimang dosa oleh pelacuran dan ke-
bobrokan moral yang merajalela. Pada saat surat ini dibuat, belum ada satu pun Injil
yang ditulis, serta belum ada seseorang pun baik murid-murid Yesus maupun pengikut-
pengikutnya yang mengatakan atau mengajarkan bahwa Yesus mati untuk menebus
dosa manusia.

024. TANYA:
Bagaimana tanggapan orang-orang Romawi di Korintus terhadap surat Paulus ini?
JAWAB:
Orang-orang Korintus menyambutnya dengan gembira dan bersemangat. Mereka ingin
segera mengenal Yesus Kristus yang masih segar kematiannya serta merindukan pen-
galaman rohani yang baru dengan "Kristus baru" yang diperkenalkan Paulus.
Ketertarikan mereka ini dilukiskan pula bleh Burton L. Mack dalam bukunya Who
Wrote the New Testament, halaman 126:
"They were impressed rather with the chance to experience the spirit of the new god
called Christ and to manifest the spiritual sign that proved they had enter his kingdom."
(mereka justru lebih tertarik pada kesempatan untuk mendapatkan pengalaman rohani
dari tuhan baru yang disebut Kristus (Yesus) serta menyatakan tanda-tanda rohani yang
membuktikan bahwa mereka telah memasuki kerajaannya).
Mereka sudah bosan dengan Kristus-kristus mereka yang lama dan sudah uzur, karena
dianggap sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan mereka. Hal ini dinyatakan oleh
Calvin J. Roetzel dalam bukunya The Letters of Paul, halaman 31:
"The decline of social institution and the rise of a spirit of skepticism virtually destroyed
the old religions. To be sure, certain primitive form of religion and new religions re-
mained. But even though people still stood in awe of the power and mistery of certain
primal forces, belief in the old gods - Zeus, Aphrodite, Apollo etc. -was on the wane."
(Melemahnya lembaga sosial dan bangkitnya semangat skeptis, merusak agama-agama
yang sudah ada. Namun, agama-agama primitif tertentu dan agama-agama baru masih
tetap ada. Tetapi walaupun masyarakat masih mengagumi kekuatan dan misteri pen-
guasa alam tertentu, namun kepercayaan kepada dewa-dewa lama - Zeus, Aphrodite,
Apollo dll. - sudah mulai luntur).
Pengalaman rohani dengan Kristusnya yang baru ini, diperkenalkan oleh Paulus
kemana-mana sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Suratnya kepada jemaat di
Galatia:
"Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah
Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" (Galatia
3:1)

Paulus Menghapus Hukum Taurat (2008-12-23 22:57)

oleh :DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH.

013. TANYA:
Mengapa Paulus berusaha menghapuskan hukum Taurat?
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JAWAB:
Ini yang jarang diketahui orang. Paulus berusaha menghapuskan hukum Taurat karena
persaingan. Jika dia mengkhotbahkan ajaran Penyembah berhala murni, dia tidak akan
mendapat sambutan dari kalangan para penyembah berhala, karena mereka sendiri su-
dah tidak terlalu tertarik kepada ajaran mereka. Dibandingkan dengan agama Yahudi,
ajaran Penyembah berhala dianggap lebih rendah, apalagi karena mereka tidak memi-
liki kitab suci sebagaimana pengikut agama Yahudi yang menganggap bahwa Kitab Tau-
rat adalah satu-satunya Kitab Suci yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya di dunia.
Sementara bagi Paulus untuk mengkhotbahkan Reformasi Yahudi sebagaimana yang
diajarkan murid-murid Yesus, dia tidak diterima, karena fahamnya dianggap tercemar
oleh ajaran penyembah berhala. Inilah yang mendorong Paulus menciptakan agama
Kristen untuk merebut para penyembah berhala di kerajaan Romawi dengan mengha-
puskan hukum Taurat yang selama ini menjadi penghambat orang-orang Romawi un-
tuk menganut agama Yahudi. Dalam agama Kristennya, Paulus sekaligus mengganti
Kristus-Kristus para penyembah berhala yang sudah uzur dengan Kristus Yesus, yang
cerita kematian dan kebangkitannya masih segar di kepala Paulus. Kecerdikan Paulus
ini diterangkan oleh Frank Thielman dalam bukunya Paul and the Law, hal 35:
"Paul’s argument against the law: he was convinced that salvation could not come by
means of the law because if it did, (I) Gentiles would be excluded and (2) Christ’s death
would be in vain"
(Alasan Paulus untuk menghapus hukum Taurat: dia percaya bahwa keselamatan tidak
akan tercapai dengan mentaati hukum Taurat karena kalau demikian, (1) Orang-orang
Romawi non-Israel tidak akan termasuk dan (2) kematian Kristus akan sia-sia)
Oleh karena itu satu-satunya taktik yang digunakan Paulus untuk memuluskan meng-
giring para penyembah berhala masuk ke ajaran Kristennya, dia harus menyingkirkan
hukum Taurat yang dianggap menjadi penghambat.

014. TANYA:
Kalau umat Yahudi menolak ide ini mengapa ajaran ini tersebar kemana-mana?
JAWAB:
Paulus beberapa kali berusaha merayu para pemimpin Gerakan Yesus di Yerusalem agar
dia diterima masuk dalam gerakan tersebut untuk memberitakan ajaran Yesus kepada
umat Yahudi di perantauan serta kepada orang-orang Romawi, Namun keinginannya
ini selalu kandas, karena Pemimpin Gerakan Yesus di Yerusalem, Yakobus (adik Yesus),
tahu persis bahwa kalau Paulus diterima dalam gerakan ini akan mencemari ajaran
Taurat dengan ajaran penyembah berhala.
"Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang
Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa: Se-
bab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan
hidup menurut adat-istiadat kita." (Kisah Para Rasul 21: 21)
Ini dipertegas oleh pernyataan Max I. Dimont, Professor Sejarah Yahudi di Amerika
Serikat dan Kanada dalam bukunya "Jews, God and History" pada halaman 146.
"Twice he had appealed to the Apostolic Church in Jerusalem to make him an apostle,
and twice it had refused him this honor. Then he had a quarrel with James, the brother
of Jesus, about the procedure in converting pagans"
(Dua kali dia (Paulus) memohon kepada Pemimpin Jemaat (Yakobus) di Yerusalem agar
dia diterima menjadi rasul, dan kedua-duanya ditolak. Kemudian dia juga bertengkar
dengan Yakobus, saudara Yesus, tentang prosedur menerima para penyembah berhala
masuk dalam Gerakan Yesus).
Namun ternyata Paulus tidak patah hati dengan kegagalan menghadapi umat Yahudi
dan para pemimpin Gerakan Yesus di Yerusalem. Targetnya kemudian diarahkan
kepada para penyembah berhala di kerajaan Romawi dengan memodifikasi Gerakan
Yesus untuk orang Yahudi, menjadi Gerakan Kristen untuk para penyembah berhala di
kerajaan Romawi. Perhati-kan penjelasan Dimont selanjutnya di halaman 147:
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"Since the Jews would not have Christianity, Paul took it to the pagans To make it easier
for them to join his new religion, he make a second decision, that of abandoning Jewish
dietary laws and the rite of circumcision. His third decision was to substitute Christ for
the Torah, and this was the most crucial one, for it cause the final and unalterable break
between the Father and the Son Religion."
(Karena orang Yahudi tidak memiliki ajaran Kristen (yang diajarkan Paulus), Paulus
kemudian membawanya kepada penyembah berhala. Untuk memudahkan mereka
bergabung dalam agama barunya ini, dia membuat keputusan kedua, yakni mengha-
puskan hukum Taurat yang (mengharamkan babi) serta keharusan bersunat. Kepu-
tusannya yang ketiga adalah menggantikan hukum Taurat dengan diri Yesus, dan ini
merupakan keputusan yang sangat genting, karena menyebabkan pemisahan abadi dan
tidak tergoyahkan antara agama yang menyembah Bapa - Allah SWT - dan agama yang
menyembah Anak - Yesus Kristus).
Kejahatan seperti yang dilakukan Paulus ini dijelaskan oleh Al Qur’an berikut ini.
"Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak
diperintahkan kepada mereka." (Al-Baqarah 2:59)
Karena Paulus saat itu mengabdi untuk orang-orang Romawi, sehingga Injil yang
dia tulis bukan untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk menyenangkan para penyem-
bah berhala di Kerajaan Romawi. Dimont menambahkan di halaman yang sama dari
bukunya:
"The account of the history of Christianity in the Pauline Epistles and the Gospels, es-
pecially as the latter relate to the trial of Christ, become understandable now that we
realize they were written not for the Jews but for the pagans. . . It is understandable
that neither Paul nor the Gospel writers would want to antagonize those whom they
were seeking to convert or anger the rulers whom they had to mollify, especially since
they could be punished for such ofenses by being thrown to the lions or being crucified
head down"
(Cerita tentang sejarah Kristen dalam Surat-surat Paulus dan Injil, terutama yang ter-
akhir sehubungan dengan penangkapan Kristus (Yesus), menjadi jelas dan kita sadari
sekarang bahwa (Surat-surat dan Injil-injil) tersebut bukan ditulis untuk orang-orang
Yahudi, tetapi untuk para penyembah berhala. . . Dapat dipahami bahwa baik Paulus
maupun para penulis Injil tidak ingin menentang (ajaran) mereka yang ingin dipen-
garuhi (para penyembah berhala), atau membuat marah para penguasa (Romawi) yang
ingin mereka rayu, terutama karena mereka dapat dihukum bila (mengajarkan sesu-
atu yang bertentangan dengan kepercayaan penyembah berhala) yang dapat berakibat
mereka dijadikan mangsa bagi singa atau disalib dengan kepala terbalik).

015. TANYA:
Apakah pada saat Yesus disalib, murid-murid dan para pengikutnya berpikir bahwa
Yesus disalib untuk menebus dosa manusia.
JAWAB:
Tidak pernah. Mereka benar-benar shok melihat pemimpin yang mereka agung-
agungkan, dan akan tampil sebagai Mesias baru, yang akan membebaskan bangsa Israel
harus menerima nasib yang sangat tragis. Mereka benar-benar terpukul mendengar
pemimpin mereka dihukum sebagai seorang kriminal oleh penguasa Romawi. Robert
Funk, Pakar Alkitab danan Direktur Westar Institute di Santa Rosa California, dalam
bukuriya "Honest to Jesus" halaman 40 mengatakan:
"The crucifixion of Jesus must have been a disappointment to his first followers. It cer-
tainly frightened them, to judge by their response. With his arrest and crucifixion they
fled from Jerusalem, return to Galilee, and resumed their humble lives as fishermen and
peasants. To die as ignominiously as Jesus did was not the fate a true Davidic Messiah
ought to suffer, since David’s successor was supposed to restore the Kingdom of Israel"
(Penyaliban Yesus pasti mengecewakan para pengikut utamanya. Ini benar-benar men-
gerikan mereka, seperti terlihat pada tindakan mereka. Dengan tertangkap dan dis-

547



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

alibnya Yesus, mereka melarikan diri meninggalkan Yerusalem menuju Galilea, kem-
bali bekerja sebagai nelayan dan petani. Mati terhina sebagaimana yang dialami Yesus
bukanlah nasib yang harus diterima oleh Mesias keturunan Daud, karena keturunan
Daud seharusnya membangun kembali kerajaan Israel).

MENYELAMATKAN JURU SELAMAT (2008-12-23 22:59)

oleh : Oleh : DR. H. Sanihu Munir, SKM, MPH. .

daftar Isi :

• Pengertian Juru selamat

• Paulus menghukum Taurat

• Penebusan dosa atau berkurban?

• Merekayasa dalil

• Wanita sumber dosa

• Pemalsuan kitab suci

• Penyembuhan atas nama Yesus

A. Pengertian Juruselamat

001. TANYA:
Apa arti kata "Juruselamat"?
JAWAB:
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan RI , 1988, Juru Selamat berarti: 1) orang yang menyelamatkan atau bertindak
sebagai penolong dalam kesukaran; 2) penyelamat

002. TANYA:
Apa yang dimaksud dengan "Juruselamat" dalam ajaran Kristen?
JAWAB:
Penyelamatan manusia melalui kematian atau darah Kristus, berdasarkan ajaran
Paulus dan diperkuat oleh para pemimpin Gereja sesudahnya.
a. Paulus menyatakan bahwa semua orang berdosa .
"Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang, dan oleh dosa Itu
juga maut, begitulah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang
telah berbuat dosa."
(Roma. 5:12).
b. Manusia dikuasai dan dikontrol oleh setan, sebagaimana dijelaskan oleh Minard J
Erickson dalam bukunya "Christian Theology", halaman 793 .
"Satan established control over man... Satan now is the governing power in the world.
As world ruler, his right can not simply be set aside."
(Setan menguasai manusia... Saat ini setan adalah yang berkuasa memerintah di dunia.
Sebagai penguasa dunia, dia memiliki hak-hak yang tidak bisa dianggap sepele)
c. Setan hanya mau membebaskan manusia kalau ditebus dengan darah Kristus. Per-
hatikan pernyataan Paulus dalam Suratnya kepada jemaatnya di Efesus .
"Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu penebusan dosa"
(Efesus 1:7)
Origen dalam "Commentary on Matthew 13:28" menjelaskan bagaimana setan menuntut
darah Kristus sebagai tebusan untuk membebaskan manusia yang dia kurung.
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"Now it was the devil that held us, to whose side we had been drawn away by our sin. He
asked, therefore, as our price the blood of Christ"
(Sekarang setanlah yang membelenggu kita, dimana kita telah terasing jauh gara-gara
dosa-dosa kita. Oleh karena itu dia menuntut darah Kristus sebagai tebusan kita).
d. Allah mencintai dan ingin menyelamatkan manusia .
"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga la telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal." (Yohanes 3:16)
Perhatikan pernyataan Paulus kepada jemaatnya di Korintus tentang bagaimana "taat-
nya" Allah kepada tuntutan Setan.
"Sebab kamu telah dibeli (oleh Allah) dan harganya telah lunas dibayar (kepada setan
dengan darah Kristus): Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!" (I Korintus
6:20)
Dukungan Origen terhadap pernyataan Paulus tentang ketaatan Allah memenuhi tun-
tutan Setan ini dapat dilihat dalam komentarnya terhadap Matius 13 :28 dalam buku
Christian Theology halaman 793:
"To whom this ransom paid? Certainly not to God. He would not pay a ransom to himself.
Rather, it must have been paid to the evil one, for it was he who held us captive until the
ransom, namely, the soul of Jesus, was paid... So the ransom was detemined by, paid for,
and accepted by Satan"
(Kepada siapa tebusan ini dibayar? Sudah tentu bukan kepada Allah. Dia tidak mungkin
membayar tebusan kepada dirinya sendiri. Akan tetapi ia haus dibayar (oleh Allah)
kepada kejahatan. karena dialah yang membelenggu kita sampai tebusan, yakni nyawa
Yesus, dibayar... Oleh karena itu tebusan ditetapkan, dibayarkan kepada dan diterima
oleh Setan)

003. TANYA:
Dari mana Paulus mendapatkan ajaran penebusan dosa dengan darah Kristus ini?
JAWAB:
Paulus dilahirkan di Tarsus . Tarsus merupakan Pusat penyembahan Dewa. Mithra
seperti yang dijelaskan oleh A.N. Wilson dalam bukunya "Paul the Mind of the Apostle"
halaman 25:
"Archeologists show that Tarsus was a centre of keen Mithraic worship until the down-
fall of the Empire. The most distinctive feature of Mithraic worship is that the initiates
either drank the blood of the sacred bull or drank a chalice of wine as a symbol repre-
sentation of blood"
(Arkeolog memperlihatkan bahwa Tarsus adalah pusat kegiatan Penyembahan Dewa
Mithra sampai dengan keruntuhan Kerajaan (Romawi). Ciri yang paling jelas dari
penyembahan Dewa Mithra adalah upacara meminum darah sapi atau meminum se-
cangkir anggur yang melambangkan darah).
Kalaupun orang tua Paulus adalah orang Yahudi yang mengharamkan darah, tetapi
karena Paulus sejak kecil sudah terbiasa dengan upacara penyembahan berhala ini, se-
hingga baginya, darah sudah merupakan sumber kekuatan dan penebus dosa sesuai
dengan ajaran penyembah Dewa Mithra dan Dewa Herakles.
Ini dapat kita saksikan dalam Suratnya kepada Jemaat di Korintus:
"Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah
persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kitapecah-pecahkan adalah
persekutuan dengan tubuh Kristus?" (1 Korintus 10:16)
" Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan-
nya kepada mereka, kata-Nya: "Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu; perbuat-
lah ini menjadi peringatan akan Aku." Demikian juga dibuat-Nya dengan cawan sesudah
makan; Ia berkata: "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah-Ku, yang ditumpahkan
bagi kamu." (Lukas 22: 19-20)
Ajaran ini sedemikian di dramatisasi sehingga Gereja tidak memberi peluang kepada

549



http://lintasagama.muslim-menjawab.com

www.muslim-menjawab.com

mereka yang ingin menafsirkannya secara simbolis. Ini dapat dilihat dari keputusan
Sidang Gereja di Trent sebagaimana dikutip Ralph Edward Woodrow dalam bukunya
Babylon Mystery Religion, halaman 166, yang menyatakan sebagai berikut:
"The Council ordered pastors to explain that not only did the elements of the Mass con-
tain flesh, bones and nerves as part of Christ, but also a whole Christ"
(Sidang Gereja memerintahkan para pastor untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa
dalam Misa, bukan hanya mengandung daging, tulang dan syarafnya Kristus, tetapi ke-
seluruhan Kristus)
Dewa Herakles menyembelih sapi. Darahnya melambangkan kehidupan baru sesudah
mati. (bangkit dari antara orang mati) Ajaran ini mirip dengan penyembah dewa Adonis
di Siria, dewa Thammuz di Babilonia dan dewa Osiris di Mesir.
Setiap musim gugur, remaja Paulus menyaksikan upacara menyambut kematian dewa
Mithra (dewa Matahari) yang akan mati selama musim dingin, dan kemudian akan
hidup kembali pada tanggal 25 Desember setelah matahari mulai bergerak naik dari
Garis Balik Selatan menuju musim semi. Dari prasasti purbakala yang ditemukan di
Tarsus memperlihatkan bahwa Dewa Herakles yang mati dan bangkit kembali dianggap
sebagai Juruselamat.

004. TANYA:
Apakah Allah mewahyukan ajaran Juruselamat kepada Yesus?
JAWAB:
Benar, Allah mengajarkan kepada Yesus tentang satu-satunya Juruselamat, yakni Allah
sendiri, bukan diri Yesus.
"Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel , Tuhan semesta alam: "Akulah yang
terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku." (Yesaya
44:6)
"Beginilah firman Tuhan, Penebusmu,..." (Yesaya 44:24)
"Tidak ada yang lain, tidak ada Allah (Tuhan) selain dari pada-Ku! Allah yang adil dan
Juruselamat, tidak ada yang lain kecuali Aku " (Yesaya 45:21)
"Bukan setiap yang berseru kepada-Ku: Tuhan (Tuan), Tuhan (Tuan)! akan masuk ke
dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku (Allah) di
sorga " (Matius 7:21)
"Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah."
(Matius 19:17)

005. TANYA:
Apakah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya atau mengkhotbahkan
kepada umatnya Israel bahwa dirinya telah dinobatkan sebagai Juruselamat umat
manusia?
JAWAB:
Yesus tidak akan mungkin mengajarkan kepada murid-muridnya maupun kepada umat-
nya bahwa Allah telah menobatkannya sebagai Juruselamat dan bahwa darahnya akan
dibayarkan oleh Allah kepada setan sebagai penebus dosa manusia. Yesus adalah
guru/ustadzYahudi. Dia mengajarkan hukumTaurat kepada murid-muridnya maupun
umatnya. Diantara ajaran tersebut adalah mengharamkan darah sebagaimana dije-
laskan dalam Kitab Imamat.
"Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu,
baik darah burung-burung, ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah
apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya " (Imamat 7:26-
27)
Baik murid-murid maupun umatnya Yahudi, tidak pernah berkeyakinan bahwa mereka
telah jatuh ke dalam dosa abadi dan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang akan
menyelamatkan mereka melalui darahnya di tiang salib

006. TANYA:
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Apakah Allah pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manu-
sia termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam, terbe-
lenggu dalam dosa waris, yang hanya dapat ditebus dengan darah Yesus?
JAWAB:
Tidak pernah. Sebelum hadirnya Paulus dimuka bumi ini, tidak satu pun Nabi mulai
dari Nabi Adam as sampai dengan Nabi Isa as. yang mengajarkan kepada Bani Israil
bahwa akan datang manusia bernama Yesus akan menjadi Juruselamat, menebus dosa
manusia.
Orang Israel memahami satu-satunya Juruselamat adalah Allah SWT. Kalau kemudian
orang Israel menyembelih domba untuk penebusan dosa, karena sesuai dengan firman
Allah dalam Kitab Imamat
"Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu
harus menga-dakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa
dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan." (Imamat 23:27)

007. TANYA:
Apakah Allah pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manu-
sia termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam, terbe-
lenggu dalam dosa waris, yang hanya dapat ditebus dengan darah Yesus?
JAWAB:
Tidak pernah. Sebelum hadirnya Paulus dimuka bumi ini, tidak satu pun Nabi mulai
dari Nabi Adam as sampai dengan Nabi Isa as. yang mengajarkan kepada Bani Israil
bahwa akan datang manusia bernama Yesus akan menjadi Juruselamat, menebus dosa
manusia.
Orang Israel memahami satu-satunya Juruselamat adalah Allah SWT. Kalau kemudian
orang Israel menyembelih domba untuk penebusan dosa, karena sesuai dengan firman
Allah dalam Kitab Imamat
"Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu
harus menga-dakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa
dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan." (Imamat 23:27)

008. TANYA:
Siapa yang pertama mengeluarkan ide dan mengumumkan bahwa Yesus adalah Juruse-
lamat?
JAWAB:
Paulus. Dialah yang pertama menyampaikan kepada orang-orang Yahudi maupun
orang-orang Romawi bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia.
"Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat." ( Galatia 3:13)
"Sebab di dalam dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan
dosa..." (Efesus 1:7)

009. TANYA:
Dari mana bibit ide bahwa Yesus adalah Juruselamat?
JAWAB:
Ketika Paulus mendengar cerita tentang penyaliban Yesus, yang "katanya" mati, yang
"katanya" bangkit kembali, dia yakin bahwa inilah "Kristus Baru" yang ’bangkit dari an-
tara orang mati.’ persis seperti dewa Herakles dan dewa Mitra yang dia puja. Paulus
dengan cerdik menghubungkan penyaliban Yesus dengan mitos Dewa Herakles yang
mengorbankan sapi agar darahnya menjadi penebus dosa dan memberikan kehidupan
baru. Perhatikan pemyataan Wilson berikut dalam buku yang sama halaman 27:
"Paul was to develop into a richly imaginative, but confused, religious genius who was
able to draw out a mythological and archetypical significance from the death of Jewish
hero, Jesus of Nazareth"
(Paulus menciptakan dengan kekayaan berkhayal, namun membingungkan, keahlian
reliji yang memungkinkannya mengaitkan kematian Pahlawan Yahudi, Yesus dari
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Nazaret, dengan mitos dan model (dewa-dewa Penyembah Berhala).
Kemahiran Paulus memainkan kiasan-kiasan untuk menyelipkan ajaran penyembah
berhala kedalam kisah kehidupan Yesus, disentil oleh Allah dalam Surah Muhammad:
"Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dan kiasan-kiasanperkataan mereka,.."
(Muhammad 47:30)

010. TANYA:
Apakah orang Yahudi menerima Yesus sebagai Juruselamat?
JAWAB:
Dari peristiwa penyaliban Yesus orang-orang Yahudi merasa sangat sedih dan kehilan-
gan dengan hukuman penyaliban atas tokoh dan pahlawan mereka. Yesus adalah tokoh
dan pemimpin yang diharapkan akan membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi.
Mereka merindukan Yesus untuk menjadi Raja sekaligus pemimpin agama. Namun
kenyataan pahit yang mereka hadapi ialah bahwa Yesus ditangkap dan dihukum mati
dengan penyaliban. Pada saat itu golongan Yahudi terpecah menjadi 2 (dua) golongan :
1) Mereka yang menganggap Yesus sebagai Mesias Palsu, karena dia tidak berhasil
duduk ditahtaDaud sebagai Raja Israel, malah sebaliknya di ditangkap oleh penguasa
Romawi dan dihukum salib
2) Mereka yang menganggap Yesus sebagai pahlawan yang membela rakyatnya. Oleh
karena itu Yesus pantas dihormati dan dihargai sebagai pahlawan.
Golongan Yahudi ini berpandangan sebatas Yesus sebagai Juruselamat yang ingin
menyelamatkan umatnya dari penjajah Romawi. Namun disayangkan usahanya gagal
dan kandas di tengah jalan. Jadi dalam pemahaman ini, Yesus dianggap "Juruselamaf
Yahudi, bukan Juruselamat umat manusia.
"Hosana! Diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel ." (Yohanes 12:13)

011. TANYA:
Lalu kalau demikian, siapa yang menafsirkan penyaliban Yesus sebagai penyelamatan
umat manusia?
JAWAB:
Ini adalah pekerjaan Paulus, Pauluslah yang menafsirkan penyaliban Yesus sebagai
penyelamat manusia. Menurutnya darah Yesus di tiang salib mirip dengan darah sapi
yang menyelamatkan menurut para penyembah dewa Mithra. Wilson dalam bukunya
yang sama halaman 166, mengatakan:
"Paul’s invention of the Christian Eucharist, as an addition to the ’agape meal’ or love-
feast practiced by all Christians, is of apiece with his understanding of the sacrificial
nature of Christ death, which he saw in the same light that the followers of Mithra saw
the death of the sacrificial bull. This would have had a powerful appeal to the pagan in
Corinth , though it would have been meaningless, and highly distasteful, to the Jews."
(Sakramen dalam agama Kristen yang diciptakan oleh Paulus sebagai pelengkap dari
’agape meal’ yang dilaksanakan oleh seluruh umat Kristen, sejalan dengan pengertian-
nya tentang kematian Kristus untuk menebus dosa, yang dia pandang serupa dengan
para penyembah dewa Mithra menafsirkan kematian sapi (korban). Ini akan memi-
liki daya tarik yang kuat bagi para penyembah berhala di Korintus, walaupun ini tidak
memiliki arti apa-apa, malah menjijikkan bagi orang-orang Yahudi)

012. TANYA:
Apakah ide Paulus ini diterima oleh umat Yahudi (umat Yesus)?
JAWAB:
Pendapat ini mendapat tantangan dari umat Yahudi dimana-mana. Untuk lebih menge-
nal ciri khas Yahudi, perhatikanlah penjelasan Henry Chadwick, Religious Professor di
Oxford dan Cambridge University, dalam bukunya The Early Church, hal. 18-19:
"In the ancient world every one knew at least three things about the Jews; they would
not be associated either directly or indirectly with any pagan cult (which seem anti so-
cial), they refuse to eat not only meat that had been offered in sacrifice to the gods but
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also all pork (wich seemed rediculous), and they circumcised their male infant"
(Di zaman dahulu setiap orang tahu setidak-tidaknya tiga hal tentang orang Yahudi;
mereka tidak akan terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan para penyembah
berhala (yang dapat dipandang anti sosial), mereka bukan hanya tidak akan makan dag-
ing sesajen untuk para dewa, tetapi segala macam daging babi (yang dianggap lucu), dan
mereka menyunatkan anak laki-laki mereka).
Murid-murid Yesus yang diantaranya masih hidup ketika Paulus berkampanye tentang
Yesus, tidak percaya kepadanya sedikit pun. Hal ini dijelaskan John Davidson, dari
Cambridge University dalam bukunya The Gospel of Jesus, halaman 812-813:
"Paul was active in 50s and 60s AD when many of Jesus’ direct disciples were still alive,
both in Palestine and elsewhere, and they would never have believed Paul in preference
to their own Master. Amongst the disciple of Jesus, Paul’s position always seem to have
been that of an outsider"
(Paulus aktif (menjalankan misi Kristen) di tahun 50an sampai 60an ketika murid-murid
Yesus masih hidup, baik di Patestina maupun di tempat lain, dan mereka tidak akan per-
nah mempercayai keterangan Paulus tentang Tuan mereka (Yesus). Bagi murid-murid
Yesus, posisi Paulus selalu dianggap sebagai orang luar.)
Oleh karena itu tidak mengherankan bila mereka sangat jengkel dan sakit hati atas per-
buatan Paulus mencampur adukkan ajaran Tauhid Yahudi dengan ajaran penyembah
berhala.
"la ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang
bertentangan dengan hukum Taurat." (Kisah Para Rasul 18:13)
"Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang
Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan, bahwa Yesus adalah Mesias."
(Kisah Para Rasul 9:22)
"Hai orang-orang Israel , tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua
orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini! Dan
sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam Bait Allah dan menajiskan
tempat suci ini!" (Kisah Para Rasul 21:28)
"Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah den-
gan mengutuk diri, bahwa mereka tidak akan makan atau minum, sebelum mereka mem-
bunuh Paulus." (Kisah Para Rasul 23:12)
"Telah nyata kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang
menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab,
dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. (Kisah Para Rasul 24:5)
Kekacauan yang diciptakan Paulus terhadap mu-rid-murid dan pengikut-pengikut
Yesus di mana-mana dapat disimak pula dari penjelasan Davidson sebagai berikut:
"Where ever he went, Paul seemed to stir up new trouble. The disciples living in
Jerusalem had never previously encountered such extreme difficulties"
(Kemana saja dia pergi, nampaknya Paulus menjadi provokator kerusuhan baru. Para
murid Yesus di Yerusalem tidak pernah merasakan persoalan serumit ini sebelumnya.)
Dua orang pakar Alkitab dan Naskah Laut Mati, Michael Baigent dan Richard Leigh
dalam buku mereka The Dead Sea Scroll Deception, halaman 266 dan 321 malah mencap
Paulus sebagai orang kafir pertama yang mengkhianati ajaran Yesus:
"Paul is in effect the first ’Christian’ heretic, and that his teachings - which become the
foundation of later Christianity - are a flagrant deviation from the ’original’ and ’pure’
form extolled by the leadership... What had been heresy within the framework of Ju-
daism was now to become the orthodoxy of Christianity."
(Paulus pada hakekatnya adalah orang kafir ’Kristen’ pertama, dan ajarannya - yang ke-
mudian menjadi landasan ajaran Kristen - adalah penyim-pangan yang keji dari ajaran
’asli’ dan ’murni’ yang dimuliakan oleh para pemimpin (Gerakan Yesus). Apa yang sejak
dahulu dianggap syirik dalam ajaran Yahudi (Yesus), saat ini menjadi ajaran Kristen.)
Bahkan sejak tahun 85, menurut Chadwick, orang-orang Yahudi akan mengutuk para
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pengikut Paulus dalam doa mereka:

Teologi Apologetik dalam Membaca “Kitab Suci” (2008-12-27 22:52)

Oleh Qosim Nursheha Dzulhadi *)Dalam situs pribadinya, Ulil Abshar-Abdallah menulis
satu artikel tentang cara membaca Kitab “Suci” –baik Al-Qur’an maupun yang lainnya. (
Memahami Kitab-Kitab “Suci” secara non-apologetik ). Dalam artikelnya itu, Ulil meno-
lak pembaca Kitab “Suci” secara apologetic. Karenanya dia mengusulkan bagaimana
membaca kitab “suci” itu secara non-apologetik. Dia merasa terganggu oleh kalangan
umat Islam yang banyak menunjukan kontradiksi dalam Perjanjian Lama dan Perjan-
jian Baru. Karena menurutnya, itu hanya usaha untuk menunjukkan kehebatan Al-
Qur’an. Artikel ini, hemat penulis, perlu dicermati karena menyangkut otentisitas Al-
Qur’an. Selain itu, ada semacam usaha Ulil untuk “menyamakan” antara Al-Qur’an den-
gan kitab-kita agama lain –khususnya Bible. Di sini akan penulis kutip beberapa perny-
ataan Ulil yang penting untuk dikritisi.Di awal artikelnya, Ulil menulis: “SAYA sering
terganggu oleh sikap beberapa kalangan Muslim apologetik yang dengan mudah menun-
jukkan adanya kontradiksi dalam Kitab Perjanjian Lama dan Baru. Dengan gigih sekali
mereka mencoba memperlihatkan bahwa dalam dua kitab “suci” itu tersua sejumlah
pertentangan internal.Usaha itu bukan tanpa tujuan: yaitu untuk menunjukan kehe-
batan Quran sebagai Kitab “Suci” yang paling baik, solid, koheren, logis, tidak mengan-
dung pertentangan internal apapun. Lalu mereka mengutip sebuah ayat dalam Quran
yang terkenal, “Afala yatadabbarun al-Quran, wa law kana min ‘indi ghair al-Lahi lawa-
jadu fihi ikhtilafan katsira.” (4:82) Artinya: Apakah mereka tak merenungkan secara
mendalam mengenai Quran itu; seandainya ia berasal dari selain Tuhan, maka sudah
pasti mereka akan menjumpai banyak pertentangan di dalamnya.Hal serupa juga ada
pihak Kristen (dan juga Yahudi). Saya banyak sekali menjumpai buku-buku apologetika
Kristen (juga Yahudi) yang menunjukkan adanya sejumlah pertentangan internal dalam
Quran.”Dia juga menulis:
Tanpa mengurangi penghormatan saya pada kepercayaan teman-teman Muslim yang
lain mengenai Quran, sejauh menyangkut kontradiksi, dalam Quran banyak sekali kita
jumpai kontradiksi dan pertentangan internal. Bukan hanya itu, dalam hampir se-
mua Kitab “Suci” selalu akan kita jumpai kontradiksi semacam itu. Tugas penafsir-
lah untuk melakukan “harmonisasi” agar pertentangan itu bisa “dihaluskan” (explained
away) atau malah dihilangkan sama sekali. Orang yang datang dari luar tradisi Islam
(terutama orang Kristen), misalnya, dan ujug-ujug langsung membaca Quran, kemungk-
inan akan terperanjat, karena Quran di matanya boleh jadi mirip sebuah “jumble mum-
ble”, atau kitab yang sama sekali tanpa struktur, temanya loncat-loncat tanpa aturan,
seperti sebuah buku yang tak diedit dengan baik, dan mengandung banyak kontradiksi
di dalamnya. Dia akan cenderung membandingkan Quran dengan Kitab Perjanjian
Lama yang lebih memiliki struktur naratif yang rapi. Hal yang sama terjadi pada orang
yang datang luar tradisi Kristen (misalnya seorang Muslim), lalu ujug-ujug membaca
Kitab Perjanjian Lama atau Baru, boleh jadi dia akan menjumpai sejumlah kontradiksi
internal dalam kitab itu, apalagi menyangkut gambaran Tuhan dalam Perjanjian Lama
yang, mohon maaf, tampak aneh dan sama sekali tak masuk akal.”Tentang keimaman
seoramg Muslim terhadap kitab-kitab lain, Ulil menyatakan bahwa “sorang Muslim per-
caya bahwa kitab-kitab sebelum Quran bersumber dari Tuhan yang sama. Tetapi, iman
mereka pada kitab-kitab itu tak sama dengan iman mereka pada Quran. Meskipun
mengimani Bibel, tetapi mereka memandang Kitab “Suci” itu sebagai buku yang “defek-
tif” atau cacat.”Dua Catatan PentingAda catatan penting, penulis kira, yang harus dike-
mukan berkaitan dengan pendapat Ulil ini. Pertama, Ulil menyayangkan adanya kaum
Muslimin yang melihat kitab-kitab agama lain secara “apologetik”. Ulil menginginkan
agar hal ini tidak terjadi. Oleh karenanya, tidak boleh membaca kitab agama lain den-
gan “prasangka buruk”. Di sini Ulil mungkin lupa bahwa kontradiksi dalam Al-Qur’an
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merupakan hal yang mustahil ditemukan. Oleh karenanya, ayat yang dikutip oleh umat
Islam di atas adalah “tantangan” Allah s.w.t. bagi orang kafir, jika mereka mengklaim
bahwa Al-Qur’an bukan dari Allah s.w.t. Masalah susunan Al-Qur’an yang tidak rapi
dan tidak tertib, tidak jadi persoalan. Justru di situ letak keunikan Al-Qur’an. Studi-
studi ulama Islam lewat tafsir tematik (al-tafsir al-mawdhu’iy) menyimpulkan harmoni-
tas ayat-ayat Al-Qur’an. Imam al-Biqa’i (w. 885 H), misalnya, sangat “piawai” dalam
mengharmoniskan surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur’an dan tafsirnya ‘Nazhm al-Durar fi
Tanasub al-Ayat wa al-Suwar’.Dan jika Ulil melihat bahwa Bible lebih naratif dan rapi,
itu karena Ulil tidak membaca Bible secara kritis. Jika Al-Qur’an di balik ketidakrapi-
annya justru ayat-ayatnya “harmonis” (tidak saling kontradiktif), dalam Bible justru se-
baliknya. Terkesan “rapi” dan “naratif” tapi malah tidak karuan ayat-ayatnya. Sebagai
contoh: dalam Kitab Keluaran dijelaskan bahwa Musa mengetahui “kapan dan dimana”
dia meninggal dan dikuburkan. Tentu saja ini bertentangan dengan realitas. Dengan be-
gitu, ayat Perjanjian Lama (Torah) ini mengesankan bahwa bukan Musa yang menulis-
nya melainkan orang ketiga. Ini lah kemudian yang dikritik oleh Baruch Spinoza (1632-
1677). Atau beberapa ayat yang saling bertentangan. Misalnya, dalam kitab Ulangan (12:
9-10) bahwa hukum Taurat ditulis oleh Musa.” Ini jelas kata orang ketiga, bukan kata
Musa. Dalam kitab Kejadian juga (22: 14) disebutkan bahwa gunung Moria dinamai
dengan gunung Allah. Padahal nama ini baru dipakai setelah pembangungan kuil dim-
ulai, yaitu setelah zaman Musa. Bahkan Musa tidak pernah menunjukkan tempat yang
dipilih oleh Allah, dia hanya meramalkan bahwa Allah akan memilih satu tempat yang
memakai nama Allah. (Lihat, Baruch Spinoza, Kritik Bible, Terj: Salim Rusydi Cahyono,
(Bekasi, Fima Rodheta, 2006: 47).Maka, merupakan hal yang wajar jika kedua umat yang
berbeda itu saling tidak mengimani kitab orang lain. Walaupun berbeda dengan umat
Islam, dan ini diakui oleh Ulil. Walaupun Ulil menambahkan bahwa umat Islam masih
melihat bahwa kitab-kitab yang lain adalah “defektif” atau cacat. Pandangn ini bukan
tanpa dasar. Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Qur’an bahwa kaum Ahli Kitab
“terbiasa” melakukan distorsi terhadap kitab “suci” mereka. (Lihat, Qs. Al-Baqarah [2]:
75; al-Nisa’ [4]: 46; al-Ma’idah [5]: 13 dan 41). Dan banyak ayat-ayat yang lainnya.Tentu
pandangan ini sulit diterima oleh seorang Ulil. Karena dia menginginkan agar seorang
Muslim –usulan Ulil—membaca Bible lewat kacamata orang Yahudi-Kristen. Di sisi lain
–dan ini dapat dipastikan mustahil—Ulil menyeru agar mereka membaca Al-Qur’an se-
bagai umat Islam membacanya. Meskipun dia juga ‘mengejek’ umat Yahudi-Kristen den-
gan mengatakan, mohon maaf, tampak aneh dan sama sekali tak masuk akal. Solusinya,
menurut Ulil, adalah mengikut nasehat Durkheim: “What I ask of the free thinker is that
he should confront religion in the same mental state as the believer… He who does not
bring to the study of religion a sort of religious sentiment cannot speak about it! He is
like a blind man trying to talk about colour.” (hal. xvii, dikutip dari pengantar Karen
E. Fields atas karya utama Durkheim, “Elementary Forms of Religious Life”).Dengan
kata lain, saat membaca suatu Kitab “Suci” dari agama manapun, kita harus memiliki
“religious sentiment” –meminjam istilah dari Durkheim itu– sebagaimana dimiliki oleh
orang yang mengimani kitab itu. Jika kita kehilangan sentimen itu, maka kita akan
melihat sejumlah pertentangan dalam kitab tersebut.Jika anda kebetulan seorang Mus-
lim, cobalah sekali-kali anda membaca Quran dengan mengambil “jarak” sebentar, men-
coba keluar dari sentimen keimanan yang selama ini anda miliki.Dalam keadaan seba-
gai seorang “skeptis sementara” itu, anda akan menjumpai sejumlah hal yang kontradik-
tif dan tak masuk akal dalam Quran. Sebagai contoh saja, dalam satu ayat dikatakan
bahwa Tuhan tak menyerupai apapun, Laisa kamitslihi syai’un (42:11), tetapi dalam
banyak ayat yang lain Tuhan digambarkan memiliki tangan, wajah, bahkan dalam hadis
digambarkan pula memiliki jari-jari (ashabi’ al-rahman).Jika orang Islam keberatan
dengan penggambaran tentang Tuhan yang “brutal” dan sangat antropomorfis dalam,
misalnya, Perjanjian Lama, maka mereka sebetulnya lalai bahwa dalam Quran juga kita
jumpai penggambaran yang kurang lebih serupa: Tuhan yang “brutal” dan antropomor-
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fis.Bagaimana umat Islam bisa melewatkan begitu saja kisah tentang Nabi Nuh di Quran
tanpa bertanya-tanya secara “kritis”: bagaimana mungkin Tuhan menenggelamkan selu-
ruh umat manusia hanya karena mereka tak beriman kepada Nuh dengan sebuah ban-
jir besar yang melanda begitu hebat? Apakah reaksi Tuhan semacam ini tidak keter-
laluan? Mana sifat belas-kasih Tuhan? Baiklah, granted,Tuhan memang mempunyai
sifat adil dan pengazab, selain sifat rahman dan rahim (kasih sayang).Tetapi mengirim
banjir begitu hebat untuk mengazab seluruh manusia hanya gara-gara segelintir manu-
sia tak beriman kepada Nabi Nuh — apakah azab seperti itu proporsional? (Jawab seseo-
rang yang memiliki sentimen keagamaan tentu sudah bisa kita tebak: rasio manusia tak
mampu memahami tindakan Tuhan).Banyak hal dalam Quran yang bisa kita persoalkan
secara “kritis”, kalau kita mau sebentar melepaskan diri dari sentimen keimanan se-
bagai seorang Muslim.Itulah yang terjadi pada seorang Muslim yang membaca Bibel:
karena mereka tak memiliki sentimen keagamaan seperti dimiliki oleh umat Kristen,
maka mereka menjumpai banyak sekali kontradiksi dalam Kitab “Suci” itu, seraya lupa
bahwa kontradiksi serupa bisa dijumpai dalam Quran.”Kedua, di sinilah letak ‘lucu’ dan
rancunya logika berpikir Ulil. Dia memaksakan setiap pemeluk agama agar ikut ‘nase-
hat Durkheim’. Tentu saja amat sulit dilakukan. Merubah teologi semacam itu adalah
absurd. Apalagi Ulil mengusulkan agar “sentimen” keimanan umat Islam dikeluarkan
dulu –atau umat Islamnya yang keluar dari sentimen itu—agar membaca Al-Qur’an den-
gan kacamata dan hawa yang berbeda. Intinya, agar seorang Muslim dapat membaca
dan menemukan kesan yang berbeda. Contohnya, seorang Muslim –menurut logika
Ulil—agar mengetahui bahwa ternyata Allah juga dalam Al-Qur’an “brutal”. Di sini
Ulil ingin mengatakan bahwa setiap agama –khususnya Islam—jangan mengklaim kitab
sucinya yang paling benar. Karena di dalamnya terdapat banyak kontradiksi juga –
sebagaimana halnya Bible.Sejatinya, Ulil terjebak logika orang “Kristen Liberal-Plural”
yang ingin merelatifkan seluruh agama. Kenapa? Karena mereka “kebingunan”, su-
dah tidak ada lagi yang dapat dipertahankan dari agama mereka. Termasuk Bible,
bahkan Yesus. Timbullah inisiafit “liberal” dari Knitter. Menurut Knitter, “All religions
are relative—that is, limited, partial, incomplete, one way of looking a think.” Di sini
Knitter ingin menyamakan semua agama: sama-sama relatif (tidak absolut), parsial
(tidak global, tidak universal), tidak komplit (memiliki kekurangan), hanya memiliki
satu cara pandang terhadap sesuatu. Oleh karena itu, menurut Knitter, pemeluk agama
yang mengklaim agamanya “paling benar” adalah salah; ofensif dan berpandangan sem-
pit. Dia menulis: “To hold that any religions is intrinsically better than another is felt
tobe somehow wrong, offensif, narrowminded.” (Lihat: Paul Knitter, No Other Name, A
Critical Survey of Christian Attitudes toward the World Religion, 1985), p. 23).Ulil ke-
mudian memberi memberi contoh dengan ayat ‘laysa kamitsilihi sya’in’ yang dikaitkan
dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah punya “tangan”, wajah dan jari-jari. Di
sini Islam punya konsep dan metode “takwil” dalam menyikapi ayat-ayat yang seperti
itu. Ulama Islam dalam masalah akidah, punya konsep yang jitu dalam memahami
ayat-ayat “sifat” (ayat al-shifat) dalam ranah ilmu Tawhid (al-‘akidah). Tidak ada yang
rigid dalam Islam. Jika Ulil “rajin” membaca kitab-kita akidah, dia tidak akan terkejut
ketika menemukan ayat-ayat yang seperti itu. Karena metode pemaknaannya sudah ma-
pan. Sebagai contoh, untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang dianggap
“problematis” (musykil), Imam Ibnu Qutaybah menulis buku yang sangat baik: ‘Ta’wil
Musykil al-Qur’an’ dan ‘Ta’wil Musykil al-Hadits’.Ulil juga memberikan contoh tentang
“kebrutalan” Allah lewat kisah umat nabi Nuh dalam Al-Qur’an. Apakah ini tidak keter-
laluan? Tanya Ulil. Hal itu dipermasalahkan oleh Ulil, karena menurutnya “tidak pro-
porsional”. Bagi orang yang faham Al-Qur’an, hal tersebut proporsional. Dan itu pun
sudah lewat peringatan dari Allah. Bahwa orang-orang kafir pada zaman nabi Nuh
jika tidak beriman kepada nabi Nuh akan ditenggelamkan. Dan “pemusnahan” ini pun
lewat permohonan nabi Nuh (Qs. Nuh [71]: 26-27), bukan insiatif Allah per se. Bahkan
ketika nabi Nuh ‘protes’ kepada Allah tentang anaknya yang ikut orang kafir dan juga
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ditenggelamkan oleh Allah, Allah menyatakan bahwa ilmu nabi Nuh tidak sampai un-
tuk memahaminya. (Qs. Hud [11]: 25-47 dan al-Mu’min [23]: 27, 32-42). Konon lagi kita
menuduh Allah –dan kita anggap ini kritis—“brutal” dan “tidak proporsional”. Sekelas
nabi Nuh kah kita?Berbeda dengan Bible. Umat nabi Nuh ditenggelamkan karena Allah
“menyesal” melihat manusia yang semakin banyak dan semakin jahat di atas permukaan
bumi. Tuhan dalam versi Bible ini pun mengirimkan “banjir bandang” yang luar biasa.
Bukanya itu, seluruh hewan yang ada di atas dunia dimusnahkan oleh Allah.
6:4 Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya,
ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-
perempuan itu melahirkan anak bagi mereka; inilah orang-orang yang gagah perkasa
di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan.
6:5 Ketika dilihat TUHAN, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala
kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
6:6 maka menyesallah TUHAN, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu
memilukan hati-Nya.
6:7 Berfirmanlah TUHAN: "Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan
itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan
burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka.”
(Kejadian 6: 4-7). Masya Allah. Tuhan apakah yang ada dalam Bible ini? Tentu san-
gat berbeda dengan kisah Nuh di atas. Setiap pasang hewan dibawa naik ke atas ka-
pal oleh nabi Nuh, karena dia dan umatnya yang beriman akan mendirikan kehidu-
pan yang baru di bukit Judi. Kisah nabi Musa yang “menyebrangi laut” pun membuat
Ulil ragu. Karena dia terpengaruh oleh pemikirn Richard Dawkins dan Sam Harris.
Dia bukannya mempertahankan bahwa keajaiban yang terjadi dalam Al-Qur’an adalah
“mukjizat”, malah “membebek” kepada pemikiran skeptis seperti itu. Menyedihkan.
Benar-benar menyedihkan jika ada seorang Muslim yang seperti itu. Apa yang tidak
mungkin bagi Allah? Dalam beberapa ayat Al-Qur’an Allah menjelaskan bahwa jika
DIA ingin melakukan sesuatu, cukup dengan ‘innama amruhu idza arada syai’an an
yaqula lahu kun fayakun’. Nabi Ibrahim tidak terbakar, tentu “bukan dongeng”. Dan
semuanya terjadi atas perintah dan kehendak Allah. Karena bagi Allah api itu “relatif”:
bisa panas, dingin bahkan hangat kuku. Karena api adalah milik-Nya, bukan milik raja
Namrudz. Urgensi Teologi ApologetikHemat penulis, teologi apologetik sangat diper-
lukan. Apakah akan menimbulkan kekerasan dan negatif? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak.
Di Mesir sendiri, umat Kristen banyak mengamalkan ini, lewat metode yang mereka
sebut dengan al-lahut al-dhifa’iy (teologi apologetik). Di satu sisi ini mungkin diang-
gap “ekslusif”, tapi di sisi yang lain ini akan menguatkan keimanan pemeluk agama
masing-masing. Dan tradisi ini sudah lama diamalkan oleh kedua belah pihak, khusus-
nya ulama klasik Islam.Penjelasan tentang sosok (pribadi) Yesus, misalnya, sudah dim-
ulai oleh Ja’far ibn Abi Thalib ketika berhadapan dengan para pendeta Negus (Najasyi)
di Abessinia (Ethiopia). Untuk mempertahankan dan membela kesucian Al-Qur’an dan
akidah Islam, ulama kita kemudian banyak yang menulis buku-buku kristologi, seperti
‘Anti-Christian Polemic in Early Islam: Abu Isa al-Warraq Against the Trinity’ (edited
and translated by David Thomas [The Bishop of Blackburn’s Adviser on Inter-Faith Re-
lations], Cambridge-New York: Cambridge University Press). Dalam buku ini, Abu Isa
al-Warraq mengkritik dogma Trinitas yang tidak masuk akal dalam agama Kristen; Abu
Hamid al-Ghazali menulis al-Radd al-Jamil ‘ala Uluhiyyat ‘Isa bi Sharih al-Injil; Ibnu
Taimiyyah menulis ‘al-Jawab al-Shahih liman Baddala Din al-Masih’; Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah menulis ‘Hidayat al-Hiyara fi Ajwibat al-Yahud wa al-Nashara’; dan ‘Allamah
al-Hindi menulis ‘Izhar al-Haqq’. Dari kalangan ulama kontemprer, misalnya, Ahmed
Deedat menulis ‘The Choice: Islam and Christianity’; Syeikh Muhammad al-Ghazali
menulis ‘Shaihah al-Tahdzir min Du’at al-Tanshir’; Ismail R. al-Faruqi menulis ‘Chris-
tian Ethics: A Historical and Systematic Analysis of Its Dominant Ideas’ (Kuala Lumpur:
Pustaka Hidayah, ttp); Kamar Oniah Kamaruzaman menulis ‘Early Muslim Scholarship
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in Religionswissenchaft: The Works and Contribution of Abu-Rayhan Muhammad ibn
Ahmad Al-Biruni’ (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civi-
lization (ISTAC: 2003). Dalam buku ini, Al-Biruni, setelah menjelaskan keempat Gospels
yang ada (Matius, Markus, Lukas dan Yohanes), “mengkritik” geneologi Kristus (Mes-
siah). Kamar Oniah menulis: “Al-Biruni also highlights some discrepancies that are
found among these Gospels, particularly those which pertain to the geneology of the
Messiah, thereby indicating the inaccuracy of the information in them.” (Oniah, p. 159).
Dan jika kita lihat Gospel yang berbicara tentang geneologi Kristus memang tidak aku-
rat (Bandingkan: Matius 1: 6-16 dan Lukas 3: 23-31).Kerja-kerja kristologi seperti ini
tentu akan membuka pintu dialog yang kritis. Sehingga akan muncul tanggapan dan
sanggah yang kritis pula. Dengan catatan bahwa budaya kritik itu harus dibangun di
atas “fakta dan data”, bukan berdasarkan sentimentil tanpa dasar. Dengan begitu, jalan
menuju kebenaran pun semakin terbuka lebar. Buktinya dapat kita lihat, bagaimana
Ahmed Deedat membuktikan kebenaran Al-Qur’an yang merespon berbagai penyimpan-
gan dan distorsi dalam Bible. Hal itu membuka mata para pendeta dan pastor bahwa
memang dalam kitab ‘suci’ mereka ada problem serius. Dan para ilmuwan dan kristolog
Muslim di atas tentunya harus dijadikan sebagai “uswatun hasanah” dalam membela
akidah Islam. Kesimpulannya, umat Islam –dan mungkin juga umat yang lain—sah-sah
saja membaca kitab ‘sucinya’ sendiri maupun kitab suci orang lain secara “apologetik”.
"
Qosim Nursheha Dzulhadi, staf pengajar di pondok pesantren Ar-Raudhatul Hasanah,
Medan-Sumatera Utara. Penulis juga peminat Qur’anic-Hadith Studies and Christology.
Sekarang sedang mengikuti Program Kaderisasi Ulama di Centre for Islamic and Occi-
dental Studies (CIOS), ISID-Gontor Ponorogo.
sumber : forum.swaramuslim.net

Refleksi Ibadah Haji Penangkal Jeratan Sistem Dajjal (2008-12-27 22:54)

Ust. Ihsan TanjungHari ini kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan suatu hari
penting dalam setiap tahun. Hari ini, saudara-saudara kita para tamu Allah sedang mel-
ontarkan batu jamaraat di Mina. Kemarin mereka, para tamu Allah telah melakukan
puncak ibadah haji yaitu wuquf di Arafah. Perjalanan haji merupakan simbol per-
jalanan panjang hidup seorang hamba menuju Allah SWT, di dalamnya terdapat banyak
simbol-simbol tantang makna kehidupan sebagai hamba Allah.
Simbol pertama ada pada Kalimat TalbiyahSetiap tamu Allah diminta untuk membi-
asakan dan selalu mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma Labbaik. Lab-
baik, La Shareek Laka, Labbaik. Innal Hamdah, Wan Nematah, Laka wal Mulk, La
Shareek Laka Labbaik?Aku datang memenuhi panggilan Mu Ya Allah , aku datang
memenuhi panggilan Mu , aku datang memenuhi panggilan Mu tidak ada sekutu bag-
iMu, aku datang memenuhi panggilan Mu ?.Ketika kalimat ini diucapkan seorang tamu
Allah, sebenarnya ia sedang mengingatkan dirinya akan niat hidupnya di dunia. Hidup
ini harus selalu dilandasi niat memenuhi panggilan Ilahi Rabbi, sebagaimana dalam
melaksanakan ibadah haji niat kita harus dilandasi motivasi memenuhi panggilan Al-
lah semata, bukan mengejar gelar haji, atau berdagang apalagi bertamasya. Begitu juga
hendaknya niat hidup kita di dunia hanya demi menggapai ridho Ilahi. Bukan untuk
mengejar kekayaan, pangkat, kekuasaan, atau popularitas. Kalimat talbiyah memas-
tikan kelurusan niat dalam menapaki segala langkah hidup di dunia. Inilah makna
firman Allah SWT : ?Maka bersegeralah menuju Allah.? (QS Adz-dzaariyaat ayat 50)
Simbol kedua pada makna mengenakan pakaian ihramBerihram di dalam ibadah haji
merefleksikan pentingnya kesetaraan antar hamba Allah di dalam menjalani hidup ini.
Seorang yang berihram akan sadar bahwa sebenarnya semua manusia itu sama, yang
membedakannya hanyalah ?pakaian? mereka. Ia tak terkecoh akan keaneka-ragaman
baju duniawi yang dikenakan manusia. Ia tidak mudah silau dan minder berhadapan
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dengan orang yang ditakdirkan Allah menjadi kaya, berkuasa, atau masyhur. Dan seba-
liknya, ia tidak memandang dengan hina dan sombong pada orang yang Allah takdirkan
berkekurangan, menjadi rakyat kecil atau manusia biasa. Karena itu semua pada
hakikatnya hanyalah perbedaan semu yang ada di dunia fana ini. Ia selalu menilai
sesama manusia berdasarkan firman Allah : ?Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa.?( QS Al-Hujurat ayat
13). Sedangkan tingkat ketaqwaan setiap orang hanya Allah yang Maha Tahu. Tak seo-
rangpun dapat mengetahui tingkat ketaqwaan orang lain, termasuk ketaqwaan dirinya
sendiri.
Simbol ketiga terdapat pada kegiatan Tawaf mengelilingi Ka?bahTawaf secara ter-
atur mengelilingi Ka?bah Musyarrafah mencerminkan pentingnya menjaga konsistensi
hidup di dalam orbit ketaatan kepada Allah SWT. Dalam Tawaf seseorang perlu menjaga
laju langkahnya dengan orang lain. Bila terlalu cepat maka ia akan menabrak orang
lain di depannya. Bila terlalu lamban ia akan ditabrak pelaku tawwaf di belakangnya.
Seperti bulan mengitari bumi. Dan bumi bersama planet-planet lain mengitari mata-
hari. Masing-masing benda-benda langit tersebut berjalan mengitari orbitnya, sesuai
apa yang diperintahkan Allah kepada mereka (QS 36: 36-40). Sedangkan kita manu-
sia, berjalan dalam orbit Allah yang disimbolkan dengan Ka?bah.. Inilah makna Fir-
man Allah SWT : ?Sesungguhnya, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah
untuk Allah Tuhan semesta alam.? (QS Al An?aam ayat 162). Apapun profesi seseorang
ia harus selalu menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai fokus sentral kehidupannya.
Sehingga tidak saja profesi itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, tetapi yang lebih
penting lagi, bahwa profesi tersebut memperoleh legitimasi Rabbani karena dilandasi
niat memenuhi perintah Allah, dilaksanakan sesuai syari?atNya dan digunakan di jalan
Allah SWT.
Simbol keempat ada pada aktifitas melontar jumrahMelontar jumrah merupakan salah
satu rangkaian kegiatan ibadah haji yang mencerminkan sikap penentangan para
hamba Allah terhadap iblis beserta kroni-kroninya. Suatu bentuk konfrontasi abadi
antara pembela kebenaran (ahlul-haq) melawan pembela kebatilan (ahlul-batil) hingga
yaumul-qiyamah. Setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam kehidupan ini selalu
ada pertentangan. Betapapun inginnya seseorang menyaksikan perdamaian wujud di
dunia, namun ia tidak pernah boleh lupa akan hakikat firman Allah SWT : ?Sesungguh-
nya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka perlakukanlah ia sebagai musuh.?(QS
Faathir ayat 6) Setiap muslim hendaknya selalu menyadari adanya hakikat konfrontasi
di dalam kehidupan di dunia. Ada kawan dan ada lawan. Dan ia tidak dibenarkan men-
jadikan musuh menjadi sahabat atau teman kepercayaan, juga ia tidak dibenarkan mer-
agukan, mencurigai, apalagi memusuhi sesama saudara mu?min-muttaqin. Dan bahwa
dirinya selalu dituntut memiliki kesiapan untuk berpihak kepada kaum beriman. Sam-
bil menolak berkompromi dengan musuh Allah . Ia dituntut untuk rela melempari
musuhnya dengan batu sebagaimana musuhnya tak henti berkonspirasi untuk menjeru-
muskannya ke dalam lubang api neraka.
Simbol kelima ada pada fenomena berdatangannya manusia dari segenap penjuru duni-
aIbadah haji yang diselenggarakan setahun sekali dihadiri jutaan jama?ah haji dari
segenap penjuru dunia. Ummat Islam dari berbagai bangsa, suku, warna kulit, ba-
hasa, dan status sosial ekonomi datang dan berkumpul untuk memenuhi panggilan
Allah SWT Pencipta mereka. Ini merupakan realisasi firman Allah : ?Dan berserulah
kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu den-
gan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap pen-
juru yang jauh.?(QS Al Hajj ayat 27) Keaneka-ragaman kaum muslimin di tanah suci
menyadarkan ummat Islam bahwa mereka merupakan ummatan wahidan (ummat yang
menyatu) sedunia. Apapun perbedaan yang ada, di tanah suci mereka berkumpul untuk
melakukan rangkaian aktifitas yang sama, dengan seragam yang sama dan menyerukan
kalimat yang sama. Mereka berkumpul dengan kesatuan hati menghamba kepada Allah
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SWT Pencipta mereka. Sehingga di dalam kehidupan nyata hendaknya mereka men-
gupayakan munculnya ruhul jama?iy (spirit kebersamaan) di dalam segenap aspek ke-
hidupan. Hendaknya mereka tidak sibuk mengembangkan persatuan dan kesatuan se-
batas lingkup kesamaan etnis, suku, bangsa, tanah-air, warna kulit atau bahasa semata.
Apalagi sebatas kesamaan organisasi atau partai. Manusia hendaknya sadar bahwa
keislaman dirinya, sama dengan keislaman orang lain yang berbeda etnis, sukubangsa,
warna kulit, organisasi, partai dsb. Bahkan islamnya itupun sama dengan islamnya
alam semesta dan seluruh isinya. Jika alam semesta saja dapat bersatu dalam ketun-
dukan (keislaman) kepada Allah SWT, mengapa ummat Islam tidak dapat bersatu dan
bantu membantu bekerja sama dalam ketundukan (keislaman) yang serupa? Sedangkan
kaum penentang Allah juga berusaha bersatu bantu membantu tanpa pandang bangsa,
hanya karena mereka ingin menghancurkan agama Allah dan pengikut-pengikutnya.
Sudah saatnya umat Islam mewujudkan persatuan Islam yang sebenarnya, sebagaimana
yang setiap tahun selalu disimbolkan dalam ritual haji ini. Sudah saatnya umat Islam
memunculkan satu Imam, sebagaimana mereka biasa mempunyai satu Imam dalam se-
tiap sholat berjama?ah mereka. Sudah saatnya persatuan itu tidak saja berskala lokal
atau nasional tetapi bahkan internasional. Suatu bentuk konsolidasi umat manusia
yang didasarkan pada semangat ketaatan beribadah kepada Allah SWT, Pencipta, Pemi-
lik, Pemelihara dan Penguasa jagat raya. Suatu perhimpunan manusia yang bernu-
ansa kesetaraan (egaliter). Dan suatu keterpaduan jaringan kerjasama kaum yang beri-
man kepada Ar Rahman (hizb-Allah) dalam berhadapan dengan networking kaum pem-
bangkang terhadap Ilahi Robbi (hizb-asysyaithan). Dari sekian banyak kegiatan man-
asik haji terdapat suatu bentuk kegiatan yang paling istimewa yaitu wuquf di Arafah.
Nabi Muhammad saw bersabda :
Simbol keenam ?Haji adalah (wuquf) di Arafah?Diantara simbol-simbol yang lain, na-
mun simbol keenam ini, yaitu Wuquf di Arafah, adalah yang terpenting. Tidak sah haji
seseorang tanpa melakukan wuquf di Arafah. Betapapun banyak atau bagusnya seseo-
rang melakukan tawwaf keliling Ka?bah, sa?i antara Shafa dan Marwah, melontar jum-
rah dan berbagai aktifitas haji lainnya, namun tetap saja hajinya dianggap tidak sah
jika tidak mengikuti wuquf di Arafah. Wuquf berasal dari kata ?waqf? yang berarti
berhenti atau berdiam diri. Apakah yang direfleksikan oleh kegiatan ini bagi kehidu-
pan manusia ? Wuquf merefleksikan betapa pentingnya manusia dari waktu ke waktu
melakukan kegiatan ?stop and think? (berhenti sejenak untuk berpikir). Hal ini san-
gat penting karena kegiatan rutin sehari-hari seringkali tanpa sadar menyebabkan kita
terjebak ke dalam suatu pola kehidupan mekanistik. Setiap hari pergi ke kantor atau
tempat kerja, kemudian bekerja keras mengejar karir, dan sore hari pulang ke rumah
dalam keadaan sudah letih, dan kemudian esok harinya berulang lagi seperti kemarin.
Segala rutinitas ini semakin lama semakin membuat kita ?lupa diri? . Berbagai jerih
payah yang telah kita kerahkan malah menyebabkan hidup ini menjadi semakin ker-
ing. Kita sudah tidak tahu lagi untuk apa kita bekerja mengejar karir dan menumpuk
materi, karena semakin hari kita semakin mengejar karir yang lebih tinggi lagi dan
mengejar materi yang lebih banyak lagi. Terus berputar tanpa sadar akan dibawa ke-
mana oleh hidup ini. Manusia menjadi kehilangan makna sejati hidupnya di dunia ini.
Ia kehilangan orientasi/arah dan bergerak bagaikan robot otomatis. Ia ibarat seorang
pengendara kuda di padang pasir luas sambil melamun, tanpa sadar sudah tersesat
jauh tanpa tahu ke arah mana jalan pulang. Maka wuquf inilah saatnya dimana kita
memperbanyak introspeksi dan perenungan, dalam taqarrub ilaAllah. Diharapkan se-
orang hamba Allah yang wuquf mampu mencari dan merenungkan arti kehidupannya
. Juga ia mampu mengingat kembali apa tujuan hidupnya yang sejati. Ia ingat dari-
mana ia berasal dan ke mana ia akan kembali. Ia juga mengevaluasi mana-mana arah
langkahnya yang sudah benar dan mana-mana yang ternyata sudah menyimpang dari
jalan Allah. Ia Insya Allah bertekad untuk memperbaharui hidupnya. Hendaknya kita
yang tahun ini tidak berangkat wuquf di Arafah, juga merenungkan kembali makna-
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makna hidup dan simbol-simbol yang ada dalam ritual haji, yang merupakan pelajaran
bagi manusia dari Rabbnya. Juga hendaknya kita melakukan tafakkur tentang per-
jalanan ummat Islam karena kita sendiri merupakan bagian dari umat ini dan hidup
di tengah-tengahnya. Bahkan marilah kita luaskan lebih jauh lagi tafakkur kita kepada
skala ummat manusia sedunia di mana kita juga bagian darinya. Marilah kita mere-
nungi tentang hakikat perjalanan masyarakat dunia modern ini. Benarkah ia layak
disebut sebuah masyarakat yang beradab (civilized society)? Padahal moral manusia
semakin merosot, pembunuhan semakin banyak, perbuatan-perbuatan amoral semakin
dilegitimasi? Ataukah ia lebih pantas dijuluki sebagai ?godless civilization? (perada-
ban tidak bertuhan). Benarkah kita telah menjadi suatu masyarakat global yang men-
junjung tinggi kebebasan, keadilan dan kesetaraan dalam arti yang sebenarnya? Ke-
setaraan berlaku bagi negara-negara yang kuat dan kaya yang bergabung di dalam
kelompok G-7 dengan AS sebagai panglima tertinggi, sementara marginalisasi diter-
apkan bagi negara-negara berkembang umumnya, dan negeri kaum muslimin khusus-
nya? Kita tahu dan kita dengar bahwa hak asasi manusia diperjuangkan dengan stan-
dar ganda untuk bangsa tertentu, kalangan tertentu, golongan tertentu belaka. Sia-
papun yang tidak termasuk ke dalam golongan itu, seolah tak punya hak hidup. Lihat-
lah bagaimana negeri yang dijuluki kampiun Hak Asasi Manusia, masih saja menerap-
kan standar ganda baik bagi minoritas warganegaranya maupun bagi negara lain yang
bukan golongannya. Tampaknya sudah tiba saatnya bagi kita selaku umat Islam untuk
menyadari bahwa masyarakat dunia dewasa ini sedang dikendalikan bahkan didomi-
nasi oleh pihak yang bukan kaum beriman (kafirin). Bahkan tampaknya kian hari kian
nyata bahwa mereka berkomplot di dalam suatu jaringan kebatilan dan terus berusaha
untuk memadamkan cahaya Allah dan nilai-nilai fitrah secara terencana dan sistematis.
Setiap hari kita dapat menyaksikan usaha-usaha pemurtadan dalam berbagai bentuk.
Media elektronik menyajikan berbagai acara yang mempropagandakan semua jenis ke-
maksiatan : seks bebas, penipuan, intrik politik, penganiayaan, pembunuhan, bahkan
klenik versi barat dan timur, lengkap dengan segala khurafatnya. Media cetak juga
tak kalah serunya dalam usaha-usaha ini, sampai-sampai mereka harus bersaing keras
diantara sesamanya dengan cara : ?siapa yang paling ?panas? ia yang paling laku,
siapa yang paling paling ?heboh?, ia yang paling laris.? Bad news is good news. Ke-
bodohan rakyat perlu diberantas, namun para guru dan dosen tidak mendapat peng-
hargaan semestinya. Ummat masih memerlukan bimbingan dan arahan yang benar
untuk memperbaiki akidah, ibadah dan akhlaknya, namun para ustadz, para kyai dan
ulama disuap dan dibujuk untuk berdakwah sesuai dengan kemauan mereka yang sang-
gup menguasai dan membayar mereka. Naudzubillahi mindzalik. Kemiskinan rakyat
harus diatasi, namun para orang kaya sibuk mendekati para petinggi untuk merampok
uang negara dan semakin menyengsarakan rakyat dengan semakin mempersulit pemer-
ataan modal dan kesempatan bagi rakyat miskin. Reformasi talah disepakati, namun
nyatanya para pemimpin masih melestarikan berbagai penyakit masa lalu dengan dalih
?masa transisi?. Bahkan kini mereka melibatkan rakyat untuk segala aktifitas intrik
politik yang sebenarnya hanya menguntungkan golongan elit. Rakyat dijadikan sen-
jata untuk saling berhadapan satu sama lain. Padahal jika para elit tersebut berkuasa,
belum tentu rakyat yang telah ikut berkorban juga akan ikut menikmati kemakmu-
ran bersama elit yang dulu memakai mereka sebagai senjata. Apakah itu yang dina-
makan pemimpin? Apa bedanya para pemimpin semacam itu dengan penjajah asing di
masa lalu seperti Belanda dan Jepang? Apakah ini hasil yang diharapkan oleh para
syuhada yang berjuang memerdekakan negeri ini sambil menyeru kalimat Allahu Ak-
bar ! Saat ini bahkan negeri kita semakin terjerat oleh hutang yang luar biasa yang
tak akan terbayar oleh 10 generasi sekalipun. Para pemimpin masa kini, bukannya
mengajak rakyat untuk bangkit berusaha dengan keteladanan yang baik, malah mereka
mengajak rakyat menjadi pengemis kepada negara-negara bekas penjajah kafir dahulu.
Kaum kafir musuh-musuh Allah dengan sombongnya mempermainkan negeri ini seperti
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pengemis buruk yang hina. Dengan seenaknya mereka memberikan berbagai syarat
yang berat dan mencampuri berbagai urusan dalam negeri hanya untuk beberapa juta
dolar yang di riba-kan dengan bunga yang tinggi. Kita sampai-sampai memandang IMF
dan Bank Dunia sebagai dewa penolong yang tidak boleh dibuat marah atau kecewa. Ke-
mudian kita memberikan kepada mereka ?sesajen-sesajen? berupa sumber daya alam
kita yang ditukar dengan harga yang sangat murah. Luar biasa kejamnya! Dan pada
puncaknya, berbagai musibah datang silih berganti. Berbagai penderitaan dan pengani-
ayaan dialami rakyat Indonesia dan ummat Islam sedunia. Konspirasi yang ditimpakan
orang-orang kafir terhadap harta, benda, jiwa dan kampung halaman ummat Islam di
Maluku, Aceh, Kalimantan Tengah dan sebagainya, sebenarnya merupakan ujian dari
Allah yang sedang memperingatkan kita agar kembali kepada Allah, baik di dalam uru-
san aqidah, peribadatan, akhlaq maupun perundang-undangan!!! Masih ditambah lagi
dengan musibah alam berupa angin topan, longsor, banjir, gunung meletus seolah para
pasukan Allah di alam semesta ini ingin memperingatkan manusia agar hanya meng-
hambakan diri kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Adil dan Perkasa, Pemilik sebe-
narnya alam semesta ini. Adakah pemimpin ummat saat ini mampu mengajak ummat
kepada ampunan Allah? Apakah kita mendengar mereka, para pemimpin ummat di
negeri, ini berteriak memohon ampunan dan pertolongan Allah semata? Malah kita den-
gar mereka semakin menghiba dan mengharap pertolongan orang kafir. Apakah kita
butuh pertolongan dari selain Allah? Bahkan, jika itu yang kita lakukan, maka azab
Allah akan datang disebabkan dosa kita menjadikan pihak lain sebagai tandingan bagi
Allah ! Menyadari situasi yang kita hadapi saat ini, timbul pertanyaan besar dalam
diri kita masing-masing : mengapa kita umat Islam mudah tertipu dan terjebak dengan
apa-apa yang palsu dan hanya kulit-kulit saja, sambil melupakan apa yang esensi dan
inti? Kita hidup di zaman yang penuh fitnah, dimana syetan telah sanggup menyesatkan
sebagian besar umat manusia dan telah berhasil mengelabui mereka dengan berbagai
tipuan-tipuan canggih. Para sekutu setan telah sanggup menguasai opini dunia, se-
hingga seolah-olah sistem kepalsuan atau sistem Dajjal yang dibuatnya telah menguasai
sebagian bumi Allah sambil mengisinya dengan segala bentuk kemaksiatan. Memang de-
wasa ini kita hidup dalam ajang perebutan pembentukan opini umum. Setiap hari kita
dijejali berbagai penjungkir-balikan nilai. Dalam sistem moral-sosial: segala gaya hidup
hedonistik gaya artis barat yang sarat maksiat dipoles menjadi sesuatu yang tampak
baik, menyenangkan, membanggakan, bahkan layak ditiru. Dalam sistem bernegara:
negara penjajah dan penindas seperti israel dianggap sebagai negara rujukan. Dalam
sistem ekonomi: riba dianggap sebagai keuntungan (profit) dan berhutang dianggap se-
bagai prestasi dan gengsi. Semua semakin menjerat kita ke dalam sistem mereka, sistem
dajjal sang penipu. Sedangkan sebaliknya, berbagai syari?at Allah Yang Maha Suci di-
tampilkan sebagai perkara yang menakutkan, kolot, memecah persatuan bangsa, tidak
demokratis, bahkan dianggap melanggar hak asasi manusia. Bahkan manusia demikian
beraninya mengatakan bahwa semua agama itu sama, dan bahwa orang-orang yang
memiliki pemahaman semacam itu malah dianggap ?cerdas secara spiritual?. Padahal
itu sama dengan mengatakan bahwa Allah telah salah ketika berfirman bahwa Agama
yang diridhai di sisiNya hanyalah Islam dan barang siapa yang mencari selain Islam se-
bagai agama maka tidak akan diterima. Na?uudzubillahi min dzaalik!!! Itulah hakikat
dajjal sang penipu dengan seluruh sistem pendukungnya, yaitu sesuai dengan makna
kata ?dajjal? yang berarti penipu atau pemalsu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi
Muhammad SAW menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim: ?Sesungguhnya Dajjal
akan keluar membawa api dan air, adapun yang dilihat orang sebagai air maka itu-
lah api yang membakar. Sedangkan yang dilihat orang sebagai api maka itulah air
yang dingin segar. Maka barang siapa yang mendapatinya dari kamu hendaknya ma-
suk ke dalam apa yang dilihatnya berupa api, sebab itu sesungguhnya air yang menye-
garkan.? Kita belum lagi bertemu dengan oknum dajjal yang bakal muncul di akhir
zaman sesaat sebelum kiamat, tetapi pada hakikatnya saat ini kita sudah hidup di
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dalam sistem kehidupan yang dibangun dan dipersiapkan untuk menerima datangnya
dajjal yang sebenarnya. Dajjal-dajjal kecil telah muncul. Mereka yang berbaju seolah
orang baik, cendekiawan, dermawan, bahkan ulama atau kyai, tetapi kelakuan mereka
sesungguhnya adalah kelakuan penipu dan perusak . Jika sebagian besar kita masih
mudah terkecoh oleh berbagai tipuan dunia dan sistem dajjalnya, itu adalah karena
kita belum benar-benar memahami dan menyadari hakikat pertarungan abadi antara
yang haq (benar) dan batil (salah). Kita masih sering lupa bahwa syetan dan golongan-
nya adalah musuh hakiki yang tak pernah berhenti berusaha menyesatkan kita den-
gan cara menipu dan mengintimidasi. Kita belum lagi menempatkan secara benar yang
musuh sebagai musuh dan teman sebagai teman. Juga bahwa kita sudah seringkali
mengesampingkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan menggantikannya justru den-
gan nilai batil dari sistem Dajjal. Ini semua sudah menjadi bagian dari sunnatullah yang
tak pernah berubah, yaitu bahwa syetan akan muncul di akhir zaman sebagai Al Masih
Ad Dajjal (Sang Penyelamat Penipu). Rasulullah saw bersabda: ?Tidak ada fitnah yang
lebih besar dari pada fitnah Dajjal? (Fathul Barri 13:103) ?Dajjal akan keluar di akhir
zaman pada waktu agama sudah diabaikan dan ilmu agama sudah ditinggalkan orang.?
(Musnad Imam Ahmad) Apakah kita akan terus membiarkan diri terjerat ke dalam sis-
tem Sang Penipu ini? Apakah kita akan membiarkan diri larut dalam pusaran orbit
kehampaan yang berakhir di lubang neraka? Apakah ketika kelak Al Masih Ad Dajjal
yang sesungguhnya muncul kita tanpa sadar sudah menjadi pengikutnya? Naudzubil-
lahi mindzalik. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah do?a : ?Ya Allah kami berlindung
kepada Engkau dari azab jahannam, dan azab kubur dan dari fitnah al-masih dajjal dan
dari fitnah kehidupan dan kematian.? (HR Ibnu Majah) Dalam menghadapi hari-hari
yang semakin berat dengan semakin dekatnya akhir zaman, hendaknya kita mengisi
hidup dengan makna sejati talbiyah, tawwaf, ihram, jumrah dan wuquf. Hanya dengan
kembali kepada Allah dengan segenap aturan dan hukumNya kita akan selamat dari fit-
nah yang semakin mengerikan di akhir zaman ini. Sebagaimana firman Allah swt : ?Jika
kamu bersabar dan bertaqwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak akan men-
datangkan kemudharatan kepadamu.? (QS Ali ?Imran ayat 120) ?Sesungguhnya syetan
itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertwakkal kepada
tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan syetan hanyalah atas orang-orang yang mengam-
bilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Al-
lah. ?(QS An-Nahl ayat 99-100) Semoga Allah swt membimbing kita bersama agar men-
jadi orang-orang yang hanya beriman dan bertawakkal kepadaNya. Sehingga kita tidak
terkecoh menjadikan syetan beserta kroni-kroninya sebagai pemimpin. Amin yaa rab-
bal ?aalamiin. (Pks)
sumber : swaramuslim.net

RENUNGAN 1 MUHARRAM 1430 H (2008-12-28 02:19)

MEWUJUDKAN MAKNA HAKIKI HIJRAH NABI
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Tidak terasa, bulan demi bulan menjelang; tahun demi tahun pun berlalu. Kaum Mus-
lim kembali memasuki bulan Muharram, menandai datangnya kembali tahun yang baru
1430 H. Tidak seperti ketika datang Tahun Baru Masehi yang disambut dengan penuh se-
marak oleh masyarakat, Tahun Baru Hijriah disikapi oleh kaum Muslim dengan ‘dingin-
dingin’ saja. Memang, Tahun Baru Hijriah tidak perlu disambut dengan kemeriahan
pesta. Namun demikian, sangat penting jika Tahun Baru Hijriah dijadikan sebagai
momentum untuk merenungkan kembali kondisi masyarakat kita saat ini. Tidak lain
karena peristiwa Hijrah Nabi saw. sebetulnya lebih menggambarkan momentum pe-
rubahan masyarakat ketimbang perubahan secara individual. Peristiwa Hijrah Nabi
saw. tidak lain merupakan peristiwa yang menandai perubahan masyarakat Jahiliah
saat itu menjadi masyarakat Islam. Inilah sebetulnya makna terpenting dari Peristiwa
Hijrah Nabi saw. Ketidakmampuan kita memahami sekaligus mewujudkan makna ter-
penting Hijrah ini dalam realitas kehidupan saat ini hanya akan menjadikan datangnya
Tahun Baru Hijriah tidak memberikan makna apa-apa bagi kita, selain rutinitas pergan-
tian tahun. Ini tentu tidak kita inginkan bukan?
Makna Hijrah
Secara bahasa, hijrah berarti berpindah tempat. Adapun secara syar‘i, para fukaha
mendefinisikan hijrah sebagai: keluar dari darul kufur menuju Darul Islam. (An-Nabhani,
Asy-Syakhsiyyah al-Islâmiyyah, II/276). Darul Islam dalam definisi ini adalah suatu wilayah
(negara) yang menerapkan syariat Islam secara total dalam segala aspek kehidupan
dan yang keamanannya berada di tangan kaum Muslim. Sebaliknya, darul kufur adalah
wilayah (negara) yang tidak menerapkan syariat Islam dan keamanannya bukan di tan-
gan kaum Muslim, sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Definisi hijrah
semacam ini diambil dari fakta Hijrah Nabi saw. sendiri dari Makkah (yang saat itu
merupakan darul kufur) ke Madinah (yang kemudian menjadi Darul Islam).
Peristiwa Hijrah, paling tidak, memberikan makna sebagai berikut:
Pertama: pemisah antara kebenaran dan kebatilan; antara Islam dan kekufuran; serta
antara Darul Islam dan darul kufur. Menurut Umar bin al-Khaththab ra. ketika beliau
menyatakan: Hijrah itu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. (HR Ibn Hajar).
Kedua: tonggak berdirinya Daulah Islamiyah untuk pertama kalinya. Dalam hal ini,
para ulama dan sejarahwan Islam telah sepakat bahwa Madinah setelah Hijrah Nabi
saw. telah berubah dari sekadar sebuah kota menjadi sebuah negara Islam; bahkan
dengan struktur yang—menurut cendekiawan Barat, Robert N. Bellah—terlalu modern
untuk ukuran zamannya. Saat itu, Muhammad Rasulullah saw. sendiri yang menjabat
sebagai kepala negaranya.
Ketiga: awal kebangkitan Islam dan kaum Muslim yang pertama kalinya, setelah se-
lama 13 tahun sejak kelahirannya, Islam dan kaum Muslim terus dikucilkan dan ditin-
das secara zalim oleh orang-orang kafir Makkah. Demikianlah sebagaimana pernah di-
isyaratkan oleh Aisyah ra.:
Dulu ada orang Mukmin yang lari membawa agamanya kepada Allah dan Rasul-Nya karena takut
difitnah. Adapun sekarang (setelah Hijrah, red.) Allah SWT benar-benar telah memenangkan
Islam, dan seorang Mukmin dapat beribadah kepada Allah SWT sesuka dia. (HR al-Bukhari).
Setelah Hijrahlah ketertindasan dan kemalangan umat Islam berakhir. Setelah Hijrah
pula Islam bangkit dan berkembang pesat hingga menyebar ke seluruh Jazirah Arab
serta mampu menembus berbagai pelosok dunia. Setelah Rasulullah saw. wafat, yakni
pada masa Khulafaur Rasyidin, kekuasan Islam semakin merambah ke luar Jazirah
Arab. Bahkan setelah Khulafaur Rasyidin—yakni pada masa Kekhalifahan Umayah, Ab-
basiyah, dan terakhir Utsmaniyah—kekuasaan Islam hampir meliputi 2/3 dunia. Islam
bukan hanya berkuasa di Jazirah Arab dan seluruh Timur Tengah, tetapi juga menye-
bar ke Afrika dan Asia Tengah; bahkan mampu menembus ke jantung Eropa. Kekuasaan
Islam malah pernah berpusat di Andalusia (Spanyol).
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Mewujudkan Kembali Makna Hakiki Hijrah Nabi
Dengan mengacu pada tiga makna Hijrah di atas, dengan mengaitkannya dengan kon-
disi masyarakat saat ini, kita melihat:
Pertama: Saat ini umat Islam hidup di dalam darul kufur, bukan Darul Islam. Keadaan
ini menjadikan umat Islam membentuk masyarakat yang tidak islami alias masyarakat
Jahiliah. Masyarakat Jahiliah tidak lain adalah masyarakat yang didominasi oleh
pemikiran dan perasaan umum masyarakat yang tidak islami serta sistem yang juga
tidak islami. Dalam konteks zaman Jahiliah modern saat ini, kita melihat, yang men-
dominasi masyarakat adalah pemikiran dan perasaan sekular serta sistem hukum seku-
lar, yang bersumber dari akidah sekularisme; yakni akidah yang menyingkirkan peran
agama dari kehidupan. Saat ini masyarakat didominasi oleh pemikiran demokrasi (yang
menempatkan kedaulatan rakyat di atas kedaulatan Tuhan), HAM, nasionalisme (pa-
ham kebangsaan), liberalisme (kebebasan), permissivisme (paham serba boleh), hedo-
nisme (paham yang menjadikan kesenangan duniawi/jasadiah sebagai orientasi hidup),
feminisme (paham mengenai kesetaraan jender, pria-wanita), kapitalisme, privatisasi,
pasar bebas, dll. Perasaan masyarakat pun didominasi oleh perasaan ridha dan benci
atas dasar pandangan hidup sekular. Mereka meridhai semua yang bersumber dari aki-
dah sekular dan sebaliknya membenci semua yang bertentangan dengan pandangan
sekularisme; mereka meridhai demokrasi (yang menjunjung tinggi kedaulatan manusia)
dan sebaliknya membenci kedaulatan Tuhan untuk mengatur manusia; mereka merid-
hai nasionalisme dan nation state (negara-bangsa) dan sebaliknya membenci ikatan
ukhuwah islamiyah dan kesatuan kaum Muslim di bawah satu negara (Khilafah Is-
lamiyah); mereka meridhai liberalisme, permissivisme, hedonisme, dan sebaliknya mem-
benci keterikatan dengan syariah/hukum-hukum Allah dan menjadikan akhirat sebagai
orientasi hidup mereka; mereka meridhai sistem ekonomi kapitalisme yang berasaskan
manfaat, ekonomi ribawi, privatisasi, dan pasar bebas dan sebaliknya membenci sis-
tem ekonomi Islam; mereka pun meridhai hukum-hukum kufur yang bobrok dan se-
baliknya membenci hukum-hukum Islam—seperti hukum cambuk, hukum rajam, atau
hukum potong tangan—yang mendatangkan keadilan dan rahmat bagi manusia. Lebih
dari itu, sistem yang mengatur masyarakat saat ini tidak lain adalah sistem yang juga
bersumber dari akidah sekularisme. Sebaliknya, sistem Islam—yakni sistem ekonomi,
politik, pemerintahan, peradilan, hukum, sosial, budaya maupun pertahanan dan kea-
manan negara yang bersumber dari akidah Islam—mereka campakkan. Itulah realitas
masyarakat Jahiliah pada zaman modern saat ini.
Karena itu, upaya mengubah masyarakat Jahiliah menjadi masyarakat Islam, itulah
di antara makna hakiki dari Peristiwa Hijrah Nabi saw. yang harus kita realisasikan
kembali saat ini. Caranya tidak lain dengan menggusur dominasi pemikiran, perasaan,
dan sistem sekular di tengah-tengah masyarakat saat ini; kemudian menggantinya den-
gan dominasi pemikiran, perasaan, dan sistem Islam. Tanpa berusaha mengubah ketiga
unsur tersebut di tengah masyarakat Jahiliah saat ini, masyarakat Islam yang kita cita-
citakan tentu tidak akan pernah dapat diwujudkan.
Kedua: Saat ini tidak ada satu pun negeri Islam yang layak disebut sebagai Daulah Is-
lamiyah. Padahal kita tahu, di antara makna dari Peristiwa Hijrah Nabi saw. adalah
pembentukan Daulah Islamiyah, yang saat itu ditegakkan di Madinah al-Munawwarah.
Daulah Islamiyah yang dibentuk oleh Nabi saw.—yang dalam perjalanan selanjutnya
setelah beliau wafat disebut sebagai Khilafah Islamiyah—tidak lain adalah sebuah ne-
gara yang memberlakukan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.
Karena itu, upaya membangun kembali Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah ini
seharusnya menjadi cita-cita bersama umat Islam yang betul-betul ingin mewujudkan
kembali makna Hijrah dalam kehidupan mereka saat ini.
Ketiga: Saat ini keadaan umat Islam di seluruh Dunia Islam sangat memprihatinkan. Di
negeri-negeri di mana kaum Muslim minoritas, mereka tertindas. Bahkan, kaum Muslim
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di Palestina, Libanon, Filipina (Moro), Thailand (Pattani), India (Kashmir), dan beber-
apa wilayah lain merupakan saksi nyata kesengsaraan dan ketertindasan umat Islam
saat ini. Bahkan di negeri-negeri yang kaya akan kekayaan alam, namun mereka tak
berdaya, dengan mudah negeri mereka diduduki dan dijajah, lihatlah Afghanistan dan
Irak. Mereka ditindas hanya karena satu alasan, yakni karena mereka Muslim; persis
seperti orang-orang kafir Qurays dulu memperlakukan Nabi saw. dan para Sahabatnya
ketika di Makkah. Mereka sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memunculkan Is-
lam, bahkan sekadar menampilkan identitas mereka sebagai Muslim. Sebaliknya, kaum
Muslim yang tinggal di negeri-negeri di mana mereka mayoritas pun, hukum-hukum
Islam tidak bisa ditegakkan. Kaum Muslim yang berpegang teguh pada aturan-aturan
Allah SWT disisihkan. Mereka yang konsisten dalam perjuangan menegakkan syariat Is-
lam terus-menerus difitnah dengan berbagai cap yang menyudutkan seperti ekstremis,
radikal, fundamentalis, bahkan teroris! Akibatnya, aspirasi Islam dibungkam dan para
pejuangnya pun diburu, dijebloskan ke penjara, bahkan dibunuh. Kaum Muslim saat ini
hidup tertekan dalam “penjara besar”, yakni negeri mereka sendiri, yang telah dikuasai
oleh sistem kufur yang dikontrol oleh negara-negara kafir Barat imperialis. Posisi umat
Islam yang pernah mengalami masa kejayaannya sejak zaman Nabi saw. sampai Kekhi-
lafahan Ustmaniyah di Turki yang terakhir pada tahun 1924. Apalagi setelah Peristiwa
11 September 2001, Islam dan kaum Muslim betul-betul menjadi ’bulan-bulan’ AS dan
sekutu-sekutunya. Inilah masa-masa yang paling tragis yang dialami kaum Muslim saat
ini. Besarnya jumlah kaum Muslim justru hanya menjadi ’makanan empuk’ orang-orang
kafir yang rakus.

Keadaan ini persis seperti yang diramalkan oleh Rasulullah saw. beberapa abad yang
lalu:

"Berbagai bangsa akan mengerubuti kalian sebagaimana orang-orang rakus mengerubuti
makanan." Seseorang bertanya, "Apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu?" Rasul saw.
menjawab, "Kalian pada saat itu bahkan berjumlah banyak. Akan tetapi, kalian seperti buih di
lautan. (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Renungan

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa Hijrah Nabi Muhammad saw. selayaknya dijadikan
oleh kaum Muslim sebagai momentum untuk segera meninggalkan sistem Jahiliah,
yakni sistem kapitalis-sekular yang diberlakukan saat ini, menuju sistem Islam. Apalagi
telah terbukti, sistem kapitalis-sekular yang jahiliah itu telah menimbulkan banyak pen-
deritaan bagi kaum Muslim, di samping menjadi alat bagi Barat (AS) yang kafir untuk
menindas kaum Muslim.

Karena itu, momentum Hijrah sejatinya menjadi momentum kembalinya sistem Islam
ke tengah-tengah kaum Muslim. Kembalinya sistem Islam, yang berarti kembali diter-
apkannya syariat Islam dalam kehidupan, tidak mungkin terwujud kecuali dalam insti-
tusi Daulah Khilafah Islamiyah. Karena itu, perjuangan menegakkan Daulah Khilafah
Islamiyah harus terus digulirkan dan menjadi agenda utama seluruh komponen umat
Islam saat ini. Hanya dengan Daulah Khilafah Islamiyah-lah umat Islam akan kembali
menjadi umat terbaik, sebagaimana firman-Nya:

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia; melakukan amar makruf nahi
mungkar, dan beriman kepada Allah. (QS Ali Imran [3] 103).

Hanya dengan Daulah Khilafah Islamiyah pula, janji Allah SWT akan segera terwujud,
sebagaimana firman-Nya:

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih
di antara kalian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, se-
bagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; sungguh-sungguh akan
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka; dan sungguh-sungguh
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akan menukar keadaan mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan, menjadi aman sentosa.
(QS an-Nur [24]: 55).

Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. []

(dikutip dari: immaro.multiply.com. beberapa kata dan angka sudah mengalami peruba-
han)

CERAMAH AKHIR TAHUN HIJRIYAH 1429 (2008-12-28 23:19)

oleh : Kodiran salim ,Peneliti Independen Lintas Kitab Suci

Assalamu"alaikum Wr. Wb.
Kepada para pembaca Rokhimakumullah.
SELAMAT TAHUN BARU HIJRIYAH 1430 H
Sebuah renungan
Di Indonesia ada pemahaman yang salah oleh sebagian orang tentang awal tahun baru
hijriyah, yaitu disamakan dengan tahun baru "Masehi" yaitu mulai jam 24 malam pada-
hal yang benar adalah mulai maghrb (terbenamnya matahari). Tahun hijriyah adalah
perhitungan kelender berdasarkan peredaran bulan (komariyah) mengelilingi bumi
sekali putaran disebut satu bulan (ada kaitannya nama bulan). Tetapi coba dalam tahun
"masehi" yang perhitungannya berdasarkan peredaran matahari (samsiyah). Matahari
berputar siang malam siang malam tiga puluh kali oleh bangsa Indonesia disebut satu
bulan juga (penamaan ini salah atau betul ?). Kalau menurut saya tidak tepat sebab per-
hitungan samsiyah tidak ada kaitannya dengan bulan. Mestinya namanya tiga puluh
kali matahari berputar siang malam (ah gak taulah, pusing). Dalam kelender interna-
sional Januari disebut apa pak ? "month" ?. Mengapa tidak "sun". Penamaan ini salah
atau betul?. Kalau salah berarti secara internasional juga salah.
Sebetulnya kelender yang dipakai mula-mula oleh para nabi adalah komariyah, tetapi
orang Barat tidak memakainya padahal mereka berpegang pada kitab Bibel. Kalau gak
salah saya sudah tampilkan TARIH PANJANG TAHUN MASEHI ya. Sudah dibaca belum.
Disitu jelas bahwa kata masehi pinjam namanya Nabi Isa as Al-Masehi. Agar seolah-olah
sama dengan kelandernya para nabi. Ini suatu pembodohan.
Yang aneh lagi di Indonesia satu Muharam sama dengan satu Suro (kelender kejawen)
ini dari mana critanya bisa jadi satu ?. Ini mirip dengan kisah natal. Kalau kisah natal
dimulai dari ketertarikan Kaisar Konstantin terhadap pekembangan agama Kristen di
negaranya kira2 abad ke 4 M. Kaisar Konstantin membonceng ketenaran agama Kris-
ten yang dibawa para pastur waktu itu, kemudian Kaisar Konstantin memperalat para
pastur untuk menjadi ujung tombak dalam meluaskan negaranya dengan memberi ke-
bebasan menjalankan misi. Tetapi tradisi raksyatnya yaitu bersenang menyambut na-
talnya dewa matahari jangan diganggu apalagi dihapus, lebih baih disinkronkan den-
gan lahirnya Yesus, padahal "salah besar". Tapi apa boleh buat, rakyat sudah terlanjur
senang.Maka jadilah seperti sekarang natal Cristmas.
Satu sura kisahnya, ketika Sultan Agung Raja Mataram naik tahta, banyak bang-
sawan2 ex Majapahit yang masih berbudaya Kejawen, Hindhu dan Budha yang akan
mendukung Sultan Agung dengan masuk Islam tetapi tradisi rakyat Jawa yang sudah
kadung senang dengan suran jangan dihaouskan, kenduri, sesajen, dan perdukunan
juga jangan dilarang tetapi disinkronkan dengan doa-doa dalam bahasa Arab.
Akibat sinkronisasi ini sebetulnya Allah murka terhadap umat Islam Indonesia. Ke-
murkaan itu di wjudkan dengan cara didatang penjajah yaitu Portugis kemudian Be-
landa. Ini kalau saya kaitkan dengan sejarah Bangsa Israel mirip. Kenapa bangsa Israel
sepanjang masa sebelum datang Islam sengsara selalu dijajah bangsa asing pertama-
tama Asyur, kemudian Babilonia, kmudian Persia, Yunani, dan Romawi. Ceritanya
seperti ini:
Hakim-Hakim 2:11-23
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Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan mereka beribadah
kepada para Baal. Mereka meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka yang
telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti allah lain, dari antara
allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga
mereka menyakiti hati TUHAN.Demikianlah mereka meninggalkan TUHAN dan berib-
adah kepada Baal dan para Asytoret.
Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel . Ia menyerahkan mereka ke
dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, se-
hingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka.Setiap kali mereka maju,
tangan TUHAN melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai
dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh TUHAN dengan sumpah,
sehingga mereka sangat terdesak.Maka TUHAN membangkitkan hakim-hakim, yang
menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak
mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti allah lain dan sujud
menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh
nenek moyangnya yang mendengarkan perintah TUHAN; mereka melakukan yang tidak
patut.
Setiap kali apabila TUHAN membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka TUHAN
menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama
hakim itu hidup; sebab TUHAN berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena
orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kem-
balilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti
allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya; dalam hal apa pun
mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apa-
bila murka TUHAN bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia: "Karena bangsa ini
melanggar perjanjian yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan
tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan
mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, su-
paya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel, apakah mereka
tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, seperti yang dilakukan oleh nenek
moyang mereka, atau tidak." Demikianlah TUHAN membiarkan bangsa-bangsa itu ting-
gal dengan tidak segera menghalau mereka; mereka tidak diserahkan-Nya ke dalam
tangan Yosua.
Umat Islam Indonesia dari tahun 1600 sampai kemerdekaan tetap menjalankan prak-
tek sinkrinisasi dengan tradisi Kejawen, Hindhu dan Budha. Tetapi karena Allah Maha
Kasih maka umat Islam Indonesia dimerdekakan, karena ada harapan umat islam In-
donesia akan menegakkan syariat Islam.
Tapi Allah menguji dengan mendatangkan setan untuk menggoda.
Peringatan
Qs 19/83. Tidakkah kamu lihat, bahwa-sanya Kami telah mengirim setan-setan itu
kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-
sungguh?, Qs 17:64; 22:52; 25:31; 26:221; 43:36.
Setan tersebut dimasukkan Allah kepada Maramis, kemudian Maramis menantang
tokoh-tokoh Islam yang akan melaksanakan syariat Islam akan memisahkan diri dari
NKRI. Ternyata tokoh-tokoh kita luntur pendiriannya, sehingga sampai sekarang
syariat Islam tidak terwujud. Malah kemusrikan menjadi-jadi sampai sekarang ini.
Ulama, kyai, Uztad sepertinya tidak berdaya mengatasinya (dan jarang yang mau men-
gatasi maslah ini).
Kemudian Allah menghukum lagi umat islam Indonesia, tetapi bukan dengan penjaja-
han seperti dahulu, tetapi dengan menimpakan “MUSIBAH”. Karena diperintah mene-
gakkan Hukum Islam tidak dilaksanakan malah berpaling dengan berbagai alasan.
Ini ayatnya.
Perintah
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Qs 5/49…..dan hendaklah kamu memu-tuskan perkara di antara mereka menurut apa
yang diturunkan Allah, dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari
sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.
Peringatan
Qs 5/49. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ke-
tahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada
mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan
manusia adalah orang-orang yang fasik (ingkar janji). Qs 5:5; 24:1; 4:58; 4:62; 4:105; 16:90;
30:36; 33:48; 9:26; 41:52; 57:22; 64:11; 5:66; 6:42; 24:48; 24:51; 5:42; 42:30; Ul 17:8
Yang lebih saya kawatirkan adalah apabila sampai terjadi seperti bangsa Israel ketika
dicerai beraikan Allah dengan diusir dari tanah yang dijanjikan karena moral bansa Is-
rael waktu itu sudah sangat rusak.
Perhatikan ayat dibawah ini.
Mikha 7:2-7
Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia.
Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain den-
gan jaring.Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat; pemuka menuntut, hakim da-
pat disuap; pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum, mereka putar
balikkan!Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang
paling jujur di antara mereka seperti pagar duri; hari bagi pengintai-pengintaimu,
hari penghukumanmu, telah datang, sekarang akan mulai kegemparan di antara
mereka!Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan!
Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu!Sebab
anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu
perempuan melawan ibu mertuanya; musuh orang ialah orang-orang seisi rumah-
nya.Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu TUHAN, akan mengharapkan Allah yang
menyelamatkan aku; Allahku akan mendengarkan aku!
Kepada para jamah rokhimakumullah mohon direnungkan, bagaimana nasib umat Is-
lam Indonesia setelah tahun baru Hijriyah 1340 H dan seterusnya.
Saya hanya bisa bilang “KEMBALILAH KEPADA AL-QUR’AN DAN SUNNAH “
Perintah mengikuti Al-Qur’an
Qs 6/155. Dan Al Qur’an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka
ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat, Qs 45:20; 7:204; 2:150; 5:97; 14:52;
13:1; 13:37; 29:45; 21:10; 17:9; 9:29; 8:24; 7:196; 68:44; 7:3; 3:3; 5:67; 16:44; 5:35; 15:1; 15:9; 16:64;
20:2; 25:1; 25:6; 25:30; 26:2; 28:2; 29:49; 38:29; 38:87; 39:2; 41:41; 41:53; 43:44; 45:11; 50:1; 56:77;
64:8; 65:3; 68:52; 69:51; 72:16; 74:54; 80:13-16; 86:13; 9:129; 39:15; 3:7; 3:132; 20:100; 6:36; 6:106;
25:29; 29:51; 6:90-92; 3:31; 7:156-157; 7:203; 7:158; 20:100
Perintah mengikuti sunnah Rasul
Qs 3/31.Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.Qs 67:28; 43:61; 4:80; 33;21; 2:165; 6:155; 9:73; 8:27; Kis 4:21; Yoh 14:6,15 ,21
Wabillahi taufik walhidayah
Wassalam

CERAMAH AKHIR TAHUN HIJRIYAH 1429 (2008-12-28 23:19)

oleh : Kodiran salim ,Peneliti Independen Lintas Kitab Suci
Assalamu"alaikum Wr. Wb.
Kepada para pembaca Rokhimakumullah.
SELAMAT TAHUN BARU HIJRIYAH 1430 H
Sebuah renungan
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Di Indonesia ada pemahaman yang salah oleh sebagian orang tentang awal tahun baru
hijriyah, yaitu disamakan dengan tahun baru "Masehi" yaitu mulai jam 24 malam pada-
hal yang benar adalah mulai maghrb (terbenamnya matahari). Tahun hijriyah adalah
perhitungan kelender berdasarkan peredaran bulan (komariyah) mengelilingi bumi
sekali putaran disebut satu bulan (ada kaitannya nama bulan). Tetapi coba dalam tahun
"masehi" yang perhitungannya berdasarkan peredaran matahari (samsiyah). Matahari
berputar siang malam siang malam tiga puluh kali oleh bangsa Indonesia disebut satu
bulan juga (penamaan ini salah atau betul ?). Kalau menurut saya tidak tepat sebab per-
hitungan samsiyah tidak ada kaitannya dengan bulan. Mestinya namanya tiga puluh
kali matahari berputar siang malam (ah gak taulah, pusing). Dalam kelender interna-
sional Januari disebut apa pak ? "month" ?. Mengapa tidak "sun". Penamaan ini salah
atau betul?. Kalau salah berarti secara internasional juga salah.
Sebetulnya kelender yang dipakai mula-mula oleh para nabi adalah komariyah, tetapi
orang Barat tidak memakainya padahal mereka berpegang pada kitab Bibel. Kalau gak
salah saya sudah tampilkan TARIH PANJANG TAHUN MASEHI ya. Sudah dibaca belum.
Disitu jelas bahwa kata masehi pinjam namanya Nabi Isa as Al-Masehi. Agar seolah-olah
sama dengan kelandernya para nabi. Ini suatu pembodohan.
Yang aneh lagi di Indonesia satu Muharam sama dengan satu Suro (kelender kejawen)
ini dari mana critanya bisa jadi satu ?. Ini mirip dengan kisah natal. Kalau kisah natal
dimulai dari ketertarikan Kaisar Konstantin terhadap pekembangan agama Kristen di
negaranya kira2 abad ke 4 M. Kaisar Konstantin membonceng ketenaran agama Kris-
ten yang dibawa para pastur waktu itu, kemudian Kaisar Konstantin memperalat para
pastur untuk menjadi ujung tombak dalam meluaskan negaranya dengan memberi ke-
bebasan menjalankan misi. Tetapi tradisi raksyatnya yaitu bersenang menyambut na-
talnya dewa matahari jangan diganggu apalagi dihapus, lebih baih disinkronkan den-
gan lahirnya Yesus, padahal "salah besar". Tapi apa boleh buat, rakyat sudah terlanjur
senang.Maka jadilah seperti sekarang natal Cristmas.
Satu sura kisahnya, ketika Sultan Agung Raja Mataram naik tahta, banyak bang-
sawan2 ex Majapahit yang masih berbudaya Kejawen, Hindhu dan Budha yang akan
mendukung Sultan Agung dengan masuk Islam tetapi tradisi rakyat Jawa yang sudah
kadung senang dengan suran jangan dihaouskan, kenduri, sesajen, dan perdukunan
juga jangan dilarang tetapi disinkronkan dengan doa-doa dalam bahasa Arab.
Akibat sinkronisasi ini sebetulnya Allah murka terhadap umat Islam Indonesia. Ke-
murkaan itu di wjudkan dengan cara didatang penjajah yaitu Portugis kemudian Be-
landa. Ini kalau saya kaitkan dengan sejarah Bangsa Israel mirip. Kenapa bangsa Israel
sepanjang masa sebelum datang Islam sengsara selalu dijajah bangsa asing pertama-
tama Asyur, kemudian Babilonia, kmudian Persia, Yunani, dan Romawi. Ceritanya
seperti ini:
Hakim-Hakim 2:11-23
Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan mereka beribadah
kepada para Baal. Mereka meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka yang
telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti allah lain, dari antara
allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga
mereka menyakiti hati TUHAN.Demikianlah mereka meninggalkan TUHAN dan berib-
adah kepada Baal dan para Asytoret.
Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel . Ia menyerahkan mereka ke
dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, se-
hingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka.Setiap kali mereka maju,
tangan TUHAN melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai
dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh TUHAN dengan sumpah,
sehingga mereka sangat terdesak.Maka TUHAN membangkitkan hakim-hakim, yang
menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak
mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti allah lain dan sujud
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menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh
nenek moyangnya yang mendengarkan perintah TUHAN; mereka melakukan yang tidak
patut.
Setiap kali apabila TUHAN membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka TUHAN
menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama
hakim itu hidup; sebab TUHAN berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena
orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kem-
balilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti
allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya; dalam hal apa pun
mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apa-
bila murka TUHAN bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia: "Karena bangsa ini
melanggar perjanjian yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan
tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan
mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, su-
paya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel, apakah mereka
tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, seperti yang dilakukan oleh nenek
moyang mereka, atau tidak." Demikianlah TUHAN membiarkan bangsa-bangsa itu ting-
gal dengan tidak segera menghalau mereka; mereka tidak diserahkan-Nya ke dalam
tangan Yosua.
Umat Islam Indonesia dari tahun 1600 sampai kemerdekaan tetap menjalankan prak-
tek sinkrinisasi dengan tradisi Kejawen, Hindhu dan Budha. Tetapi karena Allah Maha
Kasih maka umat Islam Indonesia dimerdekakan, karena ada harapan umat islam In-
donesia akan menegakkan syariat Islam.
Tapi Allah menguji dengan mendatangkan setan untuk menggoda.
Peringatan
Qs 19/83. Tidakkah kamu lihat, bahwa-sanya Kami telah mengirim setan-setan itu
kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-
sungguh?, Qs 17:64; 22:52; 25:31; 26:221; 43:36.
Setan tersebut dimasukkan Allah kepada Maramis, kemudian Maramis menantang
tokoh-tokoh Islam yang akan melaksanakan syariat Islam akan memisahkan diri dari
NKRI. Ternyata tokoh-tokoh kita luntur pendiriannya, sehingga sampai sekarang
syariat Islam tidak terwujud. Malah kemusrikan menjadi-jadi sampai sekarang ini.
Ulama, kyai, Uztad sepertinya tidak berdaya mengatasinya (dan jarang yang mau men-
gatasi maslah ini).
Kemudian Allah menghukum lagi umat islam Indonesia, tetapi bukan dengan penjaja-
han seperti dahulu, tetapi dengan menimpakan “MUSIBAH”. Karena diperintah mene-
gakkan Hukum Islam tidak dilaksanakan malah berpaling dengan berbagai alasan.
Ini ayatnya.
Perintah
Qs 5/49…..dan hendaklah kamu memu-tuskan perkara di antara mereka menurut apa
yang diturunkan Allah, dan jangan lah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari
sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.
Peringatan
Qs 5/49. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ke-
tahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada
mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan
manusia adalah orang-orang yang fasik (ingkar janji). Qs 5:5; 24:1; 4:58; 4:62; 4:105; 16:90;
30:36; 33:48; 9:26; 41:52; 57:22; 64:11; 5:66; 6:42; 24:48; 24:51; 5:42; 42:30; Ul 17:8
Yang lebih saya kawatirkan adalah apabila sampai terjadi seperti bangsa Israel ketika
dicerai beraikan Allah dengan diusir dari tanah yang dijanjikan karena moral bansa Is-
rael waktu itu sudah sangat rusak.
Perhatikan ayat dibawah ini.
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Mikha 7:2-7
Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia.
Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain den-
gan jaring.Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat; pemuka menuntut, hakim da-
pat disuap; pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum, mereka putar
balikkan!Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang
paling jujur di antara mereka seperti pagar duri; hari bagi pengintai-pengintaimu,
hari penghukumanmu, telah datang, sekarang akan mulai kegemparan di antara
mereka!Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan!
Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu!Sebab
anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu
perempuan melawan ibu mertuanya; musuh orang ialah orang-orang seisi rumah-
nya.Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu TUHAN, akan mengharapkan Allah yang
menyelamatkan aku; Allahku akan mendengarkan aku!
Kepada para jamah rokhimakumullah mohon direnungkan, bagaimana nasib umat Is-
lam Indonesia setelah tahun baru Hijriyah 1340 H dan seterusnya.
Saya hanya bisa bilang “KEMBALILAH KEPADA AL-QUR’AN DAN SUNNAH “
Perintah mengikuti Al-Qur’an
Qs 6/155. Dan Al Qur’an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka
ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat, Qs 45:20; 7:204; 2:150; 5:97; 14:52;
13:1; 13:37; 29:45; 21:10; 17:9; 9:29; 8:24; 7:196; 68:44; 7:3; 3:3; 5:67; 16:44; 5:35; 15:1; 15:9; 16:64;
20:2; 25:1; 25:6; 25:30; 26:2; 28:2; 29:49; 38:29; 38:87; 39:2; 41:41; 41:53; 43:44; 45:11; 50:1; 56:77;
64:8; 65:3; 68:52; 69:51; 72:16; 74:54; 80:13-16; 86:13; 9:129; 39:15; 3:7; 3:132; 20:100; 6:36; 6:106;
25:29; 29:51; 6:90-92; 3:31; 7:156-157; 7:203; 7:158; 20:100
Perintah mengikuti sunnah Rasul
Qs 3/31.Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.Qs 67:28; 43:61; 4:80; 33;21; 2:165; 6:155; 9:73; 8:27; Kis 4:21; Yoh 14:6,15 ,21
Wabillahi taufik walhidayah
Wassalam
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