


M irza Gltulam Ahmad a.s.
lahir pacta hari lum'at
tanggal 13 Februari 1835

di Qadian. Ayah beliau 'bemama
Mirza Ghulam Murtadha, keturunan
bangsawan Persia, Mirza Hadi Beg,
yang hijrah dari Samarkand ke
Punjab, India pada abad ke-16
Masehi.

Tahun 1880-1884 Mirza Ghulam Ahmad menerbitkan buku
Barahiin Ahmadiyah yang disambut secara besar-besaran oleh
kalangan umat Islam di kawasan anak-benua India, sebab buku itu
memuat bukti-bukti keagungan Islam. Islam saat itu menjadi
sasaran serangan-serangan pihak luaf.

Pada tahun 1882 beliau menerima wahyu dari Allah Taala
bahwa neliau diutus oleh-Nya. Pada akhir tahun 1888 heliau
menyebarkan imbauan bai'at. Pada tanggalI2 Januari 1889 beliau
mengumumkan 10 syarat bai'at. Dan pada tanggal23 Maret 1889
(20 Rajab 1306), beliau untuk pertama kalinya secara res1111
menerima bai'al, di kota Ludhiana. Peristiwa itu dinyatakan

foodas} pertama berdirinya jamaah yang beliau pimpin.

akhir tahun 1.890 beliau menerima wllhyu dari Allah
Nabi Isa a,s. yang diyakini masih hidup di limgit,

Sesuai nubuwatan Rasuh.lllah s.a.w. dan atas mandat
talmo 1891 beliau menda'wakan diri sebagai Mahdi

AL,,,a.,ihYang Dijanjikan.

adalah nabi yang tidak membawa syariat, dan
sep,eOl"hrlya Kenabian Kamil Rasulullah s.a.w., yakn'

beliau banyak membeta dan mem
hadapan kaum Hindu, Kristen serta golongan

menul.!s sekitar. 80 buku. Dan beliau wafat dalam
26 Mei 1908 di kola Lahore.
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Pengantar Penerbit

c

Dcngan berkat, rahmat dan karunia Allah Taala, kami dapat
mcmpersembahkan buku Almasih di Hindus/an ini, yang
merupakan terjemahan karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s.
berjudul A1asih Hindus/an AtJe.

Kemudian, kedatangan Almasih itu telahditetapkansebagai
suatu era bam bagi kemajuan Islam. Sebelum kedatangannya
keunggulan Islam atas agama-agama lain ditangguhkan. Bahkan
dengan menetapkan Masih l\1au'ud (Almasih yang dijanjikan)
dan Mahdi itu satu orangnya. kedatangan Almasih tersebut
dianggap sebagai kedatangan Rasulullah saw. untuk kedua
kalinya. Dan orang-orang yang menerima kedatangan Masih
Malt 'ltd tersebut dinyatakan sebagai para sahaba/ Rasulullah
saw. juga. namun yang beluOl pernah bergabung/berjumpa,
dengan para sahabah yang hidup di masa Rasulullah saw. (Al
Jum 'all: 3-4). Dengan itu di kalangan umat Islam pecinta
Rasulullah saw. timbul kedambaan yang meluap-Iuap terhadap
Almasih yang dijanjikan itu.

Buku ini banyak membahas tentang kehidupan NabiIsa a~s.

setelah peristiwa penyaliban. dan erat kaitannya dengan akidah
tentang kedatangan Almasih kedua kalinya. Akidah tersebllt
tidak timbul di zaman Islam saja, melainkan teiah timbul sejak
di zaman Nabi Musa a.s.,dua ributahunsebellimdiutusnya
Rasulullah saw.. Narnun Islam telah membaurkan. akidah tersebut
ke dalam beberapa perkara sehingga akidah itu telahterpadu
dalam akidahIslam yang penting.
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Masih !lindlls/an :\/e (Urdu)
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Telah dikabarkan oleh Rasulullah saw. ballwa Islam akan melalui
s\iatu era di mana ia mengalami goncangan-goncangan dahsyat
sehingga dapat melumpuhkan sendi-sendinya. Pada saat itulal~
Aiasih Mcw'ud ini datang untuk menyelamatkan Islam dan
malapetaka tersebut dan memeliharanya untuk selama-lamany~
di masa mendatang. Oleh karenanya umal Islam men anti
kedatangan Almasih yang dijanjikan itll sebagaimana layaknya

menantikan malaikat rahmat.

Sebagian orang berpendapat, untuk apa mempersoalkan Almasih
yang dijanjikan itu, padahal banyak perkara lain di dalam
Islam yang perIu diselesalkan oleh umat? Pendapat Illi tlda~
tepat. Justru kedatangan Masih Mau '~I~ ilu mer~pak~n kunci
pemecahan berbagai masalah yan~ meh.ht Islam dl akhlr zaman.
Karena rnemang untuk itulah behau dlU1uS.

satu tempat Rasulullah saw. menempatkan ~asjJ~ Mau 'ud
sebagai kunci penentu keberlangsungan ~slam dl akhtr zaman..
Rasulullah s.a.w. bersabda·: "Kaifa tah/lku um!"atull al1aa f!l
tlwwa/ihaa wa/-masiihufii 'aakhirihaa -bagalmana. mungkm

ini dapat binasa, yang mana aku ada dl awalnya

se'la'LgK.an Almasih ada di akhirnya." \)

Abbas, Rasulullah
awwa/ihaa wa

°wasathihaa
saya berada di muka,

NI/;:rd Isa Iblli h1l1rJ'!II1I AklJir A;: Z,U/Illll,

Bh5
o
lndonesia' 1"r1rl1l1llJ'U I.I'U /Jill MUr)'t'/ll

"""",.,J"k,,\'_ \'''9, h89

Artinya, kedatangan Masih Mau 'ud itu merupakan kunci
keselamatan Islam di akhir zaman. Jika umat Islam ingin me
nyelamatkan Islam dari kebinasaan/kehancuran, maka kedatang
an Masih Mau 'ud adalah pemecahannya. Jika tidak mau
menerima kedatangannya, berarti akan membiarkan Islam ini
binasa.

Hampir 2000 tahun sudah masa kelahiran Nabi Isa ibn Maryam
as. Dan tahun 2000 ini akan diperingati secara besar-besaran
khususnya oleh umat Kristen.

Melalui buku ini, diharapkan para penelaah dapat memperoIeh
kejelasan tentang hakikat kehidupan serta kewafatan Nabi Isa
ibnuMaryarn a.s., sehingga hal itu menjadi tuntunan untuk
mencari Almasih yang dijanjikan di akhir zaman ini.

Di dalam terbitan ini kami bubuhkan berbagai Sub-Judu!
tambahan yang tidak pada asHnya, guna memudahkan para
pembaca.

Bagi para penelaah yang ingin lebih rinei, pada' bagian akhir
b~ku.terbitan ini kami lampirkan referensi-referensi yang juga
dlJadikan landasan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. dalam
menulis buku ini; yang telah dikumpulkan oleh mantan Imam
Mesjid Fadhl, London, Maulud Ahmad Khan.

Wassalam,
yang lemah,

Gunawan Jayaprawira

Sekretaris Isyaat PB
Jemaat Ahmadiyah Indonesia,
Kemang, Bogor,
Jumat, 10 Oktober 1997
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Prakata Penerjemah

Semata-mata dengan berkat, rahmat dan karuni~ Al.la~l.Ta~la
terjemahan buku ini dapat kami ketengahk~n. Tldak la~n ~~Ul
tidak bukan, hanyalah untuk mengharapkan Illupahan kcndha.1n

dari-Nya.

Buku ini dilulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. a.s. p~d~
tahun 1899 datam bahasa Urdu, dan dicetak hamplr s~pu u 1

tahun kemudian, pada tanggal 20 Nopember 1908, selelah

kewafatan beliau (beliau wafa! di kota Lahore pada tanggal 26
b d· . dari 107 halaman.

Mei 1908). Cetakan pertama terse ut ter Ifl

Buku ini beliau tulis untuk memperbaiki kek~liruan pemahama~
Kristen dan kaulU Muslim bahwa Nabl.lsa a.s. t~lah pergl

tinggal di sana kemudian dart sana akan turun

seperH<I~t~~nyakaumMuslimin lain, Hazrat
Gh,ulam Ahmad a's. Secara pribadijuga berpendapat bahwa

tvtaryam naik dan masih hidup di langlt. Bahkan

j),1B~t~~;;i~~,:beliautuliskan di beberapa tempat dalam karya
> beliau BaraWn AhmadiyyahJ

, (1884). Namun
mend~pat Hham. dan wahyu dari Allah Taala

ter,tarlg kewafatao Nabi Isa, beliau meralat pendapat tersebut

3lLii;:;;/;;;;;;J,;;,;AJ,"""",,,"h, Mir<l:a Ghulam AluIlad, RiyaL Hind, Amritsm, 11l1l4, jld IV,

f

dalam bukll beliall lainnya, A)'yam-e-Sulh (1899) dan Kisyti
Vllh (/902)4'

Pada akhir tahun 1890 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 8.5.

menerima wahyu dalam bahasa Urdu bahwa Nabi lsa a.s. telah
watht dan AImasih yang dijanjikan kcdatangannya di akhirz.aman
itll beliaulah orangnya. Yakni, "A1asih Ibnu MQlyam Rasu/Ill/ah
faol hocllka he, aor uske rangg me lio kar wa'dah ke muwafiq
III aya he -Masih ibnu Maryam rasul Allah, tclah wafat; sesuai
dengan janji, engkau tclah datang dengan menyandang
warnanya."5)

Dan pada awal tahun 1891 beliau menda'wakan did beliau
sebagai Almasih yang dijalljikan atau Masih Mau 'zed, dan juga
sebagai lmamMahcli.

Pada tahun 1891 itujuga Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menulis
buku lzalah Auham yang terdiri dari 2 jilid, Di situ beIiau
memaparkan sebanyak 30 dalil Alquran berkenaan dengan telah
wafatnya Nabi Isa a.S..

Pada tahun 1898 diperoleh informasl bahwa kUburu~nJ>.l~bi

Isa ada di Srinagar, Kashmir, India. Hazrat Mirza Ghulalrt Ahmad
mengirimkan expedisi untuk menyelidiki hal itu.

Dan pada tahun 1899 beli~u menulis buku Masih Hinduslan
Me yang sedang anda baca inL Di dalam buku ini beliau me~

maparkan kesaksian-kesaksian Bible bahwa Nabi lsa tidak mati
di tiang salib, melainkan selamat dari kematian terkutuk di liang
salib. Dan dari bukti-bukti sejarah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

4) Lihal Ayyum-e-Sulh, Mirza Ghulam Ahmad. Ziyaul Islam Press, Qadilln, 1899, hAl;
dan Kisyli Null, Mirza Ghulam Ahmad. Ziyaul Islam Press, Qildian. 1902, h.46-47.

5) Lihal Tadzkiroh, AI·Syirkalul Islamiyah, Rabwah, 1969. h,IS3; /zulah Alihu/'II, Mirza
Ghulam Ahmadjld.2,h.561-562; RONa/l; Khazain, Add Nuir Ishaat, London, jld.3, h.402
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memaparkan bahwa setelah peristiwa periyaliban itll Nabi lsa
pergi mencari domba-domba Bani Israil yang hUang ke kawasan
Asia Tengah. Mulai dari Syiria, Iraq, Iran, Afghanistan, sampai
ke India. Dan akhirnya wafat dan dikebumikan di Srinagar,

Kashmir, India.

Dari pengantar yang beliau tulis serta dari bagian akhir buku
ini tampak bahwa beliau ingin menulis sepuluh bab dan sebuah
penutup, namun beliau hanya memenuhi empat bab dan meng
anggapnya cukup. Sebab, hal-hal tersebut beliau kupas panjang
lebar dalam buku-buku beliau lainnya setelah itu, waIau pun

bukan dalam judul yang sarna.

Mudah-mudahan terjemahan ini diberkati oleh Allah Taala dan
dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang ingin menimba

manfaat darinya. Amin Al1ahumma amino

Wassalam,
yang Iemah,

h
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"IVa/wi Tuhan kami, berikan/ah kepulusan yang benar
anlam kami dengan kallln kami, dan Engkau ada/ah

Pemberi Kepulusan Yang Terbaik."

Pe/lga/ltar

TujU31l Pellulis:m Buku

Saya menulis buku ini dengan maksud untukmenjauhkarl
pandangan-pandangan yang salah dan berbahaya tentang
kehidupan awal dan kehidupan akhir Nab; Isa .....yang sudah
tersebar di kebanyakan goIongall Islam"dan Kristen~dengan

menggunakanfakta-fakta' Yang behar. ke'saksHln~kesaksial1

seja~ah yang sangat sempurnadanyangteIahterbukti~serta
.~~skah-naskah kuno umat lainnya. Yakni, pandangan-pandangan
yang dampak-dampak mengerikannya itn tidak hanya meng
hambat serta menghancurkan konsep Tallhid Uahi. melainkan
pengaruhnya yang sangat burnk dan beraeun sedang tampak
111enggetogotikeadaan akhlak umat Islailldinegeri ini.

AkidahFatal Sebagian Golongall Islam

Rallakibat menganut akidah yang berdasar pada cerita dan
kisah-kisah yang tidak ada asal-nsnlnya, kebanyakan penyakit
ruhani-berupa buruk akhlak, busuk hati, keras hati. serta
art,ay,a---' te:lah menyebar di golongan-golongan Islam_ Dan sifat

rrie:reJ" ·-"im,pati terhadap sesama manusia, kasih-sayang.
hati dan penghambaan- dari hari ke hari terus

be,-kuraulg demikian rupa seolah-olah sifat-sifat tersebut kini
be.rs",p'sialp mengueapkan selamat linggal. Akibat keras hati



.dan busuk akhlak ini banyak sekali orang Islam yang kelihatan
Illungkin sangat sedikit bedanya antara mereka dellgan binatang
binatang buas. Sedangkan seorang pengikul [sekle Hindu]
lainisme scrta seorang pengikut Agama Budha enggan dan taklll
membunuh seeker nyamuk maupun kutu. NanllJIl disayangkan,
di antara sesama kita umat Islam banyak sekali yang tidak takut
terhadap perhitungan Tuhan Yang Maha Kuasa itu pada saat
[rnereka] membunuh seseorang tanpa hak dan melenyapkan
nyawa seorang manusia yang tidak berdosa. Padahal Tuhan
itu telah menetapkan nyawa manusia sebagai sesualu yang sangat
patut dihargai, dibandingkan segenap makhluk hidup lainnya.

Konsep Jihad Yang KeHI·n

Apa penyebab keras hati, kejam dan aniaya yang begitu
hebat? Sebabnya adalah, sejak masa kanak-kanak telah di-

t;i~nh!;~i~::nk~~el;d::a:~lam tclinga rnereka, dan ke dalam hati mereka
tl cerita dan kisah-kisah demikian serta rnasalah-

mengenai jihad. Akibat hal itu perlahan-Iahan
mereka menjadi matLDanhati mereka tidak

keburukan>tingkah laku yang bercorak
B',hl:an yangmembunuh seorang rnanusia

menjerumuskan isteri dan anak
kehancunlll, dia.beranggapan seakan-akan

m"lalcul:an pekerjaan yang pahalanya sangat besar,
suatu

dil,aren:,k'lIl di negeri kita
untuk .1l1enghentikan

-kaIau pun ada, dengan
sekali pandangan orang

yang mellimbulkan

iba terhadap keadaan lImat
sel,ehJllllnya p~~saya telah berkali-kali menulis

Urdu, Farsi, dan Arab. Oi dalamnya

ii

telah dizahirkan bahwa di kalangan limat [slam masalah jihad,
masalah penantian kedatangan seorang imam penumpah darah,
serla masalah kedengkian terhadap lImat-umat lain, kesemuanya
itllmcrupakan kesalahan-kcsaIahan para ulama yang berpikiran
dangkal. Scbab, di dalam Islam tidak ada izin mengangkat pedang
demi agama dalam bentuk apa pun, kecuali perang untuk mem
pertahankan diri atau perang-perang yang dilakukan dengan
niat menghukum orang yang aniaya atau untuk menegakkan
kcmerdekaan. Dan yang dimaksud dengan perang pembeIaan
diri adalah perang-perang yang baru dibutuhkan pada saatjiwa
terancam oleh serangan musuh~musuh. lnilah tiga macamjihad
[yang diizinkan olel1] Syariat. Selain ketiga bentuk peperangan
tersebut, tidak ada bentuk lain yang diizinkan dalarn Islam untuk
menyebarkan agama. Ringkasnya, dengan mengeluarkan banyak
sekali dana, saya telah membagi~bagikan buku-buku dengan
tema tersebut di negeri ini maupun di negeri-negeriArab; Syria,
Khurasan, dan sebagainya. Akan tetapi sekarang, dengan karunia
Allah Taala, saya telah memperoleh dalil-dalil yang kuat,buktl
bukti yang gamblang, tanda-tanda yang meyakinkan, serta
kesaksian-kesaksian sejarah, untuk mencabutakidah-akidah
palsu dan tanpa dasar sepertl itu dari dalam kalbu-kalbu. Per
cikan-percikan cahaya kebenarannya sedang memberikan kabar
suka kepada saya bahwa dalam waktu dekat setelah hal-hal Itu
diterbitkan, dl dalam kalbu-kalbu umat Islambakal timbul suatu
perubahan menakjubkan yang menentang akidah-akidah tersebut.

Harapan Penulis

Dan dengan penuh yakin diharapkan semoga setelah me
mahami· kebenaran-kebenaran itu, dari daIam kalbu generasi
muda Islam yang benar, akan mengalir mataair-mataair
kelembutan hati, kerendahan hati serta kasih-sayang yang indab
dan·manis. Dan dengan timbulnya perubahan ruhaniah mereka,
suatu dampak yang sangat balk serta penuh berkat akan menerpa
negeri inl. Demiklan pula saya yakln bahwa para peneliti dari
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agama Kristen dan segenap pihaklainnya yang' lapar serla haus
kebenaran, akan mengambilmanfaat dari bukll saya inL Dan
yang baru saja saYd uraikan -bahwa sasaran utama buku ini
adalah memperbaiki kekelirllan orang-orang islam dan Kristen
yang telah l11asuk ke dalam akidah-akidahmcreka- uraian itu
membutllhkan rincian dalam kadar tertentu yang saya tuliskan
di bawah inL

Pand.mgan llnult Islam dan Kristen Tcntang Nabi Isa

Hendaknya jelas, kcbanyakan orang Islam dan Kristen
berpendapat bahwa Nabi Isa a.s. telah pergi hidup-hidup ke
langit. Dan kedua golongan ini sejak lama terus beranggapan
bahwa Nabi Isa a.s. hingga kini masih hidup eli langit, dan paela
suatu waktu eli akhir zaman akan turun kembali ke bumi. Dan
perbcdaan antara penjelasan kedua golongan ini -yakni,
orang-orang Islam dan Kristen- hanyalah, orang-orang Kristen
mengakui Nabi lsa a.s. tclah mati di tiang salib lalu naik ke
langit dengan tubuh kasal', dan duduk di sebelah kanan Bapak
nya, kemudian eli akhir zaman akan datang ke bum! untuk
mengadili dunia. Dan mereka mengatakan, YCSllS Kristlls-Iah
Tuhan, Pencipta, Raja dunia ini. Selain beliau, tidak ada yang
demikian. Beliaulah yang akan turun dengan perkasa pada bagian
akhirdunia ini untuk memberikan hukuman dan ganjaran. Saat
itllsetiap orang yang tidak mengakuibeliau atau ibu beliau
sebagai Tuhan, akan ditangkap dan dijerumuskan ke dalam
neraka yang penuh tangisan dan penyes alan. Akan tetapi
golongan Islam yang dimaksu.d di atas, mengatakan bahwa Nabi
Isaa.s.tidak disalib dan tidak pula mati di tiang salib. Melainkan,
wa~tllitu, ketika orang-orang Yahudi menangkap beliau untuk
disalibkan, malaikat Allah telah mengangkat beliau dengan tubuh
k,as~rkclangit.Dan sampai sekarang beliau masih hidup di
Iargit.Tempat beliau adalah Iangit kedua, tempat Nabi Yahya
b~rada,yakniYohannes. Kemudian orang-orang Islam juga
mengatakan bahwa Nab! Isa a.s. adalah Nabi Allah yang suei,
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namlll1 bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Dan mereka
menganut akidah bahwa beliall akan turun pada akhir zaman
di dekat menara Damaskus atau di suatu tcmpat lainnya, dengan
mCllumplikan langan pada pundak dua malaikat. Dan bersama
Imam ~fuhal1~mad Mahdi yang terlebih dahulu sudah akan datang
ke duma dan kalangan Bani Fatimah, beliau akan membunuhi
segenap umat non Muslimlainnya. Dan beliau tidak akan rnern
biarkan seorang pun hidup, kecuali orang yang langsung masuk
Islam tanpa pikir-pikir lagi. Ringkasnya, golongan Islam tersebut
-yang menamakan diri mcrekaAhlus-Sunnah atau Ahlul Nodits
yang olch orang-orang awam disebut dengan nama Wahabi~
mcnetapkan tujuan utama turuollya kembali Nabi Isa a.s. ke
bumi ini adalah supaya beliau menghancurkan selllcuh dunia
seperti halnya Maha Dewa orang-orang Hindu. Pertama-tam~
belia.~ aka? mengancam supaya [orang-orang]' masllk Islam.
Dm~Jlka orang-orang masih tetap ingkar, maka scmuanya akan
beliall ~ancung dcngan pedang. Dan mercka (orang-orang
Islam) Ilu mengatakan bahwabeliau masih dibiarkan hidup
dengan tubuh kasar di langit adalah supayapadasuatu zaman
ketika kckuatan kerajaan-kcrajaan Islam melemah beliau turun
dari langit lalu mcngalahkan umat-umat lainnya dan memaksa
mereka masuk fslam, ataujika ingkar, akall beliau bllnuh; Para
u)ama da.ri golongan. tcrsebut -khususnya mengenai orang
orallg,Knsten- mCOJelaskan bahwa ketika Nabi Isa a.S. tUTUn
dari langit, beliau akanl11cmecahkan seluruh salib di dunia ini,
dan akan melakukan hal-hal yang sangat kejam dengan pedang,
serta akan menenggelamkan dllnia ini dengan darah.

Pandangan Tentang Imam Mahdi

D~n. sebagaimana baru saja tclah saya jelaskan, orang
orang 1111 -para Ahllli Hadits dan lainnya dari kalangan umat
Islam- dengan penuh semangat mCl1zahirkan akidah bahwa
bebcrapa saat sebelum turunnya Isa, akan lahir scorang Imam
dari kalangan Bani Fatimah yang akan bernama Muhammad
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Mahdi. Dan sebenarnya dialah Khalifah zaman itu, serta dialah
yang akan menjadi raja. Schab, dia akan bcrasal dari kalangan
Quraisy. Dan dikarenakan tujuan utamanya aelalah mcmbulluh
seluruh umat lain yang mengingkari Islam---kecuali siapa saja
yang ccpat mcmbaca Kalimah Syahadat- oleh scbab itu Nabi
Isa a.s. akan turun dari Jangil untuk mcmbantll dan mengulurkan
tangan kepadanya. Dan Nabi Isa a.s. itu, selain bcliau sendiri
sebagai seorang malzd;, 1) bahkan beliaulah Mahdi yang besar,
namun dikarenakan Khalifah zaman harus berasal dari kalangan
Quraisy, olch sebab itu Nabi lsa a.s. tidnk nkan menjadi Khalifah
zaman, melainkan Muhammad Mahdilah yang akan mcnjadi
Khalifah zaman. Mcrcka mcngatakan, kcduanya ini bersatu akan
memenuhi bumi dengan darah lllanllsia. Dan mereka akan
menumpahkan darah begitu banyaknyn sehingga tidak pcrnah
ditemukan contoh sepcrti itu sejak pcrmulaan sampai akhir dllnia
inLBegitu datang mcrcka langsung llllliai mCllllmpahkan darah.

akan mcmberikan peringatan dan tidak pula aba
orang-orang itu mcngatakan, walauplIll Nabi [sa a.$.

bertll""S sebagai penasihat atau panglima bagi Imam
tv111hlltTlmlld Mahdi, sedangkall tal11pllk pemcrintahan hallya

Mahdi,akantetapi Nabi ISrI a.s. setiap saat
m1empenganlhi dan mcmberikan masukan-masukan yang

Muhammad Mahdi untuk mcmbunuh
balas dcndal11 tcrhadap

dahulu mengaj ark ell1,
satu pipi ditalllpar

AI,,,,,,,,n Keliru Sebaghm Golong:lIl Islam

Islam dan Ulnat Kristcn mellgcnai
suatu kcsalahan bcsar orang~

n","yebillt s,eOI'ang manusia Icmah sebagai tuhan.

petunjuk dari :\Hah --PCIlY
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fetapi sebagian orang Islam -di antaranya Ahlul Hadits, yang
juga disebut Wahabi- akidah mengenai Mahdi si penumpah
darah dan AI Masih Mau'ud si penumpah darah yang terdapat
eli dalam hati mereka, memberikan dampak yang sangat buruk
tcrhadap keadaan-keadaan akhlak mereka. Sampai-sampai akibat
dampak buruk tersebllt rncreka tidak dapat hidup dengan niat
baik, damai dan jujur terhadap umat mana pun. Dan tidak pula
mcrcka dapat hidup dengan ketaatan serta kesetiaan yang hakiki
dan sempurna di bawah pemerintah mana pun. Dan setiap
orang berakal dapat memahami bahwa akidah semacam ini
lllerupakan lahan kritikan tajam, yaitu memaksa umat-umat lain
agar mereka scrta-merta masuk Islam, atau dibunuh. Dan seliar
hali nurani dengan mudah dapat memahami bahwa sebelum
seseorang mengerti akan kebcnaran suatu agama serta
I11cllgetahui ajaran baik dan keindahan-keindahannya, laIu begitu
saja meniasukkannya ke datam agama itu secarapaksa dan
kckcrasan serta dengan ancaman pembunuhan, adalah suatu
cara yang sangat tidak disenangi. Dan dengan cam sepcrti itu
kemajllan apalah yang akan diraih oleh agama.Justru scbaliknya
setiap penentang hal itu memperoleh kesempatan untuk
melontarkan kritikan. Dan dampak akhir ajaran-ajaran dcmikian
ialah lenyapnya secara total dari dalam hati rasa solidaritas
tgrhadap umat manusia, dan hilangnya kasih-sayang serta
keadilan yang merupakan suatu akhlak utama manusia. Selain
itukedengkian dan dendam semakin bcrkembang, yang tinggal
hanyalah kcbuasan. Dan akhlak fadhilah sudah tidak ada lagi
bekas,:,bekasnya. Akan tctapijelaslah bahwa ajaran-ajaran sepcrti
itu tidak mungkin bemsal dari Tuhan, yang setiap hukuman
Nyn tnmpil setelnh seluruh hlljjah (bukti alasan) sempurna.

Hcndaknya direnungkan, misalnya seseorang tidak me
ncrima suatu agama yang benar disebabkan beJum mengetahlli
scrtabclul11 lllcngcnal kebenaran, ajaran sud, dan keindahan
kcindahan agama tcrsebut, maka apakah sikap ini tepat dilakukan
terhadap orang itll, yakni membulluhnya tanpa pikir-pikir lagi?
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Justen orang seperti itll patut dikasihi dan dellga~ lembut serta
penuh akhlak dizahirkan kepadanya kebenaran, kelOdahan, serta
manfaat ruhaniah agam3 tersebut. Bukannya membalas ke
ingkaran orang itu dengan pedang atau senapan. Oleh kar.el~anya,

konsep jihad golongan-golongan Islam tcrsebu~ zaman Inl sert~

ajarannya -bahwa sudah dekat masanya bagl seorang mahd~

penurnpah darah akan lahir yang bernama Imam MUham~ad,

dan Almasih akan turUll dari langit untuk membantun~a, dan
keduanya bersatu, lalu akan membunuh segenap umat lam yang

ngingkari Islam di dunia- adalah sangat bertentangan dengan
::salah akhlak. Bukankah ini snatu akidah ~angmenghancurkan

otensi sud manusia serta menlmbulkan dorongan
segenap p t kidah
dorongan seperti binatang buas? Dan p~ra p~nganu a -
akidah semacam ini terpaksa menjalan.1 k:hld.upan munafi~

t ' at sampai-sampai menlad, sullt untuk tamptldengan se Jap urn > " . I '
dengan ketaatan sejati di hada~an P7merintah d~n umat amnya.
Bahkan sliatu ketaatan palsu dltampll~an.~elaIUl ~Ic~p~n-ucapan

d·····t It J'ugalah sebabnya di negen Bntlsh India Inl beberapa
us a. u '. .. mercka

"olongan Ahlul Hadits yang baru saJa saya slllggung, ,
m,:nJ'UaJru kehidupan bermukadua di bawah pcmenntah

jp",elu!,urlg mefeka memberikan harapan-
m:m'arak:at 3"..'al1l tentang zaman penumpahan

Mahdi penumpah darah
Dansesuai dengan itulah mereka

kur:mg.ajar d:1l1 lidnk adi1 Il1cnulis di
Mnhdi aklln lnhir dnn di<l 'lkan

tawanannyn dnn padn wnktll itll
hndnpannya. Bukll-buku ini smnpai sekarang
J-1adils lerscbul. [)i 11l1larany<l <lda1ah buku

Ah1ul f1adits DHdalmnnya pada hnlmnnn

menerbitkan secara luas hal itu melalui tulisan~tuJjsanmereka?
Dan apa sebabnya mereka masih menanti-nanti sedemikian TUpa
Mahdi dan Almasih penumpah'darah yang bakal datang itu,
seolah-olah mereka berdiri di depan pintu, siap untuk bergabung
dengannya. Ringkasnya, akibat akidah-akidah demikian banyak
terjadi kemerosotan pada kondisi akhlak para ulama semacam
itu. Dan mereka tidak lagi mampu memberikan ajaran lemah
lembut serta damai. Melainkan, membunuh orang~orang dari
agarna lain dengan semena~menateJah dianggap sebagai suatu
kewajiban besar dalam agama. Kami sangat gembira jika ada
suatu golongan dari kalangan Ahlul Hadits yang menentang
akidah-akidah keliru Itu. Akan tetapi kami, dengan sangat
menyesaI tidak dapat berhenti menjelaskan bahwa di antara
golongan AhIul Hadits terdapat juga Wahabi yangsecara
terselubung rnenganut konsep-konsep Mahdi penumpah darah
dan jihad 'Dan mereka memiliki akidah yang bertentangan
dengan jalan yang benar. Serta membunuhsegenap penganut
agama lain pada suatu kesempatan,merekaanggap sebagaijalan
untuk meraih pahala besar. Padahal akidah-akidah ini -yakni,
membunuh demi Islam dan menganut akidah yang berdasarkan
pada khabar-khabar ghaib bahwa Mahdi penumpah darah atau
Almasih penumpah darah akan datang ke dunia serta bakal
memberikan kemajuan pada Islam melaIui penumpahan darah dan
ancaman-ancaman pembunuhan - .. adalahsangat bertentangan
dengan Alquran Suci serta Hadits-hadits shahih.

Konsep Tanpa Pemaksaan Vang Dicontohkan Rasu!ulIah

Nabi kita s.a.w, saja telah menanggllng penderitaan dari
tangan orang-orang kafir di Mekkah Mu'azhzhamah dan juga
sesudah itu. Khususnya seIama 13 tahun di Mekkah, bellau
menjalani cobaan dan berbagai macam keaniayaan, yang dengan
membayangkannya saja [kita] akan menangis. Akan letapi sampai
saatitu beliau tidak mengangkat pedang melawan para musuh,
Dan tidak pula bellau mcnjawab dengan kasar kata-kata keji
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mereka, sam pal banyak sekali sahabah dan kawan-kaw~n yang
tercinta telah dibunuh dengan sangat kejam. Kepada bellau pun
ditimpakan berbagai penderitaanjasmani dan beb.er,apa kali telah
diberi racun, serta berbagai usulan telah dlaJukan ul~tuk

membunuh beliau. oalam hal-hal itl! para penentang tetap tldak

berhasi I.
Ketika saat pembalasan I1ahi telah tiba, maka yang terjadi

adalah, segenap rats Mekkah dan pemimpin kaum telah sepakat
mcmutuskan supaya, dalam bentuk apa pun hendaknya orang
ini dibunuh. Pada waktu itu Tuhan yang merupakan Penolong
bagi orang-orang yang dicintai-Nya, para shiddiq, dan orang
orang yang bellar, mengabarkan kepada beliau bahwa di kota
ini sekarang tidak ada lagi kecuali keburukan dan mereka bahu
membahu untuk membunuh, maka segeralah lari dari sini. Atas

erintah lIahi barulah beliau hijrah ke Madinah. Akan tetapi
~ara penentang tetap saja tidak membiarkan beliau: ju.stru
mengejar. Dan bagaimana pun mereka tetap berke.JJ1g1l1an
menghancurkan Islam. Tatkala gangguan or~ng-orangItll telah
belrkemt>ang sampai batas demikian, dan keJahatan meJakukan

embunullmn terhadap berbagai orang yang (ak berdosa pun
111emb,uat mereka patut dihukum,baruIah diberikan izin
helrne,rarro dengan mereka sebagai pembelaan dan upaya

lagi, orang-orang itu, sebagai balasan
pembunuhan yang tak berdosa

karena.·kellsilan mcreka,
DO' d"~' serta teIah merampas harta

dan para pendukung mcreka
dil,erlakuk"n seperti itll juga, Akan tctapi

Mekkah), Nabi kita
OIeh karenanya 3nggapan

manplm para sahabalr beliau pernah
menyebarkan agama, atau secara

n"''''e",n rTI"ri"lSukl<an <e.<eorano ke dalam Islam, adalah suatu
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Hal ini pun patut diingat, dikarenakan pada zaman itll per
musuhan yang dimiliki oleh setiap kaum terhadap Islam sud;:,h
sangat besar, dan para penentang menganggapnya sebagai suatu
firqah baru dan golongan minoritas, laIu terus berupaya untuk
mcnghancurkannya, serta setiap pihak berfikir keras bagaimana
supaya orang-orang ini segera hancur atau tercerai-berai se
demikianrupa sehinggatidak dirisaukan Iagi bahwa mereka
akan berkembang. Hulah sebabnya dalam setiap hal terdapat
hambatan daTi mereka. Dan di dalam setiap kaum jika ada
orang yang masuk Islam, maka di tangan kaum itll dia segera
dibunuh, atau hidupnya selalu berada dalam bahaya besar. Maka
pada saat demikian, Allah TaaIa dengan mengasihi orang
orang yang baru masuk Islam, telah memberikan sanksi kepada
kekuatan-kekuatan musuh seperti itll, yakni agar mereka tunduk
kepada Islam dan dengan demikian mereka membukakan pintu
kebebasan bagi Islam. Hal itu maksuduya adalah supaya
hambatan-hambatan menjadi lenyap dari jaIan oral1g~orangyang
bcriman. Jtu mcrupakan kasih-sayangTuhan3:tasdunia; dan
di situ tidak ada pihak yang dirugikau.Namunjelas balrwa
raja-raja daTi lImat lain pada masa ini tidak menghalangi
kebebasan-kebebasan beragama bagi Islam; tidak melarang
kcwajiban-kewajiban Jslami; tidak membunuh orang-orang
kaumnya yang masuk Islam; tidak memasukkan mereka ke dalam
pcnjara-penjara, dan tidak memberikan· berbagai .. rnacam pen
deritaan kepada mereka, lalu mengapa Islam harus mengangkat
pedang melawan mereka?

Dan hal ini jelas bahwa Islam tidak pernah mengajarkan
pemaksaan. Jika Alquran Sud dan segenap kitab Hadits serta

scjarah diperhatikan dengan seksama, dan sejauh
yang mungkin bagi manusia agar mempelajari dan mendengar

secara mendalam, maka dengan pengetahuan
pel'ge,tal,ua,n yang demikian luas itu, akan diketahui secara pasti
bahwa tuduhan [yang menyatakan] seolah-olalr Islam telah meng

pedang untuk menyebarkan agama secara paba, benar-
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benar lidak berdasar dan merupakan luduhan yang themalukan.
Ini adalab pemikiran orang-orang yang secara dengki menjauhkan
did lalu lidak menelaah Alquran, Hadils dan sejarah-sejarah
aulenlik Islam. Melainkan yang mereka lakukan sepenuhnya
adalah keduslaan serla luduhan palsu.

Akan lelapi saya mengelahui bahwa kini semakin dekal
z3mannya ketika orang-orang yang lapar serta hans kebenaran
akan mengelahui hakikal keduslaan-keduslaan lersebut. Apakah
kita dapat menyebut agama ini sebagai agama pemaksaan?
Padahal di dalam kil.b Alquran-nya dengan jelas lerdapal
pelunjuk V::.:!ll.j~;}~ . Yakni, memasukkan seseorang ke
dalarn agam; [Isl;m] secara paksa lidaklah dibenarkan. Apakah
kila dapal melemparkan luduhan pemaksaan lerhadap Nabi Suci
tersebuI, yang selama 13 labun di Mekkab Mu'azhzhamah siang
malam menasihali segenap sahabalnya agar lidak membalas
keburukan serla agar selalu bersabar? Ya, lalkala keburukan
para musuh lelah melampaui balas dan segenap kaum lelah
berusaha menghapuskan agama Islam,. maka saat· itughairat
I1ahi l) lelah menghendaki agar orang-orang yang mengangkal
pedang ilu dibunuh dengan pedang juga. Sebab, sebenamya

sarna sekali tidakmengajarkan pemaksaan.
S",anclaiJ,y" lerd"pal ajaran pemaksaan, maka para sahabal Nabi

P~;~:~~:;:::/~;.,r:j'~~II~t~:lenlu mereka lidak
rilariijilu mi~~i~ti~:~[J~~r~I~ pada masa-masa

~I para
adalahsualu hal yang lidak

ler:sellJblmgbagi siapa
keselillanmereka lelah lampH
Sehlin!~ga sulil mendapalkan

bawah [ancaman]
tersehul tidak melepaskan

iiiri)A.,riJ,p;';;;,r<'" IT,e,,'Ka. Ballkan, dalam persahabalan

yarigditimbulkan oleh kteintaan -peIlY.

dengan Nabi Mulia dan Suci mereka, mereka lelah memperlihat
kan kebenaran alau kejujuran yang lidak mungkin pemah limbul
dalam did manusia selama kalbu dan dadanya tidak bersinar
sinar oleh keimanan.

Peperangan nalam Islam

Ringkasnya, di dalam Islam lidak ada campur langan
pemaksaan. Peperangan dalam Islam lidak lebih dari liga macarn:
(I) sebagai pembelaan did, yakni upaya unluk melindungi did
sendiri; (2) sebagai hukuman, yakni darah dibalas dengan darah;
(3) sebagai [upaya] unluk menegakkan kebebasan, yakni dengan
maksud menghancurkan kekualan para musuh yang membunuhi
orang-orang yang masuk Islam. Jadi, dalam kondisi lidak adanya
pelunjuk pada Islam supaya memasukkan seseorang kedalam
agama denganpaksaan dan ancaman pembunuhan,maka
penanlian'lerhadap Mahdi penumpah darahalau Almasih
penumpah darah adalah [sualu hal] yang sama sekali sia-sill
dan lidak berguna. Sebab, lidak mungkin, bertenlangan denglln
ajaran Alquran ada pula manusia yang dalangke dunia memasuk
kan orang-orang ke dalam Islam dengan menggunakan pedang.
Ini bukanlah sualu perkara yang lidak dapal dipahami alau agak
sulit unluk memahaminya. Akan lelapi nafsu serakah lelah
membual orang-orang bodoh lunduk kearah akidah lersebul.
Sebab, kebanyakan para ulama [Islam] kila,telah keliru sehingga
mereka berpendapat bahwa mereka akan memperoleh banyak
sekali harIa melalui peperangan Sang Mahdi sampai-sllmpai
mereka tidak akan mampu menanganinya. Dan dikarenakan pada
m3sa sekarang kebanyakan ulama negeri ini sangat berkekurang
an, oleh sebab itu jugalah mereka siang-malam menanti~nanti

Mahdi yang demikian, supaya mudah-mudahan melalui hal ilu
kebuluhan-kebuluhan nafsu mereka lerpenuhi. Oleh karenllnya
barangsiapa mengingkari kedalangan Mahdi seperti ilu, orang
orang lersebul akan menjadi musuhnya. Dan dia langsung
dinyalakan kafir serta dianggap keluar dad Islam.
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Penda'waan sebagai It-fasilr ltlall'lld dan Imam Malrdi

Ternyata dernikianlah, saya pun kaftr dipandangan orang
orang itu berdasarkan faklor lersebut. Scbab, saya lidak pcrcaya
akan kedatangan Mahdi penumpah darah maupunAlmasih
penumpab darab. Melainkan dengan sangatjijik dan benci saya
memandang akidah-akidah yang sia-sia itu. Dantudllhan kafir
terhadap dili saya lidak hanya disebabkan hal ini s'\ia, bahwa
saya lelah mengingkari kedalangan Mahdi dan Almasih yang
[mereka] bayangkan. Melainkan salu penyebabnya lagi adalah,
saya -sesudah memperoleh i1ham dar! Allah Taala- telah
mengutnumkan secara tuas bahwa Masi!t Mall 'ud 4

) hakiki, yang
juga pada hakikalnya merupakan Mahdi, yang khabar suka
mcngenai kedalangannya lerdapal di dalam Injil dan Alquran,
serta di dalam hadils-hadils pun lelah dijanjikan kedalangannya,
adalah saya orangnya; tetapi tanpa pedang-pedang dansenapan.
Dan Tuhan telah memerintahkan kepada saya, supaya saya
dengan lembut, perlahan, santun dan sederhana, lTIenarik
perhatian orang-orang kearah Tuhan itu. Yakni TlIhan Hakiki,

(sudah ada sejak semula); yang lidak pernah
yang memiliki kesucian kamil, kelemah-Iembut

kasih-sayang yang kamil, serta keadilan yang

bagi zamankegelapan ini. Barangsiapa
disela'matkan daTi jurang dan lubang';:

dilpeisiapk'lT syaitanbagi orang-orang yang
lelahdiulusoleh-Nya, supaya

kearahTuhanHakiki dengan damai dan
slipaya saya menegakkan kembali kondisi

Dan Dia telah menganugerah
saya lIntuk memberikan ke

kebenaran. Dan Dia telah mem';:
pCiflifiatld'11 pelkerjaaLll-l,el:erjiaa'n-~,ya yang menakjubkan unlnk
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ni.endukullg saya. Dan hal-hal ghaib serta rahasia-rahasia masa
mendalang -yang menurllt kitab-kitab suci Allah Taala me
rllpakan lIkuran asli untuk mcngenali seorang [penda'wa] yang
bcnar-- telah dibllkakan kepada saya. Dall ma'rifat-ma'rifat
s~rta i1mu-ilmu suci telah Dia anugerahkan kepada saya. Untuk
itlilahjiwa-jiwa tersebut telah memusuhi saya, yakni yang tidak
menghelldaki kebenaran, namun senang terhadap kegelapan.
Akan tet.lpi saya telah menghendaki sejauh yang mungkin dari
saya, saya akall sotider/menaruh-kasih terhadap lImat manusia.
Jadi, pada zaman ini, [ungkapan] solidaritas yang besar terhadap
orang-orang Kristen adaJah, menarik pel'hatian mereka ke arah
Tuhan Hakiki itu, Yang Suci dari kemudaratan-kemudaratan
[yang dilill1bulkan akibal] kelahiran, kemalian, keperihan serla
p~nderitaan dan sebagainya. Yakni, Tuhan yang dengan rnen
clptakan segenaphenda langit tahap awal dalam bentuk bulat
telahmenggoreskan di dalam hukum qodrat-Nya bahwa di dala~
zat-Nyaterdapat keesaan dan kesatuan arah,sepertihalnya
bulntan.ltulahsebabnya di antara benda-bendayang memakan
ruang, tidak diciptakan suatubenda segitiga. Yakni, segala
sesuatuyang pertama-tama diciptakan melalliiTangan Tuhan
---seperti bumi, langit, matahari,butan, dansegenap bintang
serta,unsur-unsur atau partikel-partikel-kesemuanya adalah
bulat, yang kebulafannya mengisyaratkankepadaTauhid. Jadi,

ada [ungkapan] solidaritas hakiki dan kecintaan sejati
{ebih besar tcrhadap orang-orang Kristendaripada~e_

ke arah Tuhan yang benda-benda [ciplaanJtangan-
m''''Ulnll<K',"n bahwa Dia suci dari Trinitas.5)

solidaritas yang besar terhadap orang
ialah, membenahi kondisi-kondisi akhlak mcreka

menghapus harapan-harapan bati! mercka yang tertanal~
kalbu-kalbu .mereka, yang sebenarnya bertentangan

;YK;;;;;C;;:;;;;-;K"-';;;I~I~CIl y:mg 1l1cilg:\klli ligll okomn Tuhan BllrAk. Annk. d:," Roh KudU$
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dengan pelunjuk-pelunjuk alau ajaran Islam. Dan baru saja telah
saya tuliskan, pemikiranwpemikiran sebagian ulama zaman
sekarang -bahwa Mahdi penumpah darah akan datang serla
akan menyebarkan Islam melalui pedang- semua pemikiran
itu bertentangan dengan ajaran Alquran dan hanya merupakan
keinginan-keinginan nafsu belaka. Dan bagi seorang Muslim
yang shaleh serta yang menyukai kebenaran, untuk meninggalkan
pemikiran-pemikiran demikian, cukuplah sekedar menyimak
petunjuk-petunjuk Alquran dengan seksama, dah diam sejenak,
laIn memikirkan secara mendalam, m~ngapa Kalam Suci
Allah Taala menentang hal itu -yakni, memberikan ancaman
pembunuhan kepada seseorang yang masuk agama [Islam].
Ringkasnya, inilah sebuah dalil yang cukup untuk membuktikan
kebatilan akidah-akidah seperti itu. Akan tetapi disebabkan rasa
solidaritas saya telah meDuntut supaya sayajuga membuktikan
kebatilan akidah-akidah tersebut di atas melalui fakta dan bukti
bukti sejarah yang gamblang, oleh sebab itu di dalam buku ini
saya akan membuktikan bahwa Nabi Isa a.s. tidak [mati] disalib
dan tidak pula telah naik ke langit, serta kapan pun hendaknya
jaJigan berharap bahwa beliau akan turun kernbali ke bumi dari

beliau· sudah· wafat di Srinagar, Kashmir
mencapai usia 120 tahuo.Dan kuburan beliau terdapat

Srinagar.

,.,," "e"," membagi [Iaporan]
kedalam~:;;~~~h'bb;ab dan sebuah epilog (penulup).

kesaksian-kesaksian yang saya peroleh dari
ilu. (2) Kedua, kesaksian-kesaksian yang

Alqunm Suci dan Hadits mengenai itu. (3)

k.~~~~~~:~~~~:~~;~j.~[~;,,~::~".::yang saya pernleh dari kitab-kitabk (4) Keempal, kesaksian-kesaksian yang saya
kil"b-Ikil"bsejarah. (5) Kelima, kesaksian-kesaksian

melalui riwayat-riwayat lisan turun-ternurun.
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(6) Keenam, kcsakshlll-kesaksian y"ung saya peroleh melalui
bukli-bukti tidak langsung lainnya yang telah diaku!. (7) Ketujuh,
kesaksiuJI-kesaksian yrmg saya peroleh melalui argumentasi
argumentasi legis. (8) Kedelapan, kesaksian-kesaksian yang
saya peroleh mclalui ilham-ilharn bam dari Allah. Inilah delapan
bab. (9) Di dala", bab kesembilan secara ringkas akan diperlihal
kall perbandingan dari sisi ajaran agama Kristen dan Islam,
dan bllkti-bnkli kebenaran agama Islam akan diungkapkan. (10)
0, dalam bab keseplIllIh, agak lebih rinci akan diuraikan hal
h~1 y~ng untuknya Allah tclah rnengutus saya. Dan yang akan
dmralkan adalah, apa bukti bahwa saya rnerupakan Almasih
yang dijanjikan (Masih Mau'ud) serta [utusan] yang berasal
dan AlIah. Dan pada bagian akhir akan terdapal sebuah epilog
untu~ buku ini. Di dalamnya akan dipaparkan bcberapa petunjuk
pcntlllg.

Saya berharap kepada para pcnelaah supaya membaca buku
ini dengan seksallla dan jangall begitu s£tia membuang kebenaran
kebenaran tcrsebut ~ari tangan hanya didasarkan pada praduga
buruk selllata. Dan IIlgatiah bahwa pCllelitiall karni ini tidaklah
dangkaL Illclainkan bukti-bukti ini tclah diperoleh melalui risel
dan pcnelitian yang Illendalam. Dan kallli bcrdo'a kepada
Allah Taala scmoga Dia menolong kami dalarn pekerjaan ini,
danIllcnganugerahkan kepada kami cahaya kebenaran yang
sCll1purna melalui ilham dan inspirasi-Nya yang khusus, scbab

yang bellar serta ma'rifat yangjelas mengalir dari
Illclalui Taufik-Nya-Iah Dia memberikan bimbingan

kalbu-kalbll.

Tsumlll3 Amin.

HUlllba yang lemail
Mirza Gilulam Ahmad

Qadian, 25-4-1899
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BAB I
Kesaksian-kesaksian dari Inji!

Menge/wi Se!amatl1ya Nabi Isa a.s

Hcndaknya diketahui, walaupun orang-orang Kristen ber
akidah bahwa Nabi Isa <1.5. ditangkap lalu disalibkan akibat
kejailan Judas Iskarioti. kemudian hidup kcmbali, lalu naik ke
langit, akan tctilpi dengan menelaah Injil Suci, terbukti bahwa
pada hakikatnya akidah tcrsebut tidak benar.

T:mdaNabi Yunus bagi Nabirsa.

Didalam j\laf;us 12:40 tertulisbahwaseperti halnyaYunus
hcrada3 hrui 3malam di dalarnperutikan,dcfllikian pula Anak
Manusia (Isaa.s.) akan berada 3 hari 3 malam di dalam [perut]
blJll1LSckarangjelas bahwa Yunus tidak matidi dalam perut
ikrill, dan kaJaupul1 tcr:iadi keadaan yang paling [pafah], ilu

tidak sadarkan diri. DanKitab-kitab Suci
ni,,.nbelrikankesaksiall bahwa dengan karuniallahi, Nabi

peru! ikantetaphidup, dan datam keadaan
Dan akhirnya kaum [beliau] menerima

Isa a.S. telah mali di datam perut ikan, I)

kcsam33n 3ntara yang mati dcngan yang hidup,
ke"al1l1arlll an tara yang hidup dengan yang mati?

hakikat yang sebenarnya adalah, dikarcnakan
Il1crupakan scorang nabi yang benar dan beliau

bahwa Tuhan yang mcnyayangi beliau akan mc-

·;;---;::;;;:;;:C;;;:;-;;in';,;;;,,,;;,,;;,,,;:';;akan kl'l..t:liluan .lunJ-lulis vang Il1CJ1ulisk:111 knla '"ik:m" pada Edisi
5ebelhUIl\'ll )'llng dill'aksudk:m adalali "1"Hui .. -fWII.'



nyelamatkan beliau dari kematian terkutuk, untuk itulah beliau
telah menguraikan tamsil ini sebagai khabar ghaib setelah
memperoleh i1ham dari Tuhan. Dan di dalam tamsil ini telah
dijelaskan bahwa beliau tidak akan mati di tiangsalib dan tidak
pula nyawa beliau melayang ketika [berada] di kayu salib;
meIainkan, seperti halnya Nabi Yunus, beliau hanya pingsan.
Dan Almasih juga telah mengisyaratkan di dalam tamsil ini
bahwa beliau akan keluar dari perut bumi dan akan bertemu
kembali dengan kaum beliau; serta akan memperoleh kehorrnatan
di kalangan kaum [beliau], seperti halnya Nab! Yunus. Jadi,
khabar ghaib ini pun telah sempurna. Sebab, Almasih telah
keluar dari perut bumi lalu pergi kepada kaum-kaum beliau
yang telah menetap di Kashmir, Tibet dan sebagainya, di negeri
negeri Timur. Yakni, sepuluh suku Bani Israil yang telah dibawa
pergi dari Samaria sebagai tawanan olclt Shalrnaneser, Raja
Assur, 721 tahun 2) sebelum Masehi. Mereka masuk ke India
lalu akhirnya menetap di berbagai tempat di negeri ini. Dan
pasti AImasih telah menempuh perjalanan ini. Sebab, dari
Allah Taala, inilah tujuan kenabian beliau, yakni mencmui
orang-orang Yah~di yang tel~h hilang itu, yang sudah menetap
dLberbagai t"Illpat djIndia.Sebabnya ialah, pada hakikatnya
mereka itulah domba-domba Bani Israil yang telah hilang, yang
datang ke n~geri-negeri ini, lalu telah pula rneninggalkan agama
nenek~moyang meFe~a~ Dan kebanyakan mereka telah masuk
agarna Budha, lalu lambat-Iaunmereka sampai pada penyembah
an berhala.Dr. Bernier, dengan rujukan berbagai orang terpelajar
telah menguraikan di dalam bukunya ?i'ovel, bahwa penduduk
Kashmir sebenarnya adalah orang-orang Yahudi yang telah
masukke negeri itu pada rnasa-masa pengusiran di zaman Raja
Assnr. 3)

2) Sel:lin ilu, b:lny:lk orang Ynhudi ynng !el.dl diusir kc negeri'l1cgeri Tim\lr. akib:ll kckcrasnll
kekeraS:ln orang Babylonia

2) LiIUlI rrow;/, Dr Bernier. Vol II. h,9C)
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Walau bagaimana pun adalah mutlak bagi Nabi Isa a.s.
untuk mencari domba-domba yang hilang itu, yang datang ke
negeri India ini laIu berbaur dengan kaum Iainnya. Lebih lanjut
saya akan membuktikan bahwa Nahi Isa a.s. benar-benar telah
datang ke negeri India ini, kemudia tahap demi tahap sampailah
beliau di Kashmir dan menemukan domba-domba Israil yang
hilang itu [berada] daIam agama Budha. Dan akhirnya mereka
menerima beliau seperti halnya kaum Nabi Yunus yang telah
menerima Nabi Yunus a.s .. Dan mutlak harus terjadi demikian.
Sebab, Almasih, dengan lidah beliau sendiri menguraikan dalam
Injil bahwa beliau telah diutus untuk domba-domba Israil yang
teIah hHang.

Terhindarnya Nabi Isa dari Kemalian Terkutnk
di Tiang Salib

Selain itu bagi beliau pun adalah penting untuk terhindar
dari kematian di kayu salib, sebab di dalam Kitab Sud [Taurat]
tertulis bahwa seseorang yang digantung di tiang salibadalah
la 'natl (terkutuk). Dan laknat itu mengandungsatu makna
sedemikian rupa sehingga apabila ditujukan satu detik pun kepOda
seorang suci seperti lsa Almasih, merupakan keaniayaan dan
ketidakadilan yang mendalam. Sebab, berdasarkan kesepakatan
seluruh ahli bahasa, makna laknat itu berkaitan dengan [kondisi]
hati. Seseorang akan disebut mal 'uun (terlaknatlterkutuk) dalam
kondisi ketika hatinya benar-benar teIah jauh dari Tuhan lalu
menjadi hitam; dan tidak memperoleh rahmat lIahi; serta buta
dari kecintaan Tuhan; sarna sekali kosong dan harnpa dari
makrifat lIahi; buta dan tak tentu arah bagaikan syaitan, lalu
dipenuhi oleh raeun kesesatan. Dan di dalam dirinya sedikit
pun tidak tersisa lagi nur seela kecintaan makrifat Ilahi; dan
seluruh hubungan persahabatan serta kesetiaan menjadi terputus.
Dan antara dia dengan Tuhan timbul kedengkian. kebencian,
ketidaksukaan, dan permusuhan satu sarna lain sampai-sampai
Tuhan menjadi musuhnya dan dia menjadi musuh Tuban; Tuhan
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tidak perduli terhadapnya dan dia tidak perdlili terhadap Tuhan
Ringkasnya, dalam seliaI' sifat,dia menjadi pewaris syaitan.
Dan itulah sebabnya syaitan disebut fa 'jill (lcrkutuk):l)

Sekarang jelas bahwa maknamal'lilfll (tcrkutllk) begitll
kotor dan tidak suci sehingga dalam bentuk· bagaimana pun
makna itu tidak tepat bagi seorang suci yang mcmiliki kccintaan
tethadap Tuhan di dalul11 hatinya. Disayangkan bahwa orang
Kristen ketika merumuskall akidah tersehllt tidak memperhatikan
makn3 [kala] laknat. Jika tidak, orang-orang illl tidak l1lungkin
dapat menggunakan kala yang begitu buruk bagi scarang yang
SLId scperti [S3 a.s .. Apakah kila dapat mcngatakan bahwa pcrnah
ada sualu saat di dalam did Isa 3.5. ketika hati beliau bcnar
benarjauh dad Tuhan; mengingkari Tuhan; tidak perdu Ii terhadap
Tullan; dun menjadi musuh Tuhan? Apakah kita dapat ber~

anggapan, hati Isa a.s. pernah merasakan bahwa beliau telah
jauh dari Tuhan; telah menjadimusuh Tuhan; serta telah
tenggelam dalam gelapnya kekufuran dan keingkaran? Lalu
jikahatiIsa a.s. tidak pernah mengalami .hal demikian --.~ustru

hatibeliau selalu dipenuhi oleh nur keclI1taan dan maknfat-
makawahai orang-orangbijak, ,ini adalah saat ulltuk berfikir.
?fakni,bagaimana mungkin kita dapat mengatakan, jangankan

bahkan ribuan laknat Tuhan telah turun dengan
pada hati Isa a.s.? Ma'adzallah (dengan

sekali...;kali tidak! Lalu bagaimana
mengatakan -:-na 'udzubi/lah- bahwa beliau

terklltllk:? Sangatdisayangkanbahwa manusia tatkala
hif,bI6"tark"n "lIatu hal dari mulutnya atau telah memegang teguh

keburukan akidah itu telah
m"lejJaskann:ya. Keinginan untuk

'T1~7~j~,,~I~~, (I,es,ej'cm,'ta:n),jik:a berlandaskan pada suatu
t ke'bellaran, ia merupakan suatu hal yang patut

merul,ak:an Ke,nglllall akan najat sedemikian

Qarnus, Muhith, TUJ-ul·A,US, dsb
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rupa yang menimbulkan penghancurali terhadap suatu kebenaran
sect.a yang mewujudkan suatu akidah terhadap seorang nabi
SUCt dan lilanusia kamil bahwa beliau pernah mengalami suatu
kondisi ketika hubungannya dengan Allah Taala terputus. [Hal
ItU] b~kannya m~nimbulkan kemantapan hati serta keterpaduan
arah, Justru memmbulkan keterasingan, jurang pemisah, per~

musuhan, dan ketidakperdulian. Dan bukannya nur justru yang
menyebar di dalam kalbu adalah kegelapan. '

. Ini pun hendaknya diingat bahwa pemikiran demikian bukan
saJa bertentangan dengan kemuliaan kenabian dan martabat
keras~lan Nabi Isa a.s., melainkan juga bertentangan dengan
pe~da w~~n .sempurna, kesucian, kecintaan dan makrifat yang
beltau m~!'k', yang telah beliau ungkapkan di banyak tempat
dalam InJl1. Baea dan simaklah Injil, Nabi Isa a.s. denganjelas
mend~'wa~anbahwa, "Aku adalah nul' alam semesta; aku adalah
~enu~Juk Jalan; dan aku memiliki hubungan kecintaanyang
tlllggl dengan Tuhan. Aku memperoleh kelahiran suci dari-Nya
Dan aku adalah putra kesayangan Tuhan." Lalu denganada:
nya hu~ungan-hubungan murni dan suei tersebut,bagaimana
mungkll1 makna [kata] laknat yang tidak suci itu bisa tepat bagi
kalbu Nabi Isa a.s.? Sama sekali tidak!
. Jadi, tidak diragukan lagi hal ini terbukti bahwa Isa a.S.

ttdak dlsaltbkan, yakni tidak mati di tiang salib. Sebab diri
b~liau suci dari dampak penyaliban. Dan tatkala beliau ;idak
dlsaltb [dalam. makna sepenuhnya] maka tidak diragukan lagi
bahwa hatl belta.u telah diselamatkan dari kondisi tidak sueinya
laknat. Dan dan Itu pun mutlak muncul kesimpulan bahwa belia
benar-benar tidak naik ke langi!. Sebab, kenaikan [beliau] k~
langlt merupakan salah satu bagian dari rancangan tersebut serta
suatu jenjang dari [konsep yang menyatakan bahwa beliau]
dlsaltb. Jadl, tatkala telah terbukti bahwa beliau tidak terkutuk
dan tidak pula beliau telah pergi ke neraka untuk tiga hari serta
ttdak pula beltau mati; maka bagian kedua [dari rancangan]
tersebut -yakni kenaikan ke langit- juga telah terbukti batil.
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Dan mengenai itu masih ada dalil-dalil lain yang muncul dari
Injil, dan akan saya tuliskan di bawahini.

Salah satu di antaranya adalah sebuah sabda yang kerns
dari mulut Nabi Isa a.s.: "Akan tetapi sesudah Aku bangkit,
Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Lihat Mal;"S 26:32.
Dari ayat iui tampak jelas bahwa sesudah keluar dari kubur,
Nabi Isa telah pergi ke Galilea -bukannya ke langit. Dan kalimat
Nabi Isa, "Sesudah Aku bangkit", dari itu lidak dapal diartikan
kehidupan sesudah mati. Melainkan, disebabkan dalam pandang
an orang-orang Yahudi dan orang-orang awam bahwa beliau
telah mati di atas salib, untuk itulah sejak sebelumnya Nabi
Isa telah menggunakan kalimat tersebut sesuai dengan pemikiran
pemikiran mereka [yang bakal timbul] di masa mendatang.

Pada hakikatnya seseorang yang digantung di tiang salib,
dan paku ditancapkan pada kaki serta tangan-tangannya, hingga
akibat penderitaan itu dia jatuh pingsan lalu tampak seperti
sudah mati, jika dia terselamatkan darimalapetaka seperti itu
lalu kernbali sadarkan diri, rnaka ucapannya ini tidaklah ber
lebihan bahwa "Aku telah hidup kembali". Dan tidak diraguk.n
lagibahwa selamatnyaNabi Isa setelahmalapetaka besar itu
merupakan suatu mukjizat.ltu bukan suatu hal yang biasa, akan

tidak benar jika beranggapan bahwa nyawa Nabi Isa telah
tef.,oabut itu]. Memang benarbahwa di dalam Injil-injil
,eraalDa, kala-kata seperti itu. Akan tetapi itu merupakan

halnya kesalahan yang telah
peristiwa sejarah

rnenekuni Inji!, mengakui bahwa
(I) pertama, adalah ajaran agamawi

t~~}C;)~~:~i~~ "alVari (sahabat) Nabi Isa a.s.,
IT utamaJnjil; (2) kedua, peristiwa-peristiwa

nenek~meyangNabi Isa; peristiwa
penyiksaan beliau; keberadaan sebuah telaga

Nabi Isa a.s., dan sebagainya. Inilah hal
oleh para penulis. Jadi itu bukanlah
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illii1miyah, melainkan hal-hal yang telah ditulis eleh para penulis
berdasarkan pemikiran mereka. Dan di beberapa tempat terlalu
berlebih-lebihan.Misalnya, di suatu tempat tertulis bahwa Nabi
Isa a.S. tclah melakukal1 pekerjaanyakni menampakkan ll1ukjizat
lllukjizal, demikian banyaknya sehinggajika dituliskan di dalam
buku-buku, maka dunia tidakcukup untuk menamplJng buku
bukulersebut. 5) Betapa ini suatu hal yang sangat dilebih-Iebih
kan!

Selain itu. mengkiaskan malapetaka demikian besar yang
tclah mcnimpa Nabi. Isa a.S. dengan maut/kematian. tidaklah
bertentangan dari segi ungkapan bahasa. Di dalam setiap kaum
kurang-Iebih terdapat ungkapan seperti lni. yakniseseorang
yang mengalami suatu malapetaka fatallalu akhirnya diaselamat,
maka untuknya dapat dikatakan bahwa dia telah hidup kernbali.
Dan ... di dalam .. ungkapan.suatukaumsertasuatu. nege~i,
percakapan seperti itu. bukanlah suatu hal yangmengada~ada.

fnjil Barnabas dan Perte.ntangaI1:Seput~.. 'p.~I,Iyaliban)' ~sus
SeteJah semua hal tersebut; ada satu hallagi yang perlu di

perhatikan bahwa di dalam InjilBarnabas~yang kira-kira tentu
ada di Perpustakaan London~ juga tertuJis· bahwa Nabi .Isa
a.s;tidak disalib dan tidak pula beliaumati diliangsalib.
Sekarang di sini kita dapat rnengambiLkesirnpulan bahwa
walaupun kitab itu (Jnjil Barnabas) tidak dimasukkan di dalarn
kitab-kitab InjiI dan telah ditolak tanpa suatu keputusan, namun
tidak diragukan lagi bahwa inimerupakan sebuah kitabkuno
dan berasaJ dari zaman yang samaketika Injil lainnyatelah
dituliskan. Apakah kita tidak rnemiliki ikhtiar untuk menganggap
kitab lama dan kuno tersebut sebagai sebuah kitab sejarah dari
zaman dahulu serta mengambil manfaat darinya setelah terlebih
dahulu meletakkannya pada kedudukan kitab-kitab sejarah. Dan
apakah. sekurang-kurangnya dengan membaca kitab· itu tidak

5) LlhalJoJulIlJIl:S 21.25 'j!I;:I'y
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timbul kesimpulan bahwa pada waktu penyaliban Nabi lSa a.s.
semU3 orang tidak sepemahaman mengcnai tclah matinya Nabi
lsa di tiang salib? Lalu, selain itll, tatkala di dalam kecmpat
Injil sendiri terdapat ungkapan-ungkapan demikian bahwa
seorang yang telah mati 6) dikatakan tidak mati, maka dalam
keadaan itu jika kata mati digunakan untuk kondisi pingsan.
itu adalah wajar.

Kuburan Orang Yaltudi Yang Berkamar

Saya telah menuliskan bahwa dusta tidak mungkin ada di
dalam sabda Nabi. Nabi Isa telah memberikan persamaan
keberadaan beliau tiga hari di dalam kubur, dengan [keberadaan]
Nabi Yunus tiga hari [di dalam perut ikan]. Darinya diketahui,
sebagaimana Nabi Yunus tetap hidup selama tiga hari di dalam
perut ikan, demikian pula Nabi Isa akan tetap hidup tiga hari
di dalam kubur. Dan kuburan orang-orang Yahudi pada waktu
itu tidak sarna dengan kuburan zaman sekarang, melainkan ber
bentuk seperti kamar yang di dalamnya sangat luas. Dan pada
satu sisinya terdapat jendela yang di tutup dengan sebuah batu
besar.Dan selanjutnya, pada pembahasannya, saya akall buktikan
bahwa kuburan Nabi Isa a.s. yang saat ini terdapat di Srinagar
Kashmir, adalab kuburan yang persis seperti kuburan yang dahulu

diletakkan dalam keadaan pingsan. Ringkas
yang baru saja saya tuliskan, darinya

lalu .pergi ke Galilea.
tertulis bahwa beliau keluar

pergi di jalan menuju Galilea,
akl'in""a be,rte,uu dengan sebelas hawarin (sahabat

safiabal)iK"til""'lcr<OKa sedang makao, beliau memperlihatkan
dan kaki-kaki beliau. Dan mereka

mlmg;kin [beliau) itu hantu. Barulah beliau
Akudan lihatlah, karena ruh tidak

8:52 "}JellY.
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memiliki harlan serta tulang-belulang' seperti kaHan saksikan
pada diriku." Dan beliau mengambil sepotong ikan goreng serta
sekerat sarang marlu, lalu memakannya di hadapan mereka.
Lihat Markus 16: 14 dan Lukas 24: 39-42. Dari ayal-ayat ini
dengan pasti diketahui bahwa Nabi Isa a.s. sarna sekali lidak
pergi ke langit, melainkan beIiau pergi ke Galilea setelah keluar
dari kubur, dan seperti manusia [Iainnya], beliau lampil dengan
tubuh dan pakaian biasa. Jika beliau hidup setelah mati, bagai
manamungkin pada tubuh kasar [beliau] terdapat bekas luka
penyaliban serta butuh makan coli? Dan kalau pun dahulu iln
dCl11ikian, tenti!sekarang juga beliau tetap butuh makan rotL

Tiang Salib dan Cara Penyaliban

. Para penelaah hendaknya jangan terkecoh bahwa [liang)
sahb orang-orangYahudi .tidaklah sarna dengan [liang) gantung
zaman sekarang yang hampir-hampi~ tidak mungkin selamal
darinya. Sebab, pada penyalibanzaman itu, tali tidakdijeratkan
ke leher serta tidak dijatuhkan dari kayu [pijakan)lalu [dibiarkan)
tergantung. Melainkan, diletakkan di kayu salib lalu paku di
tancapkan pada kedua tangan dankaki. Dan haUtu .l1Ie
mungkinkan,. s~~elah penyaliban dan ...pem~~uansa~pai .... satu
atau.dua han, Jlka nyawa orangitu ingindilIlaafkan maka
penderitaan yang demikian dianggapcukup, Ialu tanpa me
,.nalahkan tulang-tulangnya ia dilurunkan hidup,hidup. Danjika
~eman~ i.n~in dimatikan, .. makasek\lr~ng-kurangnyas~mpai
lIga handlb.arkan tergantung ditiang salib; tidak diberi minl1m
~'lIlIl'la~Il;dibiarkan seperti itu~i bawah terik matahari selama
tiga hari atau lebih,. kemudian setelah itu tulang-tulangnya
dlpatahkan. Lalu akhlrnya setelah segenap penderitaan tersebut
barulah dia mati.

Penyaliban Yesus dan Hari Sabat

Akan tetapi karunia dan kasih-sayang Allah Ta'ala lelah
menyelamatkan Nabi Isa a.S. dari penderitaan begitu hebal yang
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dapat mengakibatkan nyawa melayang. Dengan menelaah Injil:
injil sedikit lebih mendalam, anda akan me~getahUi bahwa N~bl
Isa a.s. bukannya disalib sampai tiga han; bukan pula bellau
liga hari menanggung lapar d~n haus;.dan .tidak pUI~ tula.ng
tulang beliau dipatahkan. Melamkan, k,.ra-klfa sampal duap?,
beliau tergantung di tiang salib dan kas'h-sayang serta karuma
Tuhan telah menyusun suatu kondisi bagi beliau supaya usul
penyaliban itu ditetapkan pada bagian akhir hari ter~ebut,
sedangkan hari itu adalah hari Jum'at dan sisa hari hanya tmggal
beberapa saat lagi. Keesokan harinya merupakan hari Sabat
dan hari raya Paskah orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang
Yahudi adalah suatu hal yang haram serta dosa yang patut
dihukum apabila membiarkan seseorang tetap berada di tian~
salib pada hari Sabat atau pada malam sabat. Dan seperll
orang-orang Islam, orang Yahudi pun ~enganut hitu~gan
qamariah (bulan) dan menghitung malam le~'h dahulu da~, slang.
Jadi, di satu sisi, itulah kondisi yang telah lImbul meialul faktor

faktor ardhi (bumi).

Faktor Samawi Berupa Badai Gelap
;c>Sedangkan pada sisi lain, faktor-faktor Sarnawi (Langit)

iei~htiJnblll dari Allah Taala, yakni ketika masukjam ke-enam
ba<;lai pasir sedemikian rupa sehingga

m~~J,~:~~:~:,:se~:I~~u,:r:u~:h:j:k~aw~asan[di sana] dan"egm.pail, te[Se~IUltt Lihat Markus 15:33.
dmlbellas. yakni waktu

kondisi yangsangat gelap
oraiig'!br.'rig V.h..." menjadi resah, jangan-jangan malam

••~:~~t~;~ll~~~~~~,:~ n,erl,ka melanggar [ketentuan-ketentuan]dikenai denda. Untuk itulah Nabi Isa
yang bersama beliau, cepat-cepat mereka

tiang salib.
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Faktor Samawi Berupa Mimpi Isteri Pilatus

Dan beriringan dengan itu telah timbul satu lagi faktor
Samawi, yakni ketika Pilatus duduk di kursi pengadilan, isterinya
mengirimkan pesan, "Jangan engkau apa-apakan orang baik
ini (yakni,jangan berusaha untuk membunuhnya) sebab, karena
dia saya sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Lihat
Matiz,s 27: I9. Jadi, dari malaikatyang telah diperlihatkan kepada
isteri Pilatus dalam mimpi itu, kami dan setiap orang yang
berfikiran adil akan memahami secara mutlak bahwa sama sekali
bllkanlah keinginan Tuhan agar Nab! Isa mati di tiang salib.
Sejak dunia ini diciptakan sampai sekarang tidak pernah terjadi
bahwa untuk menyelamatkan seseorang, Allah Taalamemberi
kan penekanan kepada orang lain di daIam mimpi supaya dia
lllelakukan sesuatu, lalu hal itu meleset.Misalnya di dalam
Injil Malius telah tertulis bahwa s~orang malaikat Tuhan muneul
didalammimpi Yusuf, laIu berkata, "~angunlah, dan bawaIah
lari anak ini serta ibunya ke Mesir dan tetaplah tinggal di sana

saya memberitahukan kepadamu,kareria Herodes akM
m'mcar; anak ini untuk dibunuh."Lih~t Injil Matius 2:13.
Sekal·"ri~ apakah dapat dikatakanbahwaYesus mungkin

sampai di Mesir? Demikiari pulatordapat sebuah
tddbir (upaya) dari Allah Taala, yaitu mimpfYang diJihat oleh

Pilatus untuk Nabi Isa. Dan tidaklah mungkin tadbir itu
me,les:et. Dan sebagaimana kemungkinan terbunuhnya Nabi Isa
d~lam perjalanan di Mesir merupakan suatu pemikiran yang
bertentangan dengan sebuah janji Allah TaaIa yang telah

demikian pula di sini adalah bertentangan
apabila malaikat Tuhan tampak oleh isteri

melmberil,an petunjuk bahwa jika Nabi Isa mati di
hal itu tidak akan baik baginya, (jika tetap saja mati

maka kedatangan malaikat untuk tujuan itu akan menjadi

(jika] Nabi Isa terbunuh di tiang salib, apakah ada
seperti itu didunia ini? Sarna sekali tidak! Suara

II



kalbu mumi yang dimiliki setiap orang bcrhati baik, apabila
mengetahui mimpi isteri Pilatus, maka tanpa diragukan lagi ia
akan merasakan kesaksian ini, bahwa. pada hakikatnya tujuan
mimpi tersebut adalah supaya dibentuk suatu landasan untuk
membebaskan Nabi Isa. Padahal di dunia ini setiap orang
memiliki ikhtiar untuk menolak dan tidak menerima suatu
kebenaran nyata dengan berpijak pada akidah yang dia anut.
Akan tetapi ·secara objektifterpaksa diakui bahwa mimpi isteri
Pilatus merupakan suatu kesaksian yang besar bobotnya untuk
menyelamatkan Nabi Isa dari liang salib. Dan Injil yang memiliki
peringkat paling utama, yakni MaNus telah menuliskan kesaksian
tersebutwalaupun dari kesaksian-kesaksian yang akan saya tulis
dengan sangal kual di dalam buku ini, keluhanan Nabi Isa serla
kOllsep penebusan dosa, dengan seketika akan gugur, tetapi
tuntutan kejujuran dan kesukaan akan kebenaran hendaknya
membualkila tidak perduli sedikil pun lerhadap [ikalan] umal,
pe.csa'Jd'lralll1 serla akidah-akidah yang lurun-temurun, dalam

menerima kebenaran. Sejak manusia diciptakan, sampai
se.l,arilng ribuan benda telah dijadikan luhan oleh kedangkalan

dan ulac-ular pun disembah.
ori"'l~-orar'g neraKa., aengi'" karunia anugrah Ilahi,

le.'hirld'if dlari akidah-'lk«jah musyrik semacam

Ga,lilloa "e,eran Penyaliban

saya peroleh dari Injil
ibnu Maryam dad kematian di tiang

perjalanan yang beliau lakukan
dari kubur, cukup jauh. Pertama-

/~~~~~r,~~i;~r;~ bertemu dengan Maryam
l'1i!gg~I~,ria.1 mengabarkan kepada para Hawari

Isa masih hidup. Telapi mereka lidak
beliau terlihat oleh dua orang dari

m,,"u)u ke desa, akhirnya sewaktu
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beliau lampak oleh kesebelas [murid beliali lainnya] yang sedang
makan-minum, beliau menyesalkan [perihal] tidak adanya iman
serla kekerasan bali mereka. Lihal Injil Markus 16:9-14. Dan
keUka [dua orang] murid Nabi Isa sedang mennju ke desa yang
bernama Emaus -terletak [kira-kira] 7 mil dari Yerusalem
barulah mereka bertemu Nabi Isa. Kelika mereka tiba dekat
desa lersebuI, Nabi Isa ingin melanjutkan perjalanan dan berpisah
dengan mereka. Namun mereka menahan beliau agar tetap
bersama mereka pada malam had itu. Dan beliau duduk makan
bersama mereka dan mereka bersama Nabi Isa bermalam di
desa yang bernanla Emaus ilu. Lihat Lukas 24:13-31.

Sekarang nyalalah bahwa, pada lubuh ruhaniah yang
[Iazimnya] diperoleb selelah kemalian berlakunya adat kebiasaan
tubuh Iahiriah; makan; minum; tidur dan menempuh suatuper
jalanan jaub ke GaIilea yang berjarak sekilar 70 mil dari
Yerusalem, 5ama sekali tidaklah mungkin. serta. tidak masuk
akal. Dan walaupun campur,tangan khayalan-khayalan lelah
lU~ngakibalkan kisah-kisah dalam Jnjilbanyak mengalami
perubahan, namun dari sekian banyak kala yang ditemukan dalam
InjiHnjil, lerbukti secara jelas bahwa Nabi Isadengan tUl1uh
lahiriah dan lubub biasa ilu juga telah bertemu dengan murid
murid beliau dan berjalan kaki menempuh sualu perjalananjauh
keGalilea. Dan beliau lelah memperlihatkanluka-Iuka beliau
~~pada para hawari, dan malamnyamakan serta tidur bersama
lUereka. Dan lebih lanjut akan saya buktikan bahwa beliau lelah
lUengobali luka-Iuka beliau dengan menggunakan sejenis salep.

I<inihendaknya dipikirkan, apakah setelah memperoleh
s.ebuah Inbuh ruhani dan tubnh abadi -yakni, selelah tubuh
y~ng kekal, yang suci dari makan dan minum, lalu bersemayam
lJIltuk selamanyadisisi kanan Allah Ta'ala, serta yang suci
d~risetiap cela dan kerusakan, serta yang di dalamnya
mengandungja/a/lkeperkasaan Tuhan Yang Azali dan Abadi
padanya masih lerdapat cacal berupa Iuka-Iuka segar akibal
penyaIiban dan pemakuan? Yang darinya masih mengaIir darah
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Dan mereka menemukan batu [penutup] telah terguling dari
kubur (perhatikan hal ini). Dan setelah masuk, mereka tidak
menemukall mayat Tuhan Yesus". Lihat Lukas 24:1-3.

Sekarang coba pikirkan sedikit kata "mQsuk". Jelaslah bahwa
manusia dapat masuk ke dalam kuburan yang seperti sebuah
kamar itu, dan di dalamnya terdapatjendela. Dan pacta tempatnya
saya akan jelaskan di dalam buku ini bahwa kuburan Nabi Isa
a.s. yang telah ditemukan di Sri nagar, Kashmir, juga persis
seperti kuburan yang berjendela tersebut. Dan ini merupakan
suatu rahasia besar yang dengan memperhatikannya hati para
peneliti akan dapat sam.pai pada suatu kesimpulan yang luar
biasa.

t5

Kehcl"anan Pilatus Mendengar Yesus Mati Begitu Cepat

Dan dad sekian· kesaksian yang saya peroleh· dari·· Injil,
adalah ueapan Pilatus yang terlulis di dalam lnjil Markus. Yakni,
"Sementara hari Illulai malam, danhari··itu·hafi persiapatl, yaitu
hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf t\rimatea.seorang
anggota Majlis Besar terkemuka;·yangjugamenanti-nantikan
Kerajaan Allah, datang dan memberanikan diri menghadap
Pilatus dan meminta mayat Yesus. DanPiiatus heran [serta
meragukan] bahwa [begitu cepat] Yesus sudahmati." Liha!
Markus 16:42-44. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa
sejaksaat penyaliban itu sendiri sudah timbul keraguan tentang
kernatian Yesus. Dan rasa heran itu puntimbul dari seorang

berpe"galanlan mengena; berapa lama waktu bagi seseorang
di tiang salib.

dan Air Menga~ir Dari Lambung Yesus
sekian kesaksian yang saya peroleh dari Injil adalah
sayatuliskan di bawah ini: "Karena supaya mayat

tinggal tergantung di kayu salib pada hari Sabat
'-"-sellab hari itu merupakan hari persiapan, bahkan hari Sabat

besar- maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus
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Kuburan Berkamar Tempat Yesus disemayamkan
Jadi, tidak diragukan lagi, adalah benar bahwa Nabi Isa

tidakmati di tiang salib dan tidak pula beliau memperoleh suatu
tubuh ruhani baru. Melainkan [yang tampil] adalah suatu kondisi
pingsan~yang menyerupai mati. Dandengan karunia Allah
Ta'al., yang terjadi adalah,beliau telah diletakkan di dalam
kubUiran yang tidak sama dengan knbnran-knburan di negeri

M,'laln~,"n [kuburan] yang berupa kamar berudara dan

te~~a~~~l~~;:~:~;;~:~~l'~Dan pada zaman itll di kalangan
otrtng,"o"a"ng kebiasaan· membangun kuburan

be·rudaradanluas. Padanya mereka.
bUrtt!seb"all Je,oQ,,,a. Kubl.lran.:.kubunm· seperti ... itu sudah ada

waktuiny'a, mayat dimasukkan
Delllilkiarilah kesalksiian ini pun dengan jelas diperoleh

Lukas terdapat kalimat-kalimat
'!','1r,.,.ri; pa,gi'pall' benar [ketika hari masih gelap] pada hari

me.rel,a [para wan ita] pergi ke kubur
,womb:a",,, ",mliatt"",ml>all [w,mg;ij yang telah mereka sediakan.

tcrdapat juga beberapa wanita lainnya.

serta menimbulkan rasa perih dan sakit? Yang ulltuknya telah
pula di siapkan scjenis salep'? Dan setelah [mcmperoleh] lubuh
ruhani serta tubuh abadi -yang sampai kapan pun seharusnya
tetap selamat. tanpa cacat, sempurna serta tidak berubah·--··masih
dipenuhi berbagai macam cacat? Dan Nabi Isa sendiri telah
memperlihatkan daging serta tulang beliau. Tidak hanya smnpai
di situ saja. bahkan padanyajuga masih terdapat perihnya rasa
lapar dan haus, hal-hal yang mutlak timbul pada tubuh lahiriah.
Jika tidak. apalah perlunya bagi Nabi Isa untuk memakan
makanan, meminllm .minuman, istirahat dan tidur dalam per
jalanan ke Galilea. Tidak diragukan lagi bahwa di alam ini,
bagi tubuh [lahiriah] yang/ana (tidak abadi), rasa lapar dan
haus pun merupakan suatll keperihan yangjika melampaui batas
dapat mengakibatkan manusia menjadi mati.



dan meminta supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayal
mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu
mematahkan kaki orang pertama d(in kaki orang kedua yang
disalibkan bersama-sama dcngan Yesus. Tetapi ketika mereka
sampai kepada Yesus dan l11elihat bahwa dia telah mati, maka
mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara
prajllrit itu menikam lambllngnya dengan tombak, dan segera
mengalir darah dan air." Lihal Yohanes 19:31-34.

Dari ayat-ayat ini denganjelas diketahui bahwa pada waktu
ilU unluk menghabiskan nyawa seseorang yang disalib, lerdapal
kebiasaan inL Yakni, orang yang digantung di tiang salib, di
biarkan sampai beberapa hari, dan lulang-lulangnya dipatahkan.
Akan lelapi lulang-lulang Nabi Isa sengaja lidak dipatahkan,
dan tentu beliau diturunkan dari tiang salib dalam keadaan hidup
seperti kedua pencuri tersebut.ltulah sebabnya darahjuga keluar
dari msuk beliau akibal penusukan. [Sedangkan] darah orang
mali [biasanya] menjadi beku.

Kesepakatan Rahasia Untuk Menyelamatl{an Yesus

Dandi sini dengan jelas diketahui bahwa tampaknya ada
kesepakatan rahasia di dalam. Pilatus adalah seorang yang takut
lerhadap Tuhan dan berhali baik. Unluk memberikan dukungan

takut pada Kaisar, sebab orang-orang Yahudi
Ille:nc,.p Nabi Isa sebagai pemberontak. Akan tetapi Pilalus adalah
<e(>rarto yang;beruntung, karena dia rnelihat Nabi Isa. Namun

me:mp,erc,leh .."ugc" ... lerseL,ut. Pilatus tidak hanya
,me.lih:al, melainkan banyak memberikan dukungan. Dan

tidak berkeinginan agar Nabi Isa disalibkan.
secarajelas didapati bahwa Pilatus

bet:keing,inaln untuk membebaskan Nabi Isa.
o"mo'-olran,o Yahudi mengatakan. "Jika engkau

~l;t~~;~:k~~;~ bukanlah sahabat Kaisar." Mereka
ij seorangpemberontak, dan dia sendiri

Yohanes 19:12.
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Dan mimpi isteri Pilatus juga lcbih melld6rong agar dengan
cara apapull Nabi Isa dapatdiselamatkan dari penyaliban. Jika
tiduk, akan berakibat kchallcuran bagi mereka (Pilatus dan
istcrinya). Namundikarcllakan orang-orang Yahudi adalah suatu
bangsa yang jahat dan juga sial' mengadukan Pilatus kepada
Kaisar, otch scbab itu Pilatustelah mengambil jalan yang
bijaksana untuk membebaskan Nabi .lsa. Pertama, penyaJiban
Nabi Isa dibiarkan berlal1gsungpada hari Jum'at, dan sisa had
itu Iwuya tinggal beberapa jamsaja lagi. Sedangkan malam
Sabat Besar·· sudah mendekat. Dan Pilatus benar-benar ·me
ngetahuibahwa orang Yahudi, scsuai hukum-hukuITI syariat
mereka, hanya dapat mcletakkan Nabi Isa ditiang salib sampai
sore saja. Lalu, begitu malam tiba, mas ukiah had Sabatmereka,
yang di dalamnya tidak balch membiarkan [seseonlllgtergalltUllg]
di tiang salib. TernyatademikiaJ1JahYangterjadidaI1Nabi· Isa
telah dilurunkandari tiangsalib· sebeJum·maJam tiba;:Dan
tidaklah masuk akaI bahwa kedua pencuri yang di5a.libkall
bersama Nabi 15a, m3sih letaphidu~, .. n~l.nUJ1~.abi Isa ~al~l~l
tempo dua jam saja sudah mati. Melainkan itll hanyalahsuatu
alasan/hikmah yang· telah ·ditirriblilkal1:ulltukmenghindarkan
Nabi Isa dari pematahan tularig.:.tulang. Bagiorangyang berakal,
ini merupakan suatu bukti· besar. bah,,/a'keduapencIJri· telah
dilurunkan hidup-hidup dari liang ~alib. Danmemang biasanya
orang-orang diturunkan dari tiangsalib[masih]dalam keadaan
hidup. Dan rnerekabaru akanl11tlti datam kondisi ketika tulang
tulang mereka dipatahkan. Atau merekalnati setelahdibiarkan
di.~iang,salihselarnabeberapahari dalam··keadaan.·lapar dan
ha~s. Akan telapi lidak satup~ndari hal-hal tersebul dialami
olehNabi lsa. Beliau tidak dibiarkan lapar dan haus di liang
salI?sampai beberapa hari. Dan lidak pula tulang-tulang beliau
?ipat~hkan. Dan dengan .rneng~takan bahwa Nabi Isa 5udah
mati, telah membuat orang;.;orang Yahudi lalai terhadap masalah
[pemalahan lulang] itu. Akan letapi tulang-tulang kedua pencuri
tersebut dipatahkan lalu saat itu juga hidup mereka berakhir.
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Permasalahannya baru akan bt!rbeda apabila kedua pencuri itu
dikatakan telah mati sehingga tidak perlu mematahkan tulang
tulung mereka.

Dan seorang yang bernama Yusufsahabat terhormat Pilatus~

seorang tokoh di kawasan itu; dan masuk di kalangan pengikut
pengikut rahasia Nabi Isa tampiI pada saat yang tepat. Saya
menduga bahwa dia pun dipanggil atas isyarat dari Pilatus. Nabi
Isa dinyatakan sebaga; orang mati lalu diserahkan kepadanya.
Sebab, dia adalah seorang pembesar dan orang-orang Yahndi
tidak dapat menentangnya sedikit pnn. Ketika dia tiba, Nabi
Isa yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dinyatakan sebagai
orang mati, lain dia ambi!. Dan di kawasan tersebut terdapat
sebnah kamar luas yang sesnai kebiasaan pada zaman itn telah
dibuat sebagai knburan. Di dalamnya jnga terdapat sebuah
jendela. [Kubnran) itn berada dllokasi yang tidak diketahui orang
orang Yahudi. Di tempat itulah Nabi Isa diletakkan atas petunjuk
Pilatus.

Persamaall Nabi Isa dan Masih Mau 'ud
Peristiwa ini terjadi 14 abad sesudah kewafatan Nabi Musa

a,", dan Nabi Isa merupakan mlljaddid (pembaharu) abad ke
14. untukmenghidupkan [kembali) Syariat Israili. Dan walaupun
oraI02-O"an2 Yahudi juga sedang menunggu-nunggu Almasih

~;~:i~~~Jr; pada abad ke-14, dan nubuatan-nubuatan para
tl ml,mlbel'ik'lll kesaksian-kesaksian mengenai

dis,es:alkan bahwa para ulama Yabudi
mlm~:enali zaman dan musim itu serta

rti~!riy:~ial,a"Alimaslll yang dijanjikan (Isa ibnu Maryam) tersebut
hanya itu, bahkan beliau dinyatakan

diniOl11:ak,m sebagai orang ingkar, dan akhirnya
111"ri"tapkan bagi beliau, serta menyeret belian

it~'r~:;;~~_~~,;:~~;;r~i bahwa Tuhan memang
~J'd~d~;~~~~;k demikian pada abad ke-
i~ hati urnatjadi keras dan para ulamamenjadi

buta, dan musuh kebenaran.
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Di sini;jika abad ke-14 Musa dibandingkan dengan abad
ke-14 Matsil Musa (Nabi Mnhammad s.a.w.), maka pertama
tama yang akan tampak adalah, pada kedua abad ke-14 itn ter
dapat 2 orang tokoh yang menda'wakan diri sebagai Masi"
Mall'lId (Almasih yang dijanjikan), dan penda'waan itu benar,
serta berasal dari Tuhan. Lalu, bersamaan dengan itu pun akan
diketahui bahwa para ulamadari umat [masing-masing) telah
menyatakan keduanya kafir; rnenamakan mereka sebagai
orang ingkar dan dajjal; menetapkan fatwa mati bagi keduanya.
Dan keduanya diseret ke pengadilan. Yang satu, pengadilan
Romawi; sedangkan yang kedua, pengadilan Inggris. Akhirnya
keduanya telah diselamatkan, dan kedua macam ll1ama, Yahudi
dan Islam, tetap tidak berhasi!. Dan Tuhan telah berkeinginan
untuk membangun sebuah lemaat besar bagi kedua Almasih
tersebut. Ringkasnya, abad ke-14 Musa a.s dan abad ke-14
J':Injungan kita Nabi Muhammad s.a.w.,>bagiA/masih masing~

Illasing adalah keras [penuh cobaan) dan juga akhirnyapenuh
berkat.

Rintihan D03.·Yesus SebelumPenyaliban

DaTi sekian kesaksian yang saya peroleh darUnjiJ mengenai
selamatnya Isa Almasih a.s. dari penyaliban,adalah kesaksian
yang tertulis di dalam Injil Malills26:36-46.Di dalamnya
dijelaskan bahwa Nabi Isa a.S. setelah memperoleh i1ham tentang
penangkapannya, beliau berdoasambil menangis dan bersujud
dihadapan I1ahi sepanjang malam. Dan sudah pasti doayang
penuh rintihan seperti itu -yang untuknya Nabi Isa telah diberi
kan waktu sangat panjang- diknbulkan. Sebab, permohonan
yang makbul (diterima) yaitu permohonan dalam kondisi genting
sama sekali tidak akan ditolak. Lalu mengapa doa Nabi Isa
yang dipanjatkan sepanjang malam dan merupakan doa penuh
keperihan hati serta doa yang dipanjatkan dalam keadaan
teraniaya itl!, telah ditolak? Padahal Nabi Isa menda'wakan
bahwa Bapa yang berada di Langit, mendengar beliau. ladi,
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doa pel1uh kepedihan yang dipanjatkan sepanjailg malam (lleh
seorang Nabi Inulia seperti Isa Almasih, tidak dapat dikabulkan;
.Iadi, akibat contoh buruk seperti itu, iman mereka terjerumus
didalam suatu cobaan besar. Oleh sebab itu, tuntutan rahmat
Allah Taala adalah supaya doa itu dikabulkan. Pahamilah dengan
seyakin-yakitlnya b<lhwa doa yang tclah dipanjatkan di tempat
yang bcrnama Getsemani itu pasti tclah dikabulkan.

Kesamaan J'crsekongkolan Untuk Menghancurkan 4 Nabi

Ada satll hal lain yang patut diingat eli sini, bahwa sebagai
mana tclah dilangsllngkan musyawarah/kcsepakatan untuk
Illcmbllnuh Nabi Isa, dan untuk tuju3n itu para ulama besar
dan terkcll1l1ka lImat tcrsebut telah berkumplll di nJmah seorang
pelldeta besar bernama Caiaphas agar mcmbunuh Nnbi I~a dengall
eara apa pun, demikian pula [tclah tcrjadi kcsepakatan] untuk
Nabi Musa. Dan musyawarah/kesepakatan seperti itujugaIah
yang telah bcrlangsung di sebuah tempat di Mekkah, disebut
Daarun-Nadwah, untuk membunuh Nabi kita s.a.w.. Akantetapi
Tuhan telah menyelamatkan ke~dua Nabi muliatersebufdaii
akibat buruk Illusyawarah itu. Sedangkan musYa\varah···yang
telah dilakukan u"tuk Nabi !sa, berada di antarake~dual11usya;;'

warah tersebllt. Lalu, apa sebabnya beliau tidak disektmatkan?
Padahal beliau sangat banyak berdoa dibandingkan keelua Nabi
Sllci itu. Kellllldian, dalam kondisi bahwa Tlihan pasti mendengar
hamba-hamba kcsayanganNya dan menampakkan kegagalan
l11usyawarah orang-orang bejad, maka apapulasebabnya doa
Nabi Isa tidak didcngar? Setiap shadiq (hamba yang benar),
m·cmiliki pengalaman bahwa doa dalam keadaan genting dan
teraniaya, dikabulkall. Bahkan bagi seorangshadiq saat musibah
merupnknTl saat lIntuk menzahirkan Tanda.

Saya sendiri mcmiliki pengalaman dalam hal ini. Saya ingat,
dua.tahun yang lalu Dr. Martin Clark, seorang Kristen, yang
l11cnetap di Amritsar. Punjab, telah I11cngadukan saya ke peng';'
adilan Distrik Gurdasplll" dengan tuduhan palsll pereobaan
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bagaimana mungkin dapat diyakilli bahwa [sebelul11llyal Tuhan
selalu mcndengar belbu. sedangkandoayang dipanjatkan pacta
saat genting seperti itu, tidak Diadengar.

Dan dari Injil pun diketahuibahwa Nabi Isa a.s. yakin
sepenuh hati, bahwa doa beliau itu pasti telah dikabulkan, dan
beliau sangat bertumpu pada doa tersebut. Itulahsebabnya ketika
beliau ditangkap dan dinaikkan ke tiang salib, dankenyataan
kenyataan lahiriah tidak beliau dapati sesuaidengan harapan
beliau, maka tanpa kendali dar! mulut beliau terucap, "Eli, Eli
lama sabaqtani? -Wahai Tuhan-ku,wahai Tuhan-ku, mengapa
Engkau meninggalkanaku?"Yakni, sama-sekali beliau tidak
menyangka bahwa beliau akanberakhir seperti itll dan akan
mati di tiang salib. Dan beliau yakin bahwa doa beliau akan
didengar. Jadi darikedua tempat dalamlnjil tersebut, tampak
dengan jelas bahwa Nabi Isa yakin sepenuh hati bahwa doa
beliau akan dikabulkan dan [upaya] beliau memanjatkan doa
sarnbil menangis sepanjangmalam, tidak akan sia':'sia. Dan beliau
sendiri mengajarkan dari Allah Taala kepada murid-murid beliau
bahwa jika mereka berdoa, akan dikabulkan. Bahkan, sebagai
contoh, ada pula dijelaskan kisah seorang qadilhakim yang tidak
taki,tkepada manusia dan tidak pulatakut kepada Tuhan. Dan
tujuan kisah itu pun adalahsupayapara hawari/sahabat menjadi

diragukan lagi AllahTaala mendengar doa.
Isa telah memperolehberita dari Allah

timbulnya suatu< musibah besar atas diri
".,-,," "'I.hi IS3, sepertiorang-:orangarif, telah memrmjat,,;

rl""<1.n,""" landasan bahwatidak ada yang tidak mungkin
Taaladait berIangsung atnu tidak berlangsung
dalam ikhtiar-Nya. Oleh sebab itulah, peristiwa

iersebtit ·.~-'-bah'",a, na'udzlIbillah, doa Nabi Isa sendiri tidak

el,~¥j~(I~:;£~~d;:~~~suatu hal yang menimbulkan dampak sangat
.....~ pcngikut. Jadi, bagaimana mungkin contoh

llienggtillurkan iman itu dibcrikan kepada para hawari?
mata scndiri telah menyaksikan bahwa



pembunuhan. Dan dia menuduh baHwa saya mengutus seseorang
bernama Abdul Hamid untuk membunuh dokter tersebut. Dan
kebetulan di dalam pengadilan itu beberapa orang yang memang
memiliki rencana ---dari ke-tiga golongan, yakni Kristen, Hindu,
dan Islam- telah sepakat menentang saya. Dan sejauh yang
mungkin bagi mereka, mereka berusaha membuktikan luduhan
pereobaan pembunuhan itu pada diri saya. Para pendeta Kristen
marah kepada saya karena saya telah berusaha -dan sekarang
pun saya masih berusaha- untuk membe.baskan hamba-h~mba

Tuhan dad pemikiran mereka yang kehru tentang Nabl Isa.
Dan ini adalah eontoh sikap pertama yang saya Iihat dari
orang-orang itu. Sedangkan orang-orang Hindu marah kepada
saya karena saya, setelah terlebih dahulu memperoleh i1ham
dari Tuhan, memberikan kabar ghaib tentang kematian seorang
pandit (pendeta) mereka yang bernama Lekh Ram, atas
persetujuanuya sendiri. Dan khabar ghaib itu telah sempurna
tepat pada waktunya dalam masa [yang telah ditetapkan]. Dan
itu merupakan sebuah Tanda yang sangat mengerikan dari Tuhan.
Demikian pula para ulama Islam marah kepada saya, karena
saya menenlang kedatangan [tokoh] Mahdi dan A Imasih
penumpah-darah milik mereka, serta konsep jihad mereka. Unluk
itulahbeberapa tokoh penting dari ke-tiga golongan tersebut
tel~ltlll~ngadakan musyawarah supaya tuduhan pembunuhan
~~I~~tta,padadiri saya dengan cara apa pun, sehingga saya
dibunuhat~udipenj~rakan.Dan dalam hal pemikiran-pemikiran
J~.,,~~bl't,.mereka, pada pandangan Allah Taala adalah orang
~'~~n~~tti~Y~LDanse~elurn\Vaktunya-yakn i sebelum rencana~,

r~ngli:n:~~~rt1i~!andilakukansecara terse!ubung__ Tuhan telan
lIl~mlie~i,t~lil'kan kepada saya. Dan kemudian akhirnya Dia lelah
m~l11perdengarkan kepadasaya berita gembira ten tang ter~

ll~,Ii.~~nya[sayadari tuduhan tersebut]. Dan ilham suci Tuhan
i~i;;~,~!~~;~iumumkankepada ratusan orang sebelum perisliw3
itl'\.~~j~dL J)~n ketika saya memanjatkan doa setelah memperoleh
khabar i1hami itu -"Wahai Tuhan-ku jauhkanlah bala ini
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darikll"-· barulah saya memperoleh ilham bahwa Dia akan
mcnjauhkannya serla akan membebaskan saya dari pengadilan
illL D<ln ilham itu tclah diperdeng<lrkan kepada banyak orang;
yang jumlahnya lebih dari tigaratus, dan masih hidup s3mpai
sekarang.

Demikianlah telah terjadi bahwa para musuh saya mem
berikan kesaksian palsu lalu mengajukallJ1ya ke pengadilan dan
mcngllkuhkan perkara tersebllt. Orang-orang dari ke-tiga
golongan yang tclah saya uraikan itu, memberikan kesaksian
melawan saya. Bartllah Tuhan, melalui bcrbagai sarana tclah
lllembukakan seluruh hakikat perkara itu kepada hakim yang
menallgani perkara tersebut, bernama Karten W. Douglas, Deputi
Commissioner Distrik Gurdaspur. Dan dia telah mengelahui
bahwa perkara itu palsu. Kecenderungan dan keberpihakannya
pada keadilan, l1lenuntutnya untuk tidak memperdufikan sedikit
pun sang·dokter ilu yang juga menjalankan lugas-tugas ..• ke;;
pastornn, lalu mcmbatalkan perkara tersebut. Dan sebagaimana
saya lelah mcmperoleh i1ham dari Allah swt. bertentangandengan
kondisi-kondisi mengerikan yang berlaku saat itubahwa·saya
di dalam majelis-majelis umum dan di hadapanratusan orang
akhirnya akan bebas, ternyata demikianlah yangtelah terjadi
dalam kcnyataan_ Dan hal illl telah memberikan kekuataniman
kepada banyak orang.

Tidak hanya itl!, bahkan berbagai tuduhan lainnya semacam
itll dan dakwaan kriminal telah dilontarkan terhadap diri saya
bcrdasarkan faklor- faktor tersebut di alas. Danperkara-perkara
itulclah diajukan kepengadilan. Akan tetapi sebelum saya di
panggil ke pCllgadilan. Tuhantelah mcmberitahukan kcpada
saya melalu; illtam-Nya periltal [benluk] awal dan akltir [perkara]
illl. Dan dalam setiar pcrkara yang mengerikan, Dia menlberikan
kllabar suka kcpada saya perihalpembebasan.

Tujuan pcrnyataan ini adalah, tidak diragukan lagi. bahwa
Allah Taala mcndcngarkandoa-doa, khusllsnya tatkala orang
orang y;ll1g bcrlumpu kep<lda-Nya dalam keadaan temniaya,
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•. . d n Singgasana-Nya. Maka Dia men-
menJ'atuhkan dm dl ha apa ka dan dalam bentuk yang

. 'h mohonan mere < <
dengarkan TInt! an per'

k
t longan kepadanya. Dan saya

menakjubkan Dia member\ ~~ P~a~u apa alasan dan sebabnya
merupakan saksi akan ha I ~~adaan yang begitu genting tidak
sehingga doa Nabllsa dalam I h d'k bulkan dan Tuhan telah

'd k' Justru te a I a "
dikabulkan? Tt a '. an telah menciptakan sarana-sara~a
menyelamatkan behau. Tuh k beliau dan juga dari Langlt.
dari bumi untuk menYd:~t~:hya Tuhan tidak memberikan
Kepada Yohanes, yakl1l a I d 'bab waktu baginya telab

k manjatkan oa, se I g
peluang untu me Nabi Isa telah diberikan pe uan
tiba. Akan tetapl kepada . k doa Dan beliau sepanJang

t k memanJat an . b b
sepanjang malam. un u b d'ri hadir di hadapan Tuhan. Se a ,
malam, datam sUj~d ~an er 1 a' abeliau menzahirkan kegehsah
Tuhan telah mengmgmka~ sUPs~n daTi Tuhan yang di hadapan~
an dan memohonkan kelk~:~ak mungkin. Jadi, Tuhan, se~ual
Nya tiada suatu .hal yang I telah mendengar doa behau.
sunnah-Nya dart seJak se.m~t~dak benar bahwa mereka telah
Orang Yahudi dalam hal 101 I n '''Iika beliau bertawak-

\' 1 lu rnelontarkan cercaa , . k?"
menyalib be lau a a Tuhan tidak membebas annya.
kalkepada Tuhan, mengap kan semua rencana orang
Sebab, Tuhan telah menggu~ur atkan Nabi Isa kesayangan
orang Yahudi dan telah. men

y
; amenyaliban, sedangkan orang

daTi salib serta dan kutu ~n P
dib,iarl<an tidak berhasl\.

hada Habel hingga Zakharia ..
PenH,m,m,." Ter ..p a eroleh adalah ayat InJlI

ke,saks;an InJl1 yang say hP. '. "Supaya kamu me-
tllllSKa" di bawa Jnl. 1 h

darah orang yang tidak bersa a
penumpahan. ai kcpada Zakharia 31lak
orang benar ~tu, samp, t kudus dan mezbah

bunuh dl antara tempa . . k
Bl,f"lkhlra,ya"gKarH~ u. 'Sesungguhnya semua Inl a an

berkatakepadam . . .", Lihat Matias 23:35-
or:an~~-orarlgzaman lilt.dilalJjlgtlllg
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Sekarang, jika ayat-ayat ini diperhatikan deng~n seksama,
maka akan jclas bahwa di dalamnya Nabi Isa a.s. dengan terang
telah mengatakan bahwa sekian banyak nabi yang dibunuh oleh
orang-orang Yahudi, rangkaian [pembunuhanj itu telah berakhir
sampa; Nabi Zakaria. Dan sesudab itu orang-orang Yahudi tidak
akan memperoleh kekuatan untukmembunuh nabi mana pun.
Ini adalah sebuah khabar ghaib besar, dan dari situ dengan sangat
jelas tampil kesimpulan bahwa Nabi Isa a.s. tidak terbunuh
melalui penyaliban, melainkan beliau selamat keluar dari pe
nyaliban dan akhirnya wafat melalui kematian alami. Sebab,
jika hal ini benar -bahwa Nabi Isa a.s.juga bakal mali terbunuh
di tangan orang-orang Yahudi seperti Nabi Zakaria- maka
tentu di dalam ayat-ayat ini pun Nabi Isa a.s. pasti memberikan
isyarah tentang bakal terbunuhnya beliau. Dan kalau pun
dikatakan -bahwa walau Nabi Isa a.s. lelah terbunuh di tangan
orang-orang Yahudi, namun kematian beliau hukan merllpa.kal1
dosa bagiorang-orang Yahudi, sebab beliau telah dibtlnuhse_
bagai penebasan dasa- pendapat itutidaklah benar.. Seb~b,
di dalam Yohanes 19: II, Nabi Isa dengan jelas mengatakan
bahwa orang-orang Yahudi berdosa besar kareria befrriakslJd
mel11bunuhnya. Dan demikian pula hal itulelahdiisyarahkan
di beberapa tempat lainnya. Dan jelas teftuJisbahwa akibat
kejahatan yang mereka lakukan terhadap Nabi Isa itlt, disisi
Allah Ta'ala mereka telah dicap pantasuntuk dihukum. Lihat
Injil Matills 26:24.

Khahar Ghaih Kedatangan Yesus Setelah Selamat
Dnri· Penyaliban

Dari sekian kesaksian Injil yang saya peroleh adalah ayat
Inji I Matias yang dituHskan di bawah ini. "Aku berkata kepada
mu: 'Sesungguhnya di an tara orang yang hadir di sini ada yang
tidak akanmati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang
sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya." Lihat Injil Mal;'ls /6:28.
Demikian pu la dalamlnjil Yohanes terdapat kaJimat ini: "Yesus
berkata kepadanya (Petrus), 'Jikalau Aku menghendaki, supaya
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, anes linggal hidup di sini (Yerusalem) sampai Ak~
.a (Yoh .) ]" L'h I Yohones 2/:22. Yakm,
d I [ilu bukan urusanmu. I a I'

a ang, , k Y hanes tidak akan mali sebelum be laU
jikaNabl!sa mau, ma a 0 , I b kli bahwa
d I kembali. Dati ayal-ayal ini sangal Je as Ie.. u

a ang . .. bahwa beberapa orang akan lelap
Nabi Isa a,s,.lela? bekrJ"n~, r dan Yohanes pun dinyalakan di
hidup sampa. behau em,a., .

anlara orang y~~g ~~I~P h.dup Ilu, Orang-orang Krislen juga
Jadi, pasl. JanJ' .Iu sempurna. d 'Iu kelika

k d t an Yesus pa a zaman 1 ,

meng~kui bahW:artz::~;lersebul masih lelap hidup, unluk
sebag•an

h
?~n~ar ghaib ilu adalah sangal mutlak supaya khabar

memenu I a . '. ,. 0 . sudut pandang inilah para
ghaib lersebul zahir sesualJanJl, art .,.. lelah dalang
pendela menyalakan bahwa Yetus s:~~ai:~~~:sa;elah melihal
pada saal kehancuran Yer~~ah~:Up sampai saal ilu. Akan letapi
beliau, Sebab, Yohanehs mas. K 'slen tidak mengakui, bahwa
hendaknyadiingalba waorang hrtk'ki turun dari langil sesuai

d klu ilu Nabi Isa secara a'
pa a wa an lelah dilelapkan, Melainkan, mereka me~gala
landa-Ianda Y g I'h I b Iiau secara kasya!(penghhalan
kan bahwa Yohanes me. a e . .

, lertera di dalam Matllls /6.28.
rohamah), yang k dengan kedalangan semacam

'I .~~~::e~~~~~a;'~s~~~;:it:a~~;hdapal lerpenuhi. Itu adala~
tU, .' san at lernah. Yakni, dengan sanga
su.alu penafman yang k g d' , dari krilikan Dan makna
1'tI~ngada-ada melepas. an !n an salah sehin~ga lidak perlu
[penafsiran] lersebul beg.lu kehru d

S
b b J'ika Nabi Isa lampil

[sllsah-,:usanJ menolaknya. e a , .
kr:~~l~;:~:k'i:::~ melalui mimpi alau kasyaf, maka khabar, ghal~
, itu merupakan sualu hal yang menggehkan.

b ku bahwa ultlma-ulama zaman schrang lebih me~gad:
U, Kristen dalam Malius 16:28. ere a
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Kalau memang begilu, beberapa saat sebelumnya pun Nabi Isa
telah lerlihat oleh Paulus. Tampaknya khabar ghaib yang lertera
dalam Matius 16:28 lelah menimbulkan keresahan besar di
kalangan pendeta, dan mereka lidak dapal menjelaskan sualu
makna logis sesuai kepercayaan mereka. Sebab, bagi mereka
solit untuk mengatakan bahwa Nabi Isa telah lurun dari langil
dengan lubuh kasarnya pada waklu kehancuran Yerusalem,
seperti kilat di langit yang memercikkan cahayanya, sehingga
tampak oleh semua orang dati seliap lempal. Semua orang lelah
melihatnya. Dan mengabaikan kalimal Injil ini pun lidaklah
mudah bagi mereka yakni, "Sesungguhnya di anlara orang yang
hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihal
Anak Manusia datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya."Unluk
ilu, dengan sangal mengada-ada, khabar ghaib lersebul lelah
diyakini dalam benluk kasyaf, Namun ilu lidak benar. Secara
kasyaf, hamba-hamba suci Tuhan selalu lerlihal oIehorang
orang lertenlu. Dan dalam benluk kasyaf lidak pula ada per
syaralan mimpi, melainkan dalam keadaan bangun/sadarjuga
[dapat] terlihal. Saya sendiri mempunyai pengalaman dalam
hal ini. Saya lelah beberapa kali meliha! Nabilsa a,S, secara
kasyaf. Dan dengan beberapa nabi lainnyapunsaya lelah
herjumpa di alam sadar. Dan Junjungan,Majikanserta Imam
kita, Nabi Muhammad Mushthafa Shallallahu'alihi wassallam,
juga lelah saya Iihat beberapa kali di alam sadar, dan bercakap
cakap dengan beliau. Danbegitujelasnya saya melihal dalam
alam sadar sehingga padanya tidak adaunsur~unsur mimpi
maupun kantuk. Dan saya juga berjumpa dengan beberapa
orang lainnya yang lelah wafal, dalam alam sadar, di kuburan
mereka ataupun pada kesempatan lainnya. Dan saya bercakap
cakap dengan mereka.

Saya benar-benar mengelahui bahwa dengan cara demikian
bisa lerjadi pertemuan dengan orang-orang lerdahulu dalam
alam sadar. Tidak hanya bertemu, melainkan berbincang-bincang
dan juga bersalaman. Dan kondisi sadar lersebut serta benluk
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kesadaran [kita] sehari-hari tidak ada bedanya sedikitpun dalam
halpenginderaan yang lazim. Yang terlihat adalah, kita tetap
berada di alam ini juga; dengan telinga yang sarna; dengan. ".l.ata
yang sama, serta dengan lidah ini juga. Akan tetapl Jlka
dil'erhatikan dapat diketahui bahwa itu adalah suatu alam lam.
Dunia tidak mengenal alam sadar semacam ini. Sebab duma
tenggelam dalam kehidupan ~ang la~ai (ti.dak.sadar). Kesadaran
terseout diperoleh dari Langl!. Halltu dlbenkan kepada orang
yang memperoleh indera b~ru: Ini m~r~pakan suaW hal yang
benar dan salah satu dari peflS!Jwa-peflStlwa yang nyata (fakta):

Jadi,jika Nabi Isa terlihat oleh Yohanes dengan eara sep-:rtl
itll pada saat kehancuran Yerusalem,· maka wal~upun bellau
terlibat di alam sadar, berkata-kata dengan behau, .d~n b-:r
salaman tetap saja kita tidak dapat mengaitkan penstlwa Itu
dengan Iehabar ghaib tersebu!. Melainkan itu adalah.hal-~al
yang senantiasa tampil di dunla inL Dan sekarang punJlka klta
mel11usatkan perhatian, maka dengan karunia Tuhan, kitn dapat

ksikan Nabi Isa atau nabi suei lainnya dalam alam sadar.
menya kh b h'b Ai (
Akan tetapi melalui perjumpaan seperti i~u a ar g al a /liS

16:28 sarna sekali tidak dapat terpenuh\.. .
.,. Jadl, hakikat yang sebenamya adalah, dlkar-:nakan ~abl

me,ng,etanui -bahwa beliau akan selamat dan penyahban
pergi ke negeri lain, Tuhan tidak. akan ~lema.tik.a~

pula akan mengangkat bellau dar~ dunla I~'~
menyaksikan dengan mata behau send In

kel~al1leUlran OfllOli-oranlg Yahudi; dan bahwa beliau sarna sekali
sellelum rn"mper'lih,aHlan hasil-hasil Kerajaan

Y~~'lJ~itj.~~:,,~i~;:o~~r::a~ng-orangsuci·di Langif- unt.uk itulah:} khabar ghaib ini guna menenteramkan
sudah dekat waktunya mereka akan
ini. Yakni orang-orang yang meng

akandibunuh dengan pedang
hidup beliau dan di hadapan beliau . .Iadi,

mema.ng mernpunyai nHai , maka bagi orang-orang
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Kristen tidak ad~ bukti yang lebih hebat daripada khaliar ghaib
yan.gkcluar dan multIt Nabi Isa sendiri itu bahwa sebagian
dan mereka akan tetap hidup sampai beliau datang kembali.

Olla Maeam Khabar Ghalb IlIjil Tentang Kedatangan
Kembali Nabl Isa

Hendaknya diingat bahwa di dalam lnjil-injil terdapat dua
m3cam khabar ghaib berkenaan dengan kedatangan Nabi Isa:
1. Pertama, adalah janji kedatangan di akhir zaman. Janji ini

secar~ ruhaniah. Dan kedatangan adalahjenis kedatangan
sepertl datangnya kembali Nabi Elia (f1yas) pada masa Nab;
Isa. Jadi: b~li~u itu, se~erti halnya Elia, telah datang di
zaman klta 11lI. Dan behau itu adalah penulis [buku inl]
orallgnya yang mer~pakan khadim bagi umatmanusia, yang
telah datang sebagal Masih Mau 'ud(Almasih yang dijanji
kan) dengan ",embawanama NabUsa as.. Dan Nabi)sa
telah mengabarkantentang saya di. dalamlnjil.Jadi;
beberkatJah mereka yang untukmenghormatLNabI Isa
menelaah bab (perihal) saya dengan jujur dan adil sehingga
tidak tergelineil.

2. Je~is khabar ghaib ke-dua yang terdapatdidalaml~jil_
mJI.I berkenaan dengan kedatangan Nabilsa yang ke-dua
kahllya, pada hakikatnya hal itu diuraikan untuk membukti
kan kehidllpan Nabi Isa yang dengankarunia Allah tetap
bertahan dan berlangsung setelah penyaliban. Dan Tuhan
telah menyelamatkan hamba pilihan-Nya, sebagaimana
khabar suka yang baru saja diuraikan.

~esalahall orang-orang Kristen adalah, mereka mencampur
adukkankedu3 jenis tersebutsatu sarna lain. Itulah sebabnya
mercka mengalami kerisauan besar dan berbagai macam ke~

slllitan. Ringkasnya, aya! yang terdapat di dalam Matius bab
16 ini mcrupakan bukti besar bagi selamatnya Nabi Isa dari
tiang salib.
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kan, Yakni. satu kaum adalah [mereka] yang telah membawa
beJiau jauh sckali dari ketentuan~ketentuansebagai manusia.
Sampai-sa01pai mereka mengatakan bahwa beliau hingga
sekarang belum mati dan masih hidup di langit. Dan /ebih hebat
dari itu adalah kaum yang mengatakan bahwa beliau telah mati
di tiang salib lalu hidup kembali, kemudian pergi ke langil;
selumh ikhtiar/kuasa Tuhan telah beliau miliki, bahkan beliau
sendiri adalah tuhan.

Kaum yang kedua adalah Yahudi. Mereka mengatakan
bahwa beliau telah mati di tiang salib, oleh sebab itu --nau 'dzu
bi/lah- beliau telah menjadi terkutuk untuk selamanya, serta
telah menjadi sasaran kemurkaan Tuhan selalu; dan Tuhan tidak
perduli kepada beliau, serta memandang bellau dengan pandang
an yang tidak acuh scrta paudangan permusuhan; [menganggapj
beliau pendusta, penipu, dan -na';udzubillah- kafir serta sesat;
dan bukan berasal dari TUhan,

Jadi, [sikap] melebih-Iebihkan dan merendaltkanlme_
ngurang-ngurangi ini, merupakan suatu jaJan yang dipenuhi
oleh keaniayaan sedemikian rupa sehingga pasti Allah Taala
nkanmembebaskan nubi-Nya yang benar itudari.tuduhan~
tuduhan tersebu!. Jadi, ayat Injil tersebut diatas,memberikan
isyarah ke arah itu, Dan yang dikatakan bahwa se/umlt bangsa
didunia akan meratapi, hal itu mengisyarahkanbahwa segenap
g%ngan yang dapat disebut kaum/bangsa,ipada hari ituakan
ll1erat"p dan rnenangis meraung';.raung, serta akan sangat berduka;

sini orang-orang Kristen hendaknya memperhatikan lebih
ini. Dan hendakuya mereka Iterfikir, tatkala di dalam

yang dinubuatkau adalah selumh kaum/bangsa akan
dalam bentuk demikian mengapa [kaum] Kristen

untuk tidak berduka? Bukankah
mereka berdasarkan ayat

gOlongan orang-orang yang meralap, maka
merekatidakrisau memikirkan najal/keselamatan

ini dengan jefas diberitahukan bahwa
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Bangsa-bangsa MeratapKetika Isa Oamng di AI<hir Zaman

DaTi sekian kesaksian lojil yang saya peroleh adalah.ayat
( "1 Matills berikut ini: "Padawaktu itl! akan tampak t<wda
:JI k Manusia di langit dan selllua bangsa di bumi a~an meratap
da"n

3
mereka akan melihat Anak Manusia itl! datan~ ell atas"a\~al1

awan di langit dengan segala kekuatan dan kcmuhannya. Llhat

Mat;'ls 24:30, , b bd
Arti ayat ini yang sebenarnya adalah, Nab! (sa a.s .. ersa a,

t aman ketika dari Langil --yakm scmata-akan datang sua u z , d 1'1 d IiI
I I i kodrat lIahi- akan lahir i1l11l1-ilmu, a I - a

mata me a u b k'k k batilan
d k k ian';;kesaksian yang akan mem u tl an· e. <

an esa 5 • d't' allb danketuhanan beliau atau kCl11atJan I lang s,
kepercayaan " ] k d kalinya
k 'kan ke langit serta kedatangan [bellau e- ua, '
D::a~aum~kaum yang mengingkari. kebcnaran kenabian bcliau
-'...bahkan akibat penyaliban itu, beltau lTIere~a anggap lerkutuk~

seba aimana orang-orang Yahudi- Langlt pun akan m~m

beri;an kesaksian perihal kedustaan mer.eka. Sebab, hak,k~t
. . b k d gan]'elas bahwa beilau t,dak mashlllb(dlSailb
lOt akan ter u a en ... .. . I I' ' (ter-

. til Oleh karenaitu behaubukan pu a a uaH .
sampa' ma . . b 'k eleb,lt

Barulah segenap kaum di buml yang ersl ap m -
atau mengurang:':ngura.ngi· kedudllkan beliau, akrm

lellln'Kan sangat. menyesal· akibat kes~lah~n. mereka serta

Dan pada zaman itu,ketika haklkat tnl akan tcrbuka,
rollanla~ akan menyaksikan Nabi Isa tmun

y"kni."a(la ,nasa-m'lSa itu MasUr AIou 'ud (Almasih
ke num" datangdengallpotcnsi dan sifat belial!.

~J~~~lll.1i~:kUng,," Sanu'.f1t'; dan dengan kodrat serta keperkasaan
oil dari Allah Ta'aln, beliau akan tampiJ bersama

ga,nblang, dan akan dikenali.
sesuai kepl.1tusan dan takdir Allah

yang dinliliki dan peristiwa-peristiwa YaJ~g dialami
sedemikian rupa sehingga oleh sebaglan kaulll

di"ikapl dengan cara yang melebihNlebihkan
set>agian lain dengan cam
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[mereka] ~emua, serta kedok mereka jadi terbuka K I
d~n keributan untuk menjadlkan [Nabl Isa] seba ai'Tu~~~bohan
~"a~ukan.oleh orang-orang Kristen, berubah ~enjadi k:r~~g

esa 1 penyesalan. Kcdegilanorang-orang I I .-
malam T t k " .' 5 am yang slang
telal b l1e~y~ a a~, ~abl I~a telah nalk hldup-hidup ke langit!"

1 cru a mCIlJadl tanglsao dan ratapan. Sedan kan
orang Yahudi, sedikit puntidak tersisa lag' [g oraug,
mereka]. '. I upaya-upaya

Disini pantas untuk diuraikan bahwa daJ
di.atas -yang tertulis bahw ' am ayat tersebut
dL bumiakan meratap a padd~ saat Itu segenap kaum/bangsa
d ' - yang Imaksud dengan bun 'd' 't

a alah negeri Syam (Palestina dan S '). .' ..; " 1~. lSI U
denganke-tiga kaum tersebut Ba i yfla, yang adak~ltannya
disitu adalah tempat asal mer~ka d~no;:~~~~ran~bY:hudl,karena
~~g~a~;~~~-~rapngtKrlsten,karen~ Nabi!sa ~e~~C:t~:;i~:I~~:;

er 3ma agamaKnstenJahirdi,ncgeri itll.B .

~:;;gK~:~~;tIS~::,~arenaakan.menjadipe\VarIS n~geriit~I;ln::~
n~geri, t'ctap ~aja tid:ka~:n~~d~ata;,bumlit~di~rtikan,;~agi;s~tiap.

~ri~at (erbuka, setiap pe~du:;~~~~;,~ai~:~:'~d~S~':~~~~i:"]
(.>rang-orangKlIdlls Bangkit Dar;

. Darisekian kesaksian yang saya peroleh daiilnjil adalah
yang saya tuliskanberikutini, "Dankuburan

oa"gKII terbuka, dan banyak orang kudus yahgtelahntenl"ggal
sesudahkebangklt

n,,:nampakPI,u,mo kcluar dari kubur,lalumasuk ke kota
.. kepada banyak orang." Lihat I".iil

t~: t~d~k diragukan lagi bahwa klsah yang telah diuraikan
nJI lUI -yaknl sesudah kebangkltan Nabl!sakid ' , orang-

e uar an kllbur dan hidup lalu menampakkan
bm.,yak ora?g~ bukanlah uralan sualu fakla sejarah.

...."'..... "," tcrJadl demlkmn. maka seakan-akan Kimnat mclctlls
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tatkala Tanda Almasih'akan tampil di Langit, maka sekian banyak
kaum/bangsa yang ada di bumi akan meratap. Jadi, seseorang
itu mendustakan Yesus apabila mengatakan bahwa kaumny<t
tidak meratap. Ya, orang-orang yang berasal dari golongan kecil
dan yang belum pantas disebut kal/mlbangsa, tidak dapat
dikategorikan ke dalam golongan yang dimaksud oleh khabar
ghaib tersebut. Dan itu adalah golongan kami. Bahkan inilah
suatu golongan yang tidak terkena dampak scrta pemenuhan
khabar ghaib itu. Sebab, di dalam golongan ini baru terdapat
beberapa orang saja, yang dalam benluk apa pun belnm dapat
disebut sebagai kaumlbangsa.

Nabi Isa setelah memperoleh ilharn dari Tuhan memberi
tahukan bahwa talkala tampil suatu Tanda di Langit, maka
seluruh golongan di burni -yang karena banyaknya jumlah
mereka sehingga mereka dinamakan kaumlbangsa- akan
meratap. Tidak ada yang tersisa dari mereka, kecuali orang
orang berjumlah kecil yang tidak dapat disebut kaumlbangsa.
Orang Kristen tidak dapat terhindar dar; khabar ghaib tersebut,
dantidak pula [umat] Islam zaman sekarang ini, serta tidak
pula [umat] Yahudi maupun [pihak] yang mendustakan/menolak
lainnya, Hanya Jemaat kami sajalah yang tidak termasuk di
situ. Sehab, saat ini Tuhan baru menyemaikannya seperti bibit.

Ucapan nabi, dalam bentuk apa pun tidak mungkin [ber
bentuk] dusta, Tatkala dalam ucapan [tersebut] dengan jelas
diisyaratkan bahwa sctiap kawn/bangsa yang ada di bumi akan
meratap, maka dari antara kaum tersebut, kaum mana yang dapat
di.~Yatakan tidak termasuk di dalamnya? Nabi Isa tidak
~~~g~t:;~~likankaum/bangsa manapun datam ayat ini. Va, Jemaat
yang;saatinibelum mencapai takaran kaum/bangsa, adalah
p'erigecualian;Yakni, Jemaat kamL Dan khabar ghaib tersebut
telahsernpurnapada zaman ini dengan sangat jelas. Scbab,
kobenaran yang telah sempurna mengenai Nabi Isa, tanpa
diragukan lagi telah menjadi penyebab meratapnya segenap
katltn/bangsa tersebut. Karena, dari hal itu nyatalah kesalahan



didunia ini. Dan hal yang dibiarkan terselubung di dunia; untuk
melihatkebenaran/ketulusan serta keimanan. semurmya akan
terbuka,·. dan iman bukan iman lagi namanya. Serta, hakikat
alam mendatang akan menjadi jelas sekali bagi setiap orang
beriman maupun orang katir, laksanajelasnya bulan dan matahari
sertasiang dan malam, sehingga iman tidak lagimenjadi suatu
hal yang berharga serta beroilai, yang tadinya dari situ dapat
diharapkan perolehan pahala,

Seandainya orang-orang dan para nabi terdahutu daTi Bani
IsraH, yang jurnlahnya mencapai Tatusan ribn itu, benar-benar
telah hidup pada peristiwa penyaliban dan mereka bangkit lalu
masuk· ke kota -sebenarnya mukjizat· ioi· diperlihatkan uotuk
membuktikan kebenaran serta ketuhanan Yesus, serentak ratusan
nabi dan ratusan ribu orang suei telah dihidupkan- maka dalam
bentuk demikian, hal itll merupakan suatu kesempatan yang
baik bagi orang-orang Yahudi untuk mempertanyakan perihal
Yesus kepada para nabi yang telah hidup kernbali serta kepada
orang"orang sucilainnya dan kepada para nenek-moyang mereka
yang telah wafat itu, Yakni, apakah orang ini (Yesus), yang
menda'wakan diri sebagai tuhan,< pada hakikatnya merupakan
tuhan? Atau, dia dusta dalam penda'waannya? Dan eukup masuk
akal bahwa mereka tidak akanmenyia.;.nyiakan kesempatan itu,
sertapasti:akan mempertanyakan bagaimana [sebenaroya]
orang ioL Sebab, orang-orang Yahudi sangat ingin, apabila orang

dunia lalu bertanya-tanya kepada mereka,
dalamkondisi ratusan ribu orang mati hidup kembali lalu

kota dan dalam satu kawasan keeit telah masuk ribuan
bagaimana mungkin orang-orang Yahudi dapat

kesempatan tersebut? Tidak hanya kepada satu
melai,ok,m tentu mereka bertanya kepada ribuan

OfllUR'-O,rangmati itu masuk ke rumah mereka
111"Si.,g-lna!;inl~, tentu di rumah-rumah itu timbul kehebohan
tentang hidupnya kembali mereka ke dunia, Dan di setiap rumah
tentllfllulai dipenuhi kesibukan dan pembiearaan serfa per-
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bineangan~ demikian, yakni mereka bertanya-tanya kepada
~:anbg-orang mati, apakah mereka menganggap orang yan

Ise ut Yesus Almasih itu benar-benar tuhan? Namun d'k g ,
kan setelah ke k· . I arena-

. sa sian orang-orang mati tersebut -tidak se erti
yang dlharapkan_ orang-orang Yahudi [tetap] tid k b ,P
kepada Yes d 'd a eTlman
s k' k us an t, ak pula hati mereka menjadi lunak bahkan
.ema 10 eras maka tam k '
memb 'k k' . .. pa nya orang-orang mati itu tidak

eTl an esakS/an yan b 'k M I '
telah diberikanjawaban bah;a al , ,e. ablOkan, lanpa ragu-ragu

d ' orang 101 enar-benar dusta dalam
~t::;u~:~nia seba~ai tuhan dan telah rnenciptakan kedustaan

d
',etap saJa, setelah hidupnya kern bali ratusan rl'b

orang an Juga pa t . u
tidak berhenti d .r~ ~ u.san serta :asul, orang-orang Yahudi
"membunuh" N a~~ J e ~Jatan-kebeJatan mereka. Dan mereka
lalnnya. a I sa alu berencana untuk membunuhyang

.. Jadi, dapat dimengerti b h '
Nabi Ada' . ' a wa ratusan flbu orang sucis~j~k
suei di b m hlOggatab, Yahya yang tertidur di dalam kuburan
k~tauntu~ml 101, . esemuanya hidup kembali.laJu .• masuk •.. ke
i .. membenkan nasihat. Setiap merekaberdiri di hadapan

n uan orang memberikan kesaksian bahwa"Pad h k'k
AI 'h ' a a 1 atnya

~emt)ahl"ml~~~ adal~h anak Tuhan, bahkandia sendiri Tuhan,
, dan tlOggalkan pemikiran-pemikiran terdahulu

sendiri":,aka ters~dia bagikafian.nerakayang telah kami
k ~emudJan, walaupunterdapat kesaksian tingkat

eSlnambu.ngan .. kesaksian .·yang keluardari .. mulut
SUCI yang telahmati itujorang-orangYahudi

sehat kita tidak~apat~el1erjma hal itu, Jadi, kalau
ratusanflbuorang suci dan para nabi serta

wafat hidup kembali lalu masuk ke
maka tidak disangsikan lagi

;;,~6'I:k~%~~~:::~: mereka telah memberikan kesaksian yang
11 Berd'lSarka,dnan sarna sekali tidak membenarkan ketuhanan

Itulah orang-orang Yahudi semakin matang
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d I rn keingkaran mefeka setelah mendengar kesaksian-
a ak ian orang mati Yesus tadinya inginmembuat rnereka

k:::asaakan ketuhana~ beliau, namun setelah kesa~sian tersebut
p y , kenabian beliau pun mereka tldak percaya.ternyata mengenal 'k

R' k ya akidah-akidah seperti ini sangat mcrugl an
d ·m~~frn~~~ka~ dampak buruk. Yakni meyakini bahwa Yesu~
te~~h menghidupkan ratusan ribu orang mati.maupun or~ng mati

, S bab tidak ada hasil yang balk setelah h,dupnya
sebelu~ ~~~n e_ora~g mati tersebut. Di datam fitfat manUSI3

~e~~~~:rtana;,yakni, misalnya,jika seseorang p~rgi ke seb.uah
a, ' uh dan setelah beberapa tahun dJa kembah ke

negen yangkJa lam" d'i dalam kalbunya timbul gejolakk t ya rna a secara a . . d
o a~ ~enceritakan keunikan-keunikan negen Itll ~e~a a

untu arkan kepada orang-orang penstIwa
ora~g,banyak d:~ ~::a~ negeri asing tersebut. Dia tidak akan
penstlwa mena J:I. t p mulut bertemu dengan.' f ng blsu dlam menu u
seper lora endiri setelah berpisah sekian lama. Bahka~
orang~orangnya s "t ang orang pun secara fitratl.. .. k tan sepertl • u or ~

i:'~:ra~s~:~~ bergegas datang kep~danya dan menanyakan

h~~-hal ~~~:abk:~::~~;nd;;r~a:e~:~e~~~~~_orangit~ ,datan.g ~e-
Da J d t'd k unya yang secara zahmah nllskm,. . dalam kea aan I a p , 'b

seo.rang '. d' 'b hwa diaadalah raja negen terse ut,
d d'· nda'wakan JrI a d'

..... ~~.lame ., t lah mengunjungi kerajaannya, dan [ la
~.~~orang-o:~~eal~\a eadatah raja ··.yang 'paling bes~r .diantara
~en.~aku] .b. . .. <' .. maka' orang-orang past! bertanya
ra...jli~rajaterteotu lamoya, "t ."Ada seseorang

>.i.. . ' en unjung/musafir sepertl I u .
kep~~~pa,r~ p g. 'k mOl pada masa-masa tersebut. Apakah·d· ..··i.. ······ ..genltuke negen a ." b t
..~~~.?e.. .... .' . eri itll?" Dan para pengunJung terse u
.b.~nar. bahwa dIa raja ~eg b' ya Maka dalam keadaan
····kpenstlwa se enarn, , .
~.:?~e.rlta an .... ntelah saya uraikan, hidupnya orang.;
~.~~l~~~?,.se.pertl·~:';esus baru layak untuk diterima apabila
()r~ngmat!. d. tang d k 'tu -dan memper
"'i ditanyakan kepa a mere a. .
~~~;~~Slanyang g merupakan sliatu hal yang alami--.tahyakannya pun meman
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rnernoerikan suatu hasil yang bennanfaat. Akan tetapi di sini
tidak terjadi demikian, Jadi, tanpa berdaya, dengan mengandaikan
bahwa orang-orang mati telah hidup kernbali, bersamaan dengan
itu terpaksa harus juga diakui bahwa orang-orang mati tersebut
tidak memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi Yesus,
Yaitu bukan kesaksian-kesaksian yang darinya dapat diakui
kebenaran beliau, Melainkan, agaknya kesaksian yang diberikan
adalah yang telah menimbulkan kekacauan lebih besar lagi.

Mungkin, jika di situ bUkannya orang-orang, melainkan
yang disebut adalah hidupnya kembali binatang-binatang berkaki
empat, maka tentu sedikit banyak masih ada yang dapat ditutup
tutupi, Misalnya, [jika) di katakan bahwa Yesus telah meng
hidupkan kembali beberapa ribu sapi, maka hal itu sangat masuk
akal. Dan pada waktu dikritik seperti kritikan yang telah di
paparkan di atas -yakni, apa hasil kesaksian orang-orang mati
itu- maka kita dengan seketika dapat mengatakan bahwa itu
adalah sapi; mana pula mereka punya lidah yang dapat mem
berikan kesaksian baik atau buruk? Jadi, terdapat ratusan ribu
orang mati yang telah dihidupkan kembali olehYesus,

Pada zaman sekarang ini, misalnya, panggillah beber~pa
orang Hindu dan tanyakan, "Jika sepuluh atau duapuluh orang
dari antara nenek-moyang kamu yang sudah mati hidup kembali
ke dunia, dan mereka memberikan kesaksian bahwa agama ter.
tentu adalah benar, maka apakah kamu tetap meragukan
kebenaran agama itu?" Maka, pasti mereka tidak akan
memberikanjawaban "tidak", Jadi, pahamilah dengan seyakin
yakinnya, bahwa tidak ada seorang manusia pun di dunia yang
tetap berada dalam kekufuran dan keingkarannya setelab
penyibakan tabir yang begitu jelas,

Disayangkan bahwa dalam mengarang ceritera-ceritera
semacam itu, orang-orang Sikh Khalsajauh lebih baik dari orang

Kristen, dan mereka benar~benar pintar dalam membuat
ce"ite:ra"cerit,,,a demikian, Sebab, mereka mengatakan babwa
Guru Bawa Nanak mereka pada suatu kali telah menghidupkan
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kembali seekor gajahmatLNah, l11ukjizat semacam ini tidak
dapat dikenakan kritikan seperti yang diuraikan di atas, mengenai
hasilnya. Sebab, orang Sikh dapatmengatakan bahwa gajah
tidak memiliki lidah untuk berbicara, yangdapat membenarkan

atau pun menyalahkan Hawa Nanak.
Ringkasnya, masyarakat awam karena kedangkalan akal,

mereka sangat senang terhadap mukjizat-mukjizat seperti itu.
Akan tetapi mereka muram sedih setelah menjadi sasaran kritikan
orang-orang bijak dari kalangan umat lainnya. Dan di acara
tempat ceritera yang sia-sia itu diperdellgarkan, rnereka sangat
malu. Sekarang, dikarenakan saya pun memiliki hubungan
kecintaan dan ketulusan pada Nabi lsa a.s. seperti halnya
hubungan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen -bahkan
hubungan sayajauh lebih datam, scbab mereka tidak tahu mereka
sedang rnemuji siapa, sedangkan saya tahu saya memuji siapa,
karena, saya telah menyaksikan beliau- untuk itulah saya
rnembukakan hakikat akidah tersebut yang sebenarnya. Vakni,
yang tertulis di dalam Injil-injil, bahwa pada peristiwa penyalib
an, segenap orang suci yang telah wafat hidup kernbali lalu

masuk ke dalam kota.
Jadi,. hendaknya jeIas bahwa itu. merupakan suatu kasyaf

(pemandangan ruhaniah) yang bagaikan mimpi disaksikan oleh
beberapaorang berhati suci, setelah peristiwa penyaliban. Yakni,
seolah~olah orang-orang suci yang sudah wafat telah hidup
kenibali Ialu masuk ke kota dan bertemu dengan banyak

s~bagaimanamimpi-mimpi telah dita'birkan di dalam
Tuhan ~misalnya mimpi NabiYusuf yang

dita'.b,irkan-.- demikiar pula mimpi/penglihatan tersebut

ta'bir.
T.'hirn\'aadalah, Yesus tidak mati di tiang salib,dan Tuhan

lelahm,mg.hirrda:rk"mllyadari kematian di tiang salib. Dan kalau
saya, dari mana saya mengctahui ta'bir
memang seperti itu yang telah dituliskan

imam ahli ta'bir. Dan segenap ahli ta'bir, berdasarkan
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pengalarnan mereka, Illemberikan kesaksian akan hal't D'
b I" . I U. t
~w~ 1 1111 s~ya tUh~kan teks asli pena'biran seorang imam ahli

ta blr, yaknl penuiIs buku Ta 'thil'll/ Anaam

~;)JII~D/~ "/..-!. \~{/ l ..~~/j\~\ 'J"to'"
V::! 0 .:;) I /-!-.J-:'-'~~.J Jy- '-' J!J Lr'

~
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..... ,/ .... l,..) "./

Lihat buku Ta 'thil'lll Anaam Fii Ta'biril Manaam, olel1 Qutbuz
Zaman Syekh Abdul Ghani Al Nablisi, halaman 289. Ter
Jelllah~nnya adalah: "Jika ada yang melihat mirnpi atau rne
nyakslkan secara kasyaf bahwa orang-orang mati keluardari
kubur dan kern bali ke rumah mereka, maka ta'birnya adalah
s:orang tahanan akan dilepaskan dari penjara, dan dia a.ka~
dlbebas~an daTi tangan orang-orang yang aniaya."

Dall gaya penyampaian itu dapat diketahui bahwaia adal~h
seorang ta~anan yang memiliki kemuliaandankeagungan.
Sekara~~, "h~tlah betapa ta 'bir ini secara logis telahs~I11Purl1a

pada dill Nabl Isa a.s .. Dan langsung dimengertibahwa uJltuk
menza~irkan isyarah itulah orang-orang sud yangsudahwafat
~elah h,dup kembali, la~t~ t~r1ihat masuk ke dalal11kota, supaya
rang-oran~yang memlllkl ketaJarnan firasat dapat rnengetahui

bahwa Nabl Isa a.s. telah diselamalkan dari kematian di tiang
salib.

Kritikan dan Kelayaka~ Kandungan Injil

Dem.ikian pula banyak sekali tempat ditemukan dalam Injil
yang dannya Jelas hahwa Nabi Isa tidak mati melalui salib
M.elainkan bel iau memperolehpembebasan lalu pergi ke negerl
lam: Namun saya ber~endapat, sejauh yang telah saya uraikan,
hal Ittl cUkll~ unt~lk ~lInengerti bagi orang~orang yang adil.

Mungkrn saJa tllubul kritikan di dalam hati sebagian
orang, bahwa d, dalam Injil-injil pun berkali-kali diuraikan bahwa
Nabl Isa a.s. telah mati di tiang salib, dan kemudian hidup
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kembali, lalu pergi ke lan,g,il. Jawahan tcrhadap kritiknn-kritikall
seperti ini tclah saya bcrikan sebelumnya sccara ringkas. Dan
sekarang pUll saya anggap tepat untuk lllcnjclaskall sckccl<u
bahwa ketika Nabi Isa 3.5. berlemu dcngan para hawari sctclah
peristiwa penyaliban; dan mencmpuh perjalanan sampn! kc
Galilea; makan roti dan daging, mempcrlihatkan luka-Iuka bcliau;
serta menetap di Emmaus bersama para hawari salu malam,
melarikan diri secara rahasia dari kawasan [pemerintahan]
Pilatus; dan sesuai sllnl1ah para nabi, bcliau hijrah dari negcri
itu serta menempuh perjalanan dalam keadaan takut; maka
seluruh kejadian ini mcmberikan kesirnpulan bahwa beliau tidak
mati di tiang salib. Dan segenap ketentuan tubuh [Iahiriah yang]
faua ini ada menyertai beIiau, serta tidak satu perubahan pun
terjadi di dalamnya. Dan dari Injil tidak ditemukan suatu ke
saksian mata tentang naiknya [Nabi Isa] ke langi!. OJ Dan kalaupun
adakesaksian seperti itu, tctap saja tidak layak untuk dipercaya.
Sebab, tampaknya ada kebiasaan para penulis Injil untuk mem
besar':'besarkan rnasalah. Pada suatu masalah kecil mereka
larribahkan keterangan demi keterangan sehingga merekajadikan
ituseperti sebuah gunung. Misalnya, dari mulut seorang penulis
Injil terucap bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Nah, penulis
lrijil yang kedua berfikir bagaimana menjadikan beliau sebagai
tuhan penuh. Kemudian yang ketiga memberikan seluruh ke
kuasaan bumi dan langit kepada beliau. Sedangkan yang ke

secara terang-terangan mengatakan bahwa beliaulah
,se'gala-!(al:anJla dan tidak ada tuhanlain. Ringkasnya, dengan

ditarik-tarik sampai ke mana-mana. Lihat
dalamnya tampak seolah-olah orang-orang

lOa~khl:;~'::I: dalam kubur lalu pergi ke kota, telah di
g seilenlikian rupa sehingga secara benar orang

bangkit dari dalam kubur dan masuk

;;-:;;;:-:;;-;:;::;:""" bahwa. "Saya merupakan sabi abn hal illl, dan mala saya
naik ke langh"
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ke kOla Yerusalern lal u bertemu dengan banyak orang. Perhati~

kanlah di sini, bagaimana schelai bulu telah di jadikan seekor
buru~g gagak. Kemudian tidak hanya seekor !>urung gagak,
melamkan ratusan ribu burung gagak telah diterbangkan. Di
tempat yang sudah demikian hebat upaya melebih-Icbihkan [suatu
hal]. bagaimana mungkindi tempatitu dapat diperoleh hakikat
hakikat scbenarnya.

. Adalah patut disimak bahwa di dalam Injil-il1iiI yang disebut
kitab-kltab I1ahi, juga telah dituliskan hal-hal yang dilebih
lebthkan seperti itu sedemikian rupa banyaknya-bahwa Yesus
tclah melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut- sehinggajika
ke:em~an~aditi.J1iskan maka kitab-kitab yang ffiemuat tulisah':'
tult~al1 Itu tIdak dapat tertampung di dunia. Apakah caramelebih':'
leblhkan seperti itu merupakan cara yang jujurseita amaIIa.t?
Tidakkah illi bel1ar,jika.pekerjaan-pekerjaan',Yesus begitutidak
t~rbata~n~a dan eli luar ketentuan-ketentuan,' maka.'I1lengapa
dlba~asJ.t1ga talmn? Di dalamlnjiI-injil p~nterd~patcacatini,
y~k~lI fUJukan sebagian kitab terdahulu t~lahdikutip~ecar~kelirl1.
Stlsilah keturunan Yesus pun tidak dap~t dituliskaIls.ecara benar.
Dari Injil-injil diketahui bahwa pemahama~orang-orangitu

cukup .dangkal, sampai-sampai sebagi~nmenganggapYesus
sebagal hantu.

Dari sejak awal sehilu timbulcel~ante~hadap Injil-irijii
bahwa kandungan isinya tidak otentiklagi.. Dan dengan sendiri
nya, dalam keadaan banyaklagi kitab-kitab lain yang telah
dltul!skall atas nama Injil, maka padasaya tida~.~da lagi smltu
b~ktl kokoh bahwa mengapa seluruh kandungan kitab-kitab
lalOnya ItU [harus] ditolak, dan mengapa seluruh yang telah
tertulis dldalam Injil-injil itu [harus] dipercaya. Kita tidak dapat
membayangkan bahwa di dalam InjiI-injillainnya telah dituliskan
seklan banyak hal yang terlalu dilebih-Iebihkan serta tanpa dasar
Itu sepert! yang terdapatdi dalam ke-empat lnjil inL

Yang mengherankan adalah, di satu sisi di dalam kitab
kitab tersebut, diakui peri kehidupan Yesus yang suci dan t3.npa
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noda, sedallgkan di sisi lain celaan dilonlarkall sedcmikian rUjHl
kepada bcliau yang 5ama sekali tidak pantas bagi orang sllci
mana pUll. Misalnya, para nabi Bani IsraiL scsuai kchendl.lk
Taural, dalam satu waktll memiliki ratusan isteri, supaya
keturunun orang-orang suci lahir dalam jumlah besar. Namun
anda tcnlLl tidak pemah mendengar bahwa scorang nabi lclah
mempcrlihatkan contah kebebasannya sedcmikian rupa, yakni
seorang wanita kotar yang berkelakuan buruk dan merupakan
wanita tuna-susila yang mashur di kota illl, mcmcgangi tubuh
sang nabi (Yesus) dengan tangannya; mcminyaki kepala nabi
ilu dengan minyak hasil mata-pencahariannya yang haram;
mengusap kaki sang nabi dengan rambutnya, dan kcsemuanya
ini dibiarkan oleh sang nabi dilakukan seorang wall ita muda
yang berpikiran kotor, dan tidak melurangnya.

Di sini, hanya melalui berkat praduga baik saja manusia
dapat terhindar dari anggapan-anggapan negatif yang secara
alami memang timbul setelah [menyaksikan] pcmandangan
seperti itl!. Akan tetapi, walau bagaimallapun, contoh demikiall
tidaklah baik bagi orang lain.

Ringkasnya, Injil-injil ini dipenuhi ole.h banyak sekali hal
y~ng mcnggamharkall hahwa Injil-injil tersebut tidak lagi ber
tahan dalam bentuk aslinya, atau ada orang-orang lain yang
tetah mengarangnya dan bukan murid-murid beliall. Misalnya,
di"ebutk:an di dalam Injil1vfatills, "'Dan hal ini sampai sekarang

dikalangan orang-orang Yahudi." Apakah benar dan
bahwa penulisnya adalah MaHus? Tidakkah dari itu timbul

bahwa penulis Injil.Matilisterscbut adalah orang
"m v"m" mUI1cu} setelah kcwafatan Matius? Lalu di dalam tnj it

bab 28 ayat 12-13, tertulis: "Dan se,udah

b~1~1~~_~1~1;~ne~~~~~'iltua-tua,mereka -yakni orang-orang
"'J keputllsan lalu memberikan sejumlah besar

serdadu-serdadu itu dan berkata: 'Kamu harus
Jij.irillatakan, bahwa murid-murid-Nya -yakni murid-murid
Yes.us~datangmalam-malam dan mellcuri-Nya ketika kamll
sedangtidur;"

I.ihat]ah, bewpa lIH~lltah dan tidak milslIk akalnya hal inL
Jika yang dimakslld di situ adalah bahwa orang-orang Yahudi
ingin mellulup-nlilupi secara rahasia ten tang hidup dan bangkit
llyn kcmbali Yeslls dari kalangan orang-orang mati, serta untuk
ill! Illcrcka mell)'ogok para pcnjaga supaya ll1ukjizat tersebut
tidak mashur eli kalangan kaum beliau, l11aka Yesus yang ber
kewajiban menyebarluaskan l11ukjizatnya di kalangan orang
Yahueli, Illcngapa menutllpi hal itll secara rahasia, bahkanjuga
melarang orang-orang lain menzahirkannya? Jika dikatakan
bcliau takut tcrtangkap, maka saya katakan bahwa tatkala sa.tu
kali takdir Allah Taala Lelah mengenai beliaudan beliau mati
lalu tclah hidup kembali dengan tubuh mhani, makasaatitu
apa lagi yang beliau takuti dari orang-orang Yah~di?>Se,bab,

saal itu orang Yahudi dalam bentllk apa pun tidakk~asa(lt~s

diri beliau. Beliau telah,m~jumelewati kehidupan ~,~~g:fan(l'

Disayangkan bahwayada.satusisi t~lahdiuraik~~[~~~~I

mana] Yesus telah hidup kembali dengantub~hrUhant;.,~eJ'teI!lu
dengan para hawari;, pergi keGalilea; I(llut~l~hdial1gkatke

langit. Kemudian dijelaskan pulabahwa dengantllbuh ruhani
itll terdapat [rasa] takut tcrhadap orang-orang Yahudi; melarikan
diri secara sembunyi-sel11bunyi dari negeri itusupaya jang.an
terUhat oleh seorang Yahudi pun; danuntuknlenyela~lat~a.h

jiwa, beliau menempuh perjalanan 70 mil ke Galilea. Berkali
kali Yesus mclarang peristiwa itu diceritakankepada siapa pun.
Apakah ini merupakan kerisauan dantanda-tanda tubuh
ruhaniah? Tidak! Melainkan scbenarnya, itu bukanlah tubuh
ruhaniah maupun tubuh baru. Itu adalah tubuh penuh luka yang
telah diselamatkan dari kematian. Dan dikarenakan masih ada
kekhawatiran akan orang-orang Yahudi, untuk itulah Yesus
meninggalkan negeri tcrsebllt menggunakan sarana-sarana
zahiriah.

Seberapa banyak hal yang diuraikan bertentangan dengan
itll, kesemuanya sia-sia dan tidak masuk aka!. Yakni, bahwa
orang-orang Yahudi tclah menyogok penjaga-penjaga supaya
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mereka bersaksi bahwa, "Para hawarilah yang telah mencuri
mayat [Yesus], dan kami sedang tidur." Jika mcreka sedang
tidur, maka timbul pertanyaan bagi mereka, "Bagaimana mungkin
dalam keadaan itu kalian mengetahui mayat Yesus tclah dicuri
oleh hawari?" Dan apakah dengan ucapan begitu saja -bahwa
Yesus tidak ada didalam kubur-· orang berakal clapat mengerti
bahwa beliau telah naik ke langit? Apakah didunia tidak ada
penyebab-penyebab lain yang dapat mengakibatkan kubur-kubur
mcnjadi kosong?

Adalah tanggung jawabYesus untuk mcmberikan bukti
bahwa pacta waUu beliallnaik ke langit, beliau bertcmu tigaratus
orang Yahudi danjllga berjumpa dcnganPilatus. Dengan tubuh
ruhaniah, siapa pula yang beliau takuti?Namun beliau tidak
menerapkan sikap itu dan tidak memberikan satu bukti keeil
sekali pun kepada para penentang beliau. Melainkan, beliau
berangkat ke Galilea dengan hati ketakutan. Oleh karena itu
saya secara mutlak meyakini bahwa, walaupun memang benar
beliau telah keluar dad dalam kubur yang seperti kamar memiliki

dan juga benar. bahwab~liausecaraI'ahasia telah
berjumlla dengan para ha\\l~ri•.natnun .sama. sekali tidak benar

telah memperolehsllatu tubuh ruhaniah baru.
juga, dall.luka pun adalah yang itu

,u"u'Jubumasih yang sama,bahwajangan-jangan
<li:,ril~'6ra"lg"'.h,,"; bejad itu kembali.

~eksanlaMatills Di dalam ayat-
lert'JIl', peIelnl',"m'r,er<"np'uan yang

<l~i~~~~iU;~~~k\i?,,.e6ra:tlg hidup serta
.~. pelmben khabar itu pun

dlllm··d1:am mengabarkan halitukepada

I'C'C'''I''''"'') itll memang gembira
telrsebut, tetapi mereka bergegas dalam keadaan

saat itt.! pun masih dikhawatirkan jangan
V·,I",," bejad yang mcnangkap Yesus. Dan

bahwa· tatkala perempuan-perempuan
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1':I',t:!1ll\ PC1,L'1 lllcngaharkan Kcp<ldn pnra llludd, makn Ycsus
lllcnellllli llK'n:kn dan lIll:nguc:lpkali salam. Dan pmla ayat 10
lcrtCl"i1 hahwa ..... esus herkflla kcp<lda mcrek<J, "Jangall lakllt.
Jangall r.:enmskan aku tCI'I<1l1gkap. Kalakanlah kepada saudara
saudnraku sllpaya Illcrek<l pergi kc Galilea, ?} dan <Ii sanalah
Illcrcka akan lllelihal akll. Ynkni aku ti<lak dapat mcnctap di
sini, khawatir akan para IIl11S11h."

Ringkasnya, jika Ycsus hcnar-bcllar sctclah mati hidup
kcmbali dcngan tubuh ruhaniah, maka mel'upakan tanggung
jawab bcliau untuk mcmapal'kan bukti kehidupan demikian
kepada orang-orang Yahudi. Namun saya tahu bahwa beliau
bclum terlepas dari tanggung-jawab pcmbuktian tersebut. Ini
adalah suatu kesia-siaan yang nyata, bahwa kita menuduh
orang-orang Yahudi menghalangi pembuktian hidupnya kembali
Yesus. Bal1kan Yesus sendiri tidak memberikansatuiarrah
pun bllkti tentang hidupnya beliau kembali. Justru dengan cara
melarikan diri; bersembunyi; makan; tidur; dan memperlihatkan
11Ika-luka, beliau telah memberikan bukti bahwa beliau tidak
mati di tiang salib.

9) Di sin; Ycsus lid~k mencnlcramkan para pcrcmpuanlersebut dengan kata,blll., "Sekarang
IIku lelah ballgldl dcngan tubuh baru dan ruhaniah. Kini tidak ada yang dapa!
menallgkllpku" Mdainkan. dengan melihat percl'I1puan-perempuan itu lemah. beliau
menenangbm mereka 5ec~ra biasa.seperti yang selll.lu dilakukal1 pria kepada kaul'll
w:lIlila Ringk:lSllya, beliau tidak mcmberikal1 bukti tubuh ruhnniah, melninkan beliau
rnemberikan bukli lllhuh [jasmani:lhj binsa dengnn eara memllerlihatkan daging dan
lulanE \dmi 11lk:)·lukaJ he1iau
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BAB II

Uraian Kesaksian-kesak,ian Yang Saya Peroleh
Dari Alquran Suei Dan Hadits-had,ts Shalllh

Mengenai Selamatnya Nabi Isa.

. d 1'1 dalil yang akan saya tuliskan dalam babMengen.. a I - • . b I dapat
. ..', h' ada diri setiap orang akan tim u pen
tnt, secara za IfJan alasan-alasan itu di hadapan orang-orang
bahwa memapar ",'. ',' b ran orang itu tidak dapat
Kristen ad~lah tidak ~:r~u~:~Ss:ba~u' ~adi~; sebagai dali Ilhlljjah

~e~aha~~~I~~:: tetapi saya Olenuliskannya seOlat~-mata
agl mer .", a oran -orang Kristen mengetahUi suatu

dengan tUJuan su~ay. dan Ol~kjizatNabi kita S.a.w.. Dan supaya
mukjizat Alquran UCI a men' a a kebenaran-

hakikat ini terbuka ~a~ ~:~:~:t~~~: itu tel;h ~iuraikan dari

~:.~~n:::~ ~I:~g~:~~k~a s:a.w. dan Alquran Suci. Di antaranya,
slya tuliskan di bawah im daiam kadar tertentu.

Bukannya Orang-orang Yahud! Membunuh. Nab; Isa

Allah Taala berfirman daiam AIquran Sue/:
'" /, / -! (I (It/~'V1 ~ \::;"/,1'-'\-:" -:;: t:......
~ <L:;...::-~..J::r-- ::J 0..Y'-'" '.)
,.... ..--" rang Yahudi secara benar-benarbukannya orang-o . r

15a; bukannya telah mematlkan be JaU
ITlel,,,nl,an pada diri mereka timbul suatu keraguan

"".,., •• ",•.. _, d"· alib Dan mereka
se,"a'"co".an Nabi Isa telah wafat ,tlang s .
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tidak mcmiliki dalil-dalilyang dapat mcn,guatkanhati mereka
/l1Cllgcnai hal itu, bahwa Nabi Isa benm-bcnartclahmatLdi
tiang salib.

Oi daJam ayat-ayat ini Allah Taala I11cnjclaskan, sekali
pun inibenar bahwa secara zahir Nabi Isa telah dinaikkan ke
liang salib dan telah diniatkanuntukl11cmbunuh beliall; nalnUI1
ini hanyalah suatu tipuan/rekayasa sehingga orang-orang Yahudi
dan orang-orang Kristen beranggapan bahwa Nabi Isa a.S. benar';'
bellar telah mati di tiang salib. Justru Tuhan telah menciptakan
sarana-sarana sedemikian rupa yang mengakibatkanbeliau ter
hindar dari kematian di tiang salib. .

Sekarang di sini tcmpatnya untuk bersikap adil, bahwaapa
pun yang telah diuraikan Alquran Suci ~bcrtentangandengan
orang-orang Yahudi dan Nasrani_ akhirnya itulah yang ter
bllkti benar. Dan meJaJui penelitian yang mendalam padatarnan
ini telail terbukti bahwa Nabi Isa pada hakikatnya, telah
disclamatkan dari kel1latian di tiang salib. Oengan Illenelaah
bUkll-bukll, diketahui bahwa orang-orang Yahlldiselalnall:ya
tidak Inampu memberikan jawaban, mengapa nyawaNabi Isa
a.s. telah meJayang hanya dalam tempo dua atau tig:ajamsaja,
tanpa pematahan lulang-tulang beliau? Itulahs~babl)yascbag~~n
orang Yahudi telah mCl11buat-buat satu p~rkaraJain,yaktljllJC~C~a
telah ll1embunuh YeSlis dcngan>pedang~~adahal ber~a.s~rk(l1J
sejarah kuno kaulll Yahndi}idak terbukti bahwa ¥cslIstclah
dibunuh dengan pcdang.

lui merupakan kehcbatan AllaltTaala,bah\\,3: 1JntJlk
mCllyelamatkan Nabi Isa teJah muncnl suasan3 gclap;' timbul
gel11pa;istsri Pi/atus Illclihat mimpi; lllalamSabat pun mcndekat,
yang di dalamnya tidak dibcnarkan bila orang-orallgyang
disalibkan tetap dibiarkall di tiang salib. Hati pengllasa terpanggiJ
lI11tuk Illelllbcbaskan Nabi 'sa akibat Illimpi yang mcnakutkan
itll. Scmua kcjadian tcrsebut, sengaja ditimbulkan oleh Tuhan
'iccara sercntak adalalt supaya nyawa Nabi Isa terselamatkan.
')clain itll, Nabi 'sa teJah ditampilkan dalam kcadaan pingsan,
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supaya tiap orang mengiranya m~ti. Dan denga~ memperlihatk:~

randa-Ianda yang mengerikan pada waklu Ilu -gempa d
sebagainya- orang-orang Yahudi dilipuli oleh ~ikap penakuI,
genlar dan khawalir akan azab. Sedangkan kegeltsahan mIlam
I . bahwa pada malam Sabal, lidak dibenarkan mayal-mayal
agl, hi' ' I' d' bahwaberada di liang salib. Kemudian, a ml pun er]a I

orang-orang Yahudi menyaksikan Nabi Isa dalam keadaan
, lalu menganggap beliau lelah mali. Saal Ilu gelap,

pmgsan'dan kelakulan [Orang-orang] merisaukan keluarga
g[em~a, I' g] "Apay'anglerJ'adipadaanak-anak [kami] akibalmasmg-mas n , r f

em a dan kegelapan ini?" Dan kecemasan ini pun menye Ifill I

:ati ~rang-orang,"Jika orang ini (Nabi Isa) pe~dusta serta kafir,
sebagaimana yang kami anggap di dalam hall, maka mengapa
pada saal penyiksaannya lelah limbul randa-Ianda menakulkan
ini yang belum pernah kami saksikan sebelumnya?".oleh sebab
itu hati mereka kacau, sehingga ti~ak mampu.memastlkan dengan
b' akah Nabi Isa lelah malt alau bagalmana. Namun pada
h:::~~:a segenap kejadian ilu merupakan tadbir-tadbir (upaya)
Ilahiyah unluk menyelamalkan Nab; Isa. Ke arah Ilulah ayal

, . h' ;:~ -' -' '':'\/ini~embenkan Isyara . .~ . .....~J .. .

Y"kni orang-orang Yahudi lidak [berhasil] membunuh Nabl
Isa, ak~ lelapi mereka dijerumuskan ke dalam keragu~n, seolah
ol"hllleteka lelah mem1)unuh beliau, Meialul hal lUI, harap~n
oisl1g-0rangsllci terhadap karunia AlIahTa.ala semakl~

~;j:;r~~:~,y~b~ah~w:a~a~d~~eng~nc~raapa pun yang D.. kehendak"
J hamba-hamba-Nya,

Isa Memperoleh Kemuliaan

ayal lagi, dalam Alquran Suci yang men-
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TeljemahantiYa adalah: "Oi dunia inijuga Nabi Isa, dalam lTIasa
hidup beliau, akan memperoleh kemuliaan, yakni, kehormatan,
marta bat, keagungan dan kebesaran di pandangan orang
orang banyak; dan juga di akhirat."

Sekarang nyatalah bahwa Nahi Isa tidak memperoleh suatu
kehormatan pun di kawasan Herodes dan Pilatus, melainkan
sangat dihinakan. Dan anggapan bahwa beliau akall datang
kembali ke dunia, lalu barulah belhiu akall memperoleh ke
hormatan dan kemuliaan, merupakan suatu kesalah-pahaman
tidak berdasar; yang bukan saja bertelltangan dengan kehendak
Kitab-kitab Allah Taala, melainkanjuga berlenlangan dan ber
lawanan dengan hukum kOdrat-Nya yang berlaku sejak semula;
dan kemudian merupakan suatu hal yang tidak terbukti. Akan
tetapi hal yang hakiki dan sebenamya adalah, Nabi Isa telah
lerlepas dari tangan kaum yang bejat itu Jalu ketika beliau mem
berikan ke'honnatan pada negeri Punjab (India) ini melalui
kedatangan beliau, maka Allah telah menganugerahkan ke
hOfmatan yang sangat besar kepada beliau di negeri ini. Dan
setelah datang ke sini, beliau berhasil menemukan sepuJuh suku
Bani IsraiJ yang telah hilang. Diketahui bahwa Bani Israil datang
ke negeri ini, lalu kebanyakan dari mereka telah masuk agama
Budha, dan sebagian lagi terperangkap dalam penyembahall
berhala yang sangat hina. Jadi, kebanyakan mereka telah kernbali
kejaJan yang benar melalui ke"datanganNabiIsa kenegeriinL
Dan dikarenakan dalamimbauan NabiIsa terdapatpesan untuk
menerima nabi yang bakal datang berikutnya;untukituJahke:..
sepuluh suku tersebut '--'--yang tiba di negeri ini, Jalu dinamakan
Afghan dan Kashmiri- akhirnya semuamereka.telah masuk
fslam.

Ringkasnya, di negeri ini telah terbentuk kehormatan, ke
muliaan besar bagi Nabi lsa a.S .. Dan baru-baru ini telah di
teillukan sebuah uang logam yang diperoleh dari negeri Punjab
ini juga. Di situ tertulis nama Nabi Isa a.s. dalam bahasa PalL
Dan uang logam itu berasal dari zaman Nabi 1sa. Dari situ
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;liyakini b~hwa setelah datang ke negeri ini, Nal~i Is~ a.,C;;. mem
peroleh keii1uliaan seperti raja. Dan nang jogam Itu dlki!luarka~

oleh seorang raja yang tampaknya telah beri.man kepada Nab.
Isa. Ada sekeping uang logam lain yang telah dltemukan. Padanya
terdapat gambar seorang pria Bani Israil. Secar~ akal dapat
diketahui, bahwa itll pun merupakan gambar Nabl I.s~.

Di dalam Alquran Suci juga terdapat satn ayat Inl, b~h:va

Tuhan telah mernberikan berkat kep~da ~<~bi Isa Sedel1l1kl~~

fupa sehingga kemana pun beliau pergl h~lltu akan be~erkat.

Jadi, dari uang-uang logam ini terbuktl bahw~ bellau telah
memperoleh berkat yang be,ar dari Tuhan dan b~"a~ tldak wafat
sebelum memperoleh snatu kemuliaan sebagal raja.

Allah Berjanji Melepaskan Nabi Isa Dari Tuduhan
Terkutuk

Demikian pula ada ,ebuah aya! dalam Alquran Suei:

13) '//~ -:-'.1\ ---: iJ J ~ c ... ..-
~.r-' ,y..;?J 0 ~.J

Yakni,"Wahai Isa,Aku akan membebaskan eng~au dad tuduhan
t duhan itu dan Aku akall membuktikall kesucJaIl engkau. Dan
:ku akan menjauhkall celaao-celaan yang dilontarkan oleh
orallg..:orang Yahudi serta Nasrani terhadap engkau."

adalah suatu khabar ghaib besar. Latar-belakang
l1.ya'adalah,'orang-orallg Ya,hudi melontarkan celaall bahwa

Isa lelah lerkutuk karena mash/lib
mati), sehingga tidakada lagi keeinlaan

dalatn kalbu beliau. Dan sebagaimana syarat
'nGltlkuILlkan, hati beliau jauh dari Tuhan; tidak

lethaclap Tuhau; lelah lerperangkap ke dalam lopan
biasa; mulai mencintai kepada keburukan-

(Maryam ]9.32)

3:56
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keburukan; menentang segenap kebaikan; masuk ke bawah
kerajaan syaitan setelah memutuskan hubungan dengan Tuhan;
dan telah timbul peJlllusuhan hakiki an tara beliau dengan Tuhan.

Dan celaan mal'uuH (terkutuk) ini jugaJah yang telah
dilontarkan oleh orang-orang Nasrani. Akan tetapi karena ke
bodohan rnereka, orang-orang Nasrani telah menyatukan dua
hal yang berlawanan dalam satu tempat. Di satu sisi, mereka
telah menetapkan Yesus sebagai anak Tuhan, sedangkan di sisi
lain, rnerekajuga menetapkan Yesus ~ebagai orang yang terkutuk.
Dan mereka sendiri mengakui bahwa orang terkutuk merupakan
anak kegelapan dan anak syaitan, atau syaitan sendiri. Jadi,
celaan-celaan yang sangat kotor inilah yang telah dilontarkan
pada Nabi Isa. Dan di dalam khabar ghaib "mulhahiruka"
diisyarahkan bahwa bakal dalang sualu zaman ketika Allah Taala
akan mensucikan Nabi Isa dari tuduhan~tuduhan tersebut. Dan
inilah zaman yang dimaksud itu.

Walaupun meIalui kesaksian Nabi kita s.a.w., pada pandang
an orang~orang berakal, pensucian [nama baik] Nabi Isa a;s.
lelah berlangsung -sebab RasuIullah s.a.w. dan AIquran Suci
telah memberikan kesaksian bahwa luduhan-Iuduhan y~ug
dilontarkan kepada Nabi Isa a.s. itu kesemuanya dusta--:-- akan
tetapI pada pandangan orang-orang awaln hal itumerupakan
konsep serta rumit, untuk itulah rasa keadilan AlIahTaahltelah
menghendaki bahwa sebagaimana penyaliban Nabi Isaa.s; itu
merupakan suatu hal yang masyhur dan merupakansatudari
antarahal-hal yang secara terbuka disaksikan sertadirasakan,
maka seperti itu pulalah [peristiwa] pensucian danpembebasan
[dari kemalian lerkuluk] ini hendaknya menjadi salu di anlara
hal-hal yang disaksikan dan dirasakan.

Jadi, sekarang, sesuai dengan itu telah terjadi demikian.
Yakni, pensucian itu tidak hanya berupa konsep, melainkan
juga telah dirasakan/diperagakan. Dan ratusan ribu manusia
telah menyaksikan dengan mata tubuh ini bahwa kuburan Nabi
lsa a.S. ada di Sri nagar, Kashmir. Dan sebagaimana Nabi Isa
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telah disalibkan di Golgota yakni di tempat sri,14) demikian
pula tclah terbukti keberadaan kuburan beliau di tempat sri,
yakni Srinagar. 151 Suatu hal yang menakjubkan bahwa pada kedua
tempat terdapat kata sri. Yakni, tempat Nabi lsa disalibkan
bernama Goigota yaitu sri, dan pada akhir abad ke-19 tempat
yang telah terbukti sebagai kuhuran Nabi Isa pun bernal11a
Gilgit, yakni sri. Dan tampaknya Gilgit yang beradadi kawasan
Kashmir, juga merupakan suatu isyarah terhadap kala sri.
Kemungkinan kota ini dibangun pada masa Nabi lsa, dan sebagai
kenangan terhadap lokasi peristiwa penyaliban, tempat itu
dinamakan Gilgit, yakni sri. Seperti Lhasa yang berw'li kola
tempat sesuatu yang patul disembah (Tullan), itu merupakan
kata dari bahasa Ibrani, dan ini pun dibangun pada masa Nabi
Isa.

Nabi Isa Meneapai Usia 125 Tahun

Dan dari riwayat yang terpercaya dalam Hadits-hadits ter
bukti hahwa Nabi kita s.a.w. bersahda hahwa Ul11ur Nabi Isa
mencapai 125 tahun. Dan hal ini diakui oleh segenap golongan
dalam Islam bahwa ada dua hal yang menyatu pada diri Nabi
Isa a.s. yang tidak terdapat pada diri Nabi lainnya. (I) Pertama,
beliau meneapai usia lanjut, yakni hidup 125 tahun. (2) Kedua,
heliau mengembara ke banyak bagian bumi, untuk itulah beliau
disebut nabi sayyah (nabi pengembara). Sekarang nyatalah,jika
dalaml1sia 33 tahllnbeliau telah diangkat ke langit, maka dalal11

de'""lcia,", riwayat [tentang usia] 125 tahun tidak dapat
dill~'ltal(an dapat pula beliau mengembara

usia sesingkat itu. Dan hal-hal ini; tidak
dalam kitab-kitabHadits yang terpercaya Berta

za.man-zaman awal, melainkanjuga l11asyhur secara

di sini adalah Ycrusalem Yefusalcm allillya ICllIpal yang
Sri artinya kemakmuran dan keindahan -pe/l)'.

yang makmuf dan indah -peny.
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mutawatir di kanmgan golongan-golongan Islam, sehingga tidak
dapa! dibayangkan hal yang lebih [masyhur] dari itu.

Nabi Isa Mengembara dan Berpindab-pindah

Kanzul Ummal, yang merupakan kitab kumpuIan Hadits,
pada halaman 34 (Jilid II) tertera Hadits yang berasal dari Abu
Hurairah : .... ((.'':.\ ...... " r.-;;:, ..... " ll\ l\\...... -::' .... ~ / .....

u---.....~ ~ U/~J'u~OIt...rJ\
.;. .......... -< ..- .............\"";"\ 17 ..

'-......-5~0~~ 9 l,t
Yakni, Allah Taala mewahyukan kepada N,;t,i Isa a.s. : "Wahai
Isa, berpindah-pindahlah engkau dari satu tempat ke tempat
lain, yakni pergiIah dari satu negeri ke negeri lain, supayajangan
ada yang mengenali engkau lalu menyiksamu." Kemudian di
dalam kitab itujuga tertera hadits yang diriwayatkan oleh Jabar:

16) \".........:~j\ 01'-:: _.....V\ \.\\~\j""" ........................-:-.\.:~~"
,~.r' J-"':J> <..S"" - ~. r/'if. '->~./u

/~\~1\ ''\:5\..-' .~ ...........V' '--.,-'~-'
Yakni, Nabi Isa a.S. senantiasa mengembara, dari satu negeri
menjelajahi negeri lain. Dan di suatu tempat kalau malam tiba
beJiau memakan beberapa tumbuhan hutan, serta meminum ai;
bersih. Dan di dalam kitab itujuga terdapat riwayat dari Abdullah
bin Umar yang kata-katanya sebagai berikut:

17) ~(~1 ~~'~N~~~\.j;~'<~J~
r;;~\~J~G~;\:~::~6l}.2{)jlU'~

Yakni, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Yang paling die!ntai oleh
Allah adalah orang-orang yang gharib (miskin)." Ditanyakan
kepada beliau, apa yang dimaksudkan dengan kata gharib.
Apakah orang-orang seperti Nabl Isa yang melarikan diri dari
negerinya membawa agama/iman? ~

(6) KUllzul Umal jilid II hal. 71.
17) KUllzul Umal jilid VI hal. 51
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BAB III

Uraian Kesaksian-kesaksian Yang Dikulip
Dari BlIkll-bukli Ketabiball/ Kedokterall

Ramuan Marham-lsa

Sebuah kesaksian bernilaitinggi yang saya peroleh mc
ngenai selamatnya Nabi Isa dari liang salib dan mcrupakan
kesaksian yang harus diakui, adalah sebuah resep ramuall
bernama Alarham-lsa (Salep Isa), yang tertulis di dalam callisan
buku ketabiban/kedokteran. Di antara buku-buku tersebut
terdapat sebagian buku yang ditulis oleh orang-orang Kristen,
sebagian ditulis oich orang-orang Majusjl81 maupun Yahudi,
dan sebagian lagi olelt orang-orang Islam. Dan kebanyakan buku
bukuitu sangat tua. Melalui penelitian diketahui bahwa, tampak
nyapertama-tama resep tcrsebut tclah masyhur di ka!angan
catusan ribu orang, mclalui caradari mulut ke mulut. Kemudian
orallg.:.orang'rnenuliskan resep tersebut.

Pertama-tama, pada zaman Nabi Isa,beberapa tahun sctclah
farmakologi (obat-obatan) telah ditulis

daJalnnya tertet'a resep tersebut. Di
'"'.H"aH itu disiapkan untuk luka-Iuka

K"mudian buku farmakologi itu ,diterjemahkan
bahasa. Sarnpai, pada masa Ma'l11un Al

diter}emah~,an ke dalam bahasa Arab. Dan ini
me,r"l,a,:an kel<Ualsa,m Tuhan yang menakjubkan, bahwa para

dari setiap agama """"':apakah itu

pengikul Zoroaslel -pm)'.
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Kristen,Yahudi, Majusi,dan Islarn-- kesernuanya rnenuliskan
resep ramuan tersebut dalarn buku masing-:-:masing. Dan mengenai
resep itu kesemuanya memberikan,penjelasan, bahwapara
hawarilah yang telah mempersiapkannya untuk Nabi Isa a.s ..
Buku-buku yang di dalamnya tertulis khasiat obat-obatan, dengan
menelaahnya diketahui, ba~wa resep ini sangat mujarab bagi
luka-Iuka akibat pukulan/sayatan atau jatuh. Darah yang mengalir
dati luka-Iuka akan langsung kering olehnya. Dan karena di
dalamnya juga terkandung mur(myrrh), mah luka pun ter
pelihara dari bakteri-bakterL Dan obat ini berkhasiatjuga untuk
[menyembuhkan] penyakit pes. la berguna bagi segala macam
borok dan bisu!.

Tidak diketahui, apakah Nabi Isa a.s. sendiri yang menyusun
resep tersebut melalui ilham setelah [mengalami] luka-Iuka
penyaliban, ataukah resep Itudipersiapkan atas anjuran tabib
tertentu. Sebagian bahan dalaOl obat itu sangat mujarab, khusus
nya mur yangjuga disinggung dalam Taura!. Ringkasnya, dengan
mempergunakan obat ini,luka-,luka Nabi Isa a.s. telah sembuh
dalam beberapa hari saja, dansedemikian rUP41kekuatan
terkumpul sehingga dalam tiga hari beliau telah berjalan 70
mil dari Yerusalemke Galilea. Jadi, sanjunga~terhadapobat
tersebut cukup dengan ungkapan, bah,.a Nabi .Isa d~hVl~ me
nyembuhkan orang-orang, sedangkan obat i~i,telah [berh1'Sil]
menyembuhkan Nabi Isa. Da~.buku.-buku k~tabiba~/ked?~ter'l"

yang memuat resep tersebut, [jumlahnya] lebi~d."fLIOOR~uku.

[Jika] ditulis daftarnya,akan panjangse~aILDandikarenaka~

resep ini sangat masyhur di kaIang~J1, ta~i~yun~J1i,19~lln~u~
itu saya rasa tidak perlu rnenuliskan nama seJuruh~ll~uters~but
di sini. Saya tuliskan di bawah inihallya beberapa buku saja
yang ada di tempat ini.

19) Tabib Yunani adalah tabib yang Illenggimakan sistem' pengohat3.n setempnt berdasiUlcan
sains Yunani kUlIo. Tabib-tabibseperti ini bagllikan dilkter atau ahli kesehatart di lcalangan
masyaraklll khususnya di India -PCllY
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Daftar 8uku-IJuku Yang Memua( .{escp J\'l'lI"ham Isa, d'lI~

yang mellyebutkan bahwa resep tcrsebut di~u~'t ulltul{ Nab.
Isa, yakn; nntnk Inka-Inka pada Inbnb behan.

Qanun, oleb Syaikhnl Rais Bn Ali Sina, jld. I.I1, hal. 133
Syarah Qanun, oleh Allama Qnthbud-Din Sytraz',Jld: III
Kamilush-Shana 'ah, oleh Ali bin AI-Abbas AI-MaJus" Jld. II,

h.~ '1
Kilab Majmll 'ah Baqai, oleh Mahmud Muhammad Isma' ,

Mukhalib az Khaqan bakhitab pidar Muhammad Baqa Khan,

jld. II, h. 497 . I
Kilab Tadzkirah Vlul Albab, oleh Syekh Daud Adh-Dhanr A

Anthaki, h. 303. .
Qarabadin Rumi, ditulis tidak lama setelah masa Nab' ;sa, yang

diterjemahkan dalam bahasa Arab pada masa Ma mun AI
Rasyid, bagian penyakit kulil.. . .

Kitab 'Vmdatul Muhtaj, oleh Ahmad bill Hasan Ar-Rasy,d,
AI-Hakim. Di dalam bukn ini, Marham Isa dan resep obat:
obal lainnya dikutip dari seralus bukn bahkan leb,h d~t1

itu, dan semua buku tersebutditulis dalam bahasa Perancl~.

QGrrablI"1l1 Farsi, oleh Hakim Muhammad Akbar Arzam,
penlyak:il-p1eny'akit knlil.

II, h. 230.
Hakim Nathn Syah, manuskrip penyakit-

Dzak/lir"~ ~~hQlwarra,,"m Syahi, penyakit-penyakit kulit
jld. III
jld. III
Khan, penyakil-penyakit kulil.

'AnJraah,oleh Hakim Muhammad SyarifKhan Shahib,

penyakil-penyakit kulil. .
catatan kaki Makhzanul-Adw,ya, h. 713.

h.367.

S6

Aksir A 'zham,jld. IV Hakim Muhammad A'zham Khan Shahib,
AI-Mukhatab ba Nazhim Jahan, h. 331.

Qarabadin A1a 'shumi, oleh AI-Ma'shum bin Karimud-Din Al
Syustri Syirazi.

'ljalah Naft'ah, oleh Muhammad Syarif Dhelwi, h. 410.
Thibb S)'ibri, juga dinamakan Lawani'Syibriyah, oleh Sayyid

I-fusain Shibri Kazhimi, h. 471.
A1akhzan Sulaimani, terjemahan Aksir Arabi h. 599, diter~

jemahk<Jn oleh Muhammad Syamsuddin Bahawalpuri.
Sytfa'ul 'Amradh. terjemahan Maulana Hakim Muhammad Nur

Karim, h. 282.
KifabAth-7'llibb Dara Syakohi, oleh Nlm,ddin Muhammad Abdul

Hakim, 'Ainul Mulk Asy-Syirazi, h. 360.
Alil1hajud-Dukan ba Dastur Al A 'yaanjl A 'mal wa 7'arkibal

Nafiah liI-Abdan oleh Aflathull Zamanah wa Rais Awanah
Abdul Mina Ibnu Abi Nashr AI-'Ashar AI-Israili AI-Haruni
(orang Yahudi), h. 86.

ZlIbdatllth-Thibb, oleh Sayyid Imam Ahu Ibrahim Ismail bin
Hasan AI-Husaeni AI-Jarjani, h. 182.

Tltibb Akbar, oleh Muhammad Akbar Arzani h. 242.
Mizanll-Tltibb. oleh Muhammad Akbar Arzani h. 152.
Sadidi. oleh Raisul-Mutakallimin Imamul Muhaqqiqin AI~Sadid

AI-Kadzruni, jld. II, h. 283.
Hadi Kabir. oleh Ibnu Zakaria, penyakit-penyakit kulit.
Qarabadill, oleh Ibnu Talmidz, penyakil-penyakit kulil.
Qarabadill, oleh Ibnu Abi Shadiq, penyakit-penyakit knlit.

Inilah buku-buku yang saya tuliskan di sinisebagai contoh.
Dan hal ini bukan rahasia lagi bagi para ilmuwan, khususnya
para tabib/dokter, ballWa kcbanyakan dari buku-buku ilu adalah
bukuwbuku yang diajarkan pada masa awal di lembaga-Iembaga
pendidikan Islam yang besar. Dan para mahasiswa Eropa pun
mcmpelajari [buku-buku] itu. Sama sekali tidaklah berlebihan
sedikit pun apabila dikatakan bahwa pada setiap abad kim-kira
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jutaan matiusia mengenali nama buku-buku itu dan ratusan ribu
orang telah membacanya dariawal sampai akhir. Dan dapat
saya katakan dengan tegas sekali, bahwa tidak ada seorang
ilmuwan pun dari Eropa atau Asia yang tidak mengenal n'ama
sebagian buku-buku luar biasa yang tertera dalam daftar tersebut.

Ketika Spanyol, Qastmonia dan Shantrin merupakan pusat
ilmu pengetahuan, pada masa itu buku Qamm ~sebuah bllkll
ketabiban/kedokteran terbesar yang ditulis oleh Bu Ali Sina,
yang di dalamnya terdapat resep Marham [sa- dan buku-buku
lainnya seperti~Yifa~,~syarahdanBisyaral yang berkenaan
dengan sains, astronomi, filsafat, dan sebagainya sangatgemar
dipelajari oleb orang-orang Eropa. Demikian pula halnya buku
buku para ihnuwan terkenal, seperti Abu Nashr Farabi, Abu
Raihan, Israil, Tsabit bin Qurrah, Hunain bin Ishaq, dan lain
lainbeserta terjemahannyadaribahasa Yunani diajarkan juga.
Terjemahan buku-buku tersebut pasti masih ada sampai sekarang
di bagian tertentu di Eropa.

Dan dikarenakan·· raja-raja' Islam sepenuh 'hati ingin me
majukan Hmu ketabiban/kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya,untuk
itulah mereka mengupayakan penerjemahan buku-buku Yunani
yang bagus. Dan khilafat (tampuk pemerintahan Islam) tetap
bertahansampai jangka masa yang panjang di kalangan raja
raJ~"d~mikiat1,. sebab mereka lebih banyak menginginkan
p~tll.1as~n'i1mu'pe.~getahuandibandingkan perluasao. negara.
Itulah~eb~b~ya;t1l~rekatidakmengupayakan penerJemahan
bp~~T?~k~.:vura~isajake dalam bahasa Arab, melainkan para
P9~~iJ,.\iITt1}y~.n?te~pelajardari negeri Hindustan pun mere.ka
IT)i1':l~~ap,~n\~~lT)enerjemahkan buku-buku kednkteran/ketablb
~h.,~~n.Umt1!illlluJainnya~denganpembayaran yang tinggi. Jadi,
dL:antarakebaikan-kebaikan para raja Islam, ini merupakan
se'~p~hkepaikal1'ataspara'pencari kebenaran, bahwa mereka
t~l~~;lT)e~gupayakan penerjemahan buku-buku kedokteranl
ketabibanRornawi, Yunani, dan sebagainya, yang di dalamnya
t~td~p~te [resep] Marham [sa, dan tertulis bagaikan prasasti,
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bahwa ralllU3n tersebut dibuat untuk Juka-Juka yang dialami
oJeh Nabi Isa a.s .. Para illlluwan besar Islam seperti Tsabit bin
Qurrah dan Hunain bin Ishaq ~yang selain menguasai i1mu
illllll kcdokteran/ketabiban, sains serta filsafat dan lain sebagai
nya,juga sangat mahir daJam bahasa Yunani~ ketika mereka
mcnerjcmahkan qarabadin (farmokologi) yang rnemuat !llarham
/sa, dengan bijak mereka tclah menuJiskan kata syailikha,
seadanya dalam bahasa Arab, yang merupakan sebuah kata dad
bahasa Yunani, yang disebllt bam·aan (hujan), supaya menjadi
pcrtanda bahwa buku itu diterjemahkan dari farmakologi Yunani.
Itulah sebabnya dalam setiap buku, kebanyakan kalian akan
menemukan tlilisan kata syailikha.

Nilai Buku-buku Bersejarah

Dan hal ini perlu diingat bahwa walaupun uang logam kuno
merupakan suatu benda yang sangat patut dipercaya danOlelalui
nya misteri-misteri besar dalam sejarah dapat terbuka. akan
tetapi buku-bukll kuno yang secara berkesinambunganmasyhur
di kalangan jutaan manllsia pada setiap abad;:diajarkan~i
perguruan-perguruan tinggi besar; dan sampaI sekarang masih
termasuk dalam buku-bllku pelajaran, kedudukandan ke~

hormatannya adalah ribuan kali lipatlebih tinggi dati uang
uang logam dan prasasti-prasastiitu. Uang-:uang logam tersebut
dapat saja dipalsukan, akan tetapi buku-bukuilmu pengetahuan
yang sejak masa perml1laannya senantiasa masyhur.dikalanga~

jl1taanmanusia, dan setiap bangsa menjadi peJindung dan
pemeIiharaannya, dan juga sampai sekarang, maka kandungan
kandungan tulisannya merupakan kesaksian-kesaksian yang
memiliki peringkat begitu tinggi sehingga sedikit pun tidak
dapat dibandingkan dengan uang-uang logam maupun prasasti.
Jika ml1ngkin, cobalah sebutkan nama suatu liang logam atau
prasasti yang memperoleh kemasyhuran seperti buku Bu Ali
Sina, Qamm.

Ringkasnya, !l1m'ham Isa merupakan suatu bukti yang luar
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. b . ra pencari kebenaran. Jika bukt! tlli tidak diterima.
btasa agl pa . ... . k .

k ap bukti sejarah yang dl11l1llkl dunta a an gugtll.
rna a·segcn. t '1 I 1

S b b alaupun hingga kini buku-buku yang mcmua war 1ml
. e a ,W "b d"k"t lebihIsa seperti ittl berjumlah kira-klra sen II atau se 1 I .

b k akan tetapi buku-buku tersebul dan para penul1snya
anya , . ' S k 'ang

I h kemasyhuran di kalanganJutaan manllsta. e aI. ,
mempero e < • I 1 dan

lak bukti yang gamblang, Je as, nya a, ,orang yang meno . I

k
.. b arti dia merupakan musuh ilmu pcngetahuan sCJara 1.

uat 1m, er I'k b kf l'ang
A akah dapal dipaksakan agar kita menga J<11 an U I <

I P b' 'tu? Dan apakah kita dapal berprasangka buruk
uaT t3sa 1 . I' t' E serta

h d bukti besar yang telah tcrsebar me Iptl 1 fopa
ter. a ap I I' d ri kesaksian-kesaksian para filsufternam3
ASia; dan yang a lIT a . . ?
dari kalangan Yahudi, Kristen, MaJusl, dan Islnm.

T n Kritikan Mcngenai Marhllltl [sa
anggapa . '1 I B

S k ng wahai para penyelidik yang berhatt berSIl. er-
e ara , . . I . yang

ke arah bukti yang mulia 1111. Dan wa 131 .o~ang (
gelgaslah Cobalah sedikit perhatikan masalah m~. Apakah

I nyala seperti ini layak untuk dmbalkan?menya a- .
k't tidak meraih cahaya matahan kebenaran

10 k .
P:'~.~t~;~.i:~ni sarna sekali sin-sia dan tidak bergll~a, ya 111
ii: saja luka-Iuka itu dialami oleh Nabl Isa a.s.

sel5eltllll O1asakenabian beliau, atau memang luka-luka ~ada
namun bukanluka akibat penyallban,

itu terluka oleh penyebab

fJIU~W~a~i~~~~;;~,trItingkin beliau terjatuh dari suatu atap, dan
penderitaan itu. Sehab,

;gl~glull1[(masakenatlian tidakada para hawari,sedangkan pada

[1Zefer"ti,(anft'l~~;gJ,:.n~ra;~:':~";ra:~mi tersehut ada disinggung ten tang
ii yang merupakan bahasa Yunani,

n;,i>hILlt b,oaraa,sampai sekarang masih terdapat eli dalam
kemudian, sebelul11 masa kenabian tidak
kehebatan Yesus sehingga kenangan akan

,h"a;k"n. Sedangkan masa kenabian beliau hanya
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tiga sctengah tahllll, dan aalam masa itl! dari sejarah-sejarah
mcngenal Nabi lsa a.s. tidak terbukti adanya suatu peristiwa
pemukulan atau terjatuh, kecuali peristiwa penyaliban.

Dan jika timbul pendapat pada seseorang bahwa mungkin
saja luka-Iuka seperti itu dialami Nabi Isa akibat penyebab
lainnya, maka merupakan tanggung-jawabnya untuk memaparw
kan bukti akan hal itu. Sebab, peristiwa yang saya paparkan
adalah suatu peristiwa yang telah terbukti dan diakui sehingga
tidak ada orang Yahudi yang mengingkarinya dan tidak pula
orang-orang Kristen. Yakni peristiwa penyaliban. Akan tetapi
pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Isa mengalami luka
luka akibat penyebab lain, hal itu tidak terbukti dari sejarah
umat mana pun. Oleh karenanya, berpikiran demikian', berartj
dengan sengaja meninggalkan jalan kebenaran. Ini bukanlah
suatu bukti yang dapat ditolak hanya dengan menggunakati
alasan-alasan tidak berguna. Sampai sekarang beberapabuku
pun masih ada, yang ditulis-tangan oleh para penulisnya.Pada
saya juga terdapat sebuah naskah tulisan kuno QanultBu Ali
Sina yang berasal dari rnasa itu. Jadi, ini merupakansuatu
keaniayaan yang nyata dan merupakan pembunuhan terhadap
kebenaran jika bukti yang demikian jelas dicampakkan begitu
saja.

Simaklah hal inj berkali"kali.Dan' telaahlahbenar-benar
mengapa buku-buku ini masihada sampaisekarang dikalangan
Yahudi, Majusi,20) Kristen, Arab~Persia;Yunani,Romawi,.
Jerman, Perancis dan padaperpustakaan.;.perpustakaan kunodi
negara-negara Eropa lainnya serta diAsia? Apakah pantas apabila
kita memalingkan wajah begitu saja dari bukti yang cahayanya
membuat mata-keingkaranmenjadig~Jap?Seandainyabuku~
buku ini hanya tulisan orang-orang Islam saja dan hanya terdapat
di kalangan warga Islam sernata, maka mungkin orang yang
tergesa-gesa dapat beranggapan bahwa orang-orang Islam telah

20) Majllsi a:falah para penyembah api, juga dikenal denga" nama Zoroaster.
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menuJiskan h'al-hal tersebut di dalam buku-buku mereka dengan
mengada-ada unluk menyerang akidah Krislen. Akan tetapi
anggapan itu -selain berdasarkan faktor yang akan saya tll lis
berikul ini- juga salah berdasarkan faklor bahwa orang
orang Islam dalam bentuk apa pun tidakmungkin l11engada
ada. Sebab, orang-orang Islam juga, seperti halnya orang
orang Kristen, berakidah bahwa Nabi Isa telah pergi ke langit
setelah peristiwa penyaliban. Bahkan orang-orang Islam tidak
percaya bahwa Nabi Isa lelah diganlung di liang salib ataupun
lelah mengalami luka-Iuka akibal penyaliban. Lalu, bagaimana
mungkin dengan sengaja mereka mengada-ada seperti itu,
padahal bertentangan dengan akidah mereka sendiri.

Selain itu, Islam belum ada di dunia ini latkala [buku-buku]
farmakologi demikian lelah diluIiskan dalam bahasa Romawi
atauYunani dan lain sebagainya, serta telah dimasyhurkan di
kalangan jutaan orang. Di dalamnya tectera mengenai Marham
Isa dan di situ juga terdapat penjelasan bahwa marham tersebut
dibuat olch para hawari untuk Nabi Isa a.s .. Sedangkan umat
umat ini - Yahudi, Kristen, Islam, Majusi--'- dari segi agama
saling bermusuhan satu sama lain. Jadi, [kenyalaan] adanya
pemikirantentang marham tersebut di dalam buku-buku mereka
~bahkan adanya sikap pengabaian akidah agama masing-masing
kelika menuliskan hal ilu- merupakan bukti nyata bahwa

adalah sualu hal masyhur yang lidak dapat diingkari
tertentu. Ya, sampai ketika

ke;~:;~~:~~:~Masih Mall 'lid (Almasih/lsa yang dijanj i
L~ oleh warga seluruh agama tersebut bahwa

-yang telah tertulis di dalam ratusan
le.:kenal di kalangan jutaan orang dari

dil.asilkllll suatu manfaal sejarah.

Terb.,ka Melalui Masih Mau'ud

di sini saya tidak dapat mengatakan apa pun kecuali
iradah Tuhan supaya pedallg yallg
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berki/auan ini serta argul11entasi yang menampilkan hakikat
ini. dan yang menggugurkan akidah salib. dari sejak awal sudah
ditakdirkan untuk tampil di dunia ini melalui lvfasih Afau'lid.
Scbab, Nabi Suci Allah telah menubuatkan Agama Salib tidak
akan mengalami kemunduran dan tidak pula timbul kemerosotan
pacta kemajuannya selama A1asih Mall 'udbell!l11 datang di dunia.
Dan di tangan beliaulah akan terjadipemecahan salib.

Dalam nubuatan tersebut terdapat isyarah bahwa pada zaman
Masih A1au 'lid, atas kehendak Tuhan, akan timbul sarana-sarana
yang darinya bakal terbuka hakikat peristiwa penyaliban yang
sebenarnya. Barulah akan berakhir, dan usia akidah tersebut
akan tam~t. Namun bu~an melalui suatu perang atau pertempur
an, melamkan meialul sarana-sarana samawi yang akan zahir
dalam corak ilm~1 dan argumentasi. lnilah makna hadits yang
tertera pada Shahlh Bukhari dan kilab-kimb lainnya. Jadi, adalah
mutlak bahwa Langit tidak akan menzahirkan hal-hal, kesaksian
kesaksian, dan bukti-bukti yang telak serta pasti itu . selama
Masih A1Qll 'ud belum datang ke dunia. Dan demikianiahyang
terjadi.

Sejak sekarang, ketika Mall 'lid (orang yang dijanjikan) itu
telah datan.g, mata setiap orang akan terbuka, dan para pemerhati
aka~ menYlmak. Sebab, Masih-Ilya 7I,hall telah datang. Sekarang,
~astl akan tlm~ul cahaya dalam pemikiran-pemikiran [manusia];
lImbul perhallan dalam kalbu-kalbu; limbul kekualan dalam
pena-p.e~a (tuli~-menulis); dan·. timbul.semangat/kemampuan
pada din manusla.Dan setiap sa 'id (orang yang baik danber
untung) akandianugerahi pemahaman. Setiap rasyid (orang
yang mendapal petunjuk) akan dianugerahi akal. Sebab, benda
yang bercaha~a di langit pastiakari menerangi bumi juga.
Beberkatlah d,a yang meraih bagian dari cahaya ini. Betapa
beruntL~ngnyaor~ngyangmendapatkan sesuatu dari cahaya ini.
Sebagalmana kaltanmenyaksikan bahwa buah-buahan mUDeul
pada musimn~a, den~i~ian pula cahaya tampilpada waktunya.
Dan sebelum I3sendm yang turun,maka tidak ada yang dapat
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menurunkannya. Dan ketika ia turun, maka tidak ada yang dapat
menghalanginya. Namun, pastl timbul. perselisihan dan per
tentangan. Tetapi akhirnya kebenaran akan menang. Sebab, hal
ini hukan berasat dari manusia, dan bukan pula hasil karya tangan
anak manusia. Melainkan berasal dari Tuhan yang rnerubah
unsur~unsur lain yang menjalankan waktu, serta yang menimbul
kan malam dari siang lain yang menimbulkan siang dari malam.
Dia juga yang meneiptakan kegelapan, akan tetapi yang Dia
inginkan adalah eahaya. Dia jnga membiarkan syirik ber
kembang, akan tetapi Dia mencintai Tauhid-Nya, dan tidak ingin
jalal-Nya (keperkasaan-Nya) diberikan kepada yang lain.

Tuhan Ingin Menegakkan Tauhid
Sejak manusia dieiptakan, hingga punah, hukum kodrat

Tuhan adalah, Dia senantiasa mendukung Tauhid. Sekian banyak
nabi yang Dia utus, semuanya datang dengan tujuan untuk meng
hapuskan penyembahan terhadap manusia dan makhluk-makhluk
lainnya, lalu menegakkan penyembahan terhadap Tuhan. Dan
pengkhidmatan mereka adalah, supaya "Laa ilaha illaUah" ber
sinar-sinar di bumi dan juga berkilauan di Langit. Jadi, yang
paling besardi antara mereka itu adalah dia (Rasulullah s.a.w.)
yang telah membuat hal itu menjadi sangat bereahaya; yang
telahmembuktikan kelemahan tuhan-tuhan palsu sebelumnya

m,:mlJUI,tilmn tidak bermaknanya [tuhan-tuhan
segi Bmu pengetahuan serta kekuatan. Dan ketika

terbukti, maka tanda bukti yang telah beliau
ke,menaJlg,mbesar itu untukselamanya adalah:

l11em<ebl,tk,m "Laa ilaha iIlaUah" hanya sebagai
~";""m••n memiliki bukti. Melainkan, pertama-

dan membongkar kepalsuan
lalu menggiring perhatian umat manusia

"Lihatlah, tidak ada tuhan selain Allah yang

64

telah menghancurkan selurun kekuatan kalian dan memporak
~oral1dakan segenap kecongkakan kalian." Jadi, untuk meng
.ngatkan kepada hal yang telah terbukti itu, untuk selamanya,
beliau telah mengaJarkan Kalimah Suci ini'
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nungganginya satu hari. Namun dikarcllakan tidak mampu
menyediakan air, gandum-ganduman dan rerumputan bagi
kU,Qa tersebut, maim kuda itu ht::liau kembalikan. Beliau
menempuh perjalanan dari negeri beliau, lalu tiba di
Nasibain yang terlelak beberapa ratus mil dari kampung

. halarnan beliau. Dan bersama beliau ada beberapa hawari.
Seliau mengutus para hawari untuk bertabligh ke kota.
Akan tetapi di kota itu sudah lebih dahulu sampai berila
berita yang salah dan bertentangan dengan fakta ten tang
beliau dan ibu beliau. Untuk itulah penguasa kota tersebut
menangkapi para hawari, lalu memanggil NabiIsa
Melalui berkat yang penuh mukjizat, beliau telah me
nyembuhkan beberapa orang sakit. Dan banyak lagi nmkjizat
lainnya yang bcliau perlihatkan. Oleh karena itu raja negeri
Nasibain beserta selur~hlasykar danpendukungnya telah
beriman kepada beliau. Dan kisah tentang turunnya maaidah
(hidaogan) yang terdapat dalam Alquran Suei, peristiwa
itu pun terjadi pada masa-masa pengembaraan."

Inilah ringkasan uraian sejarah Raudhalush-Shafa. Dan di sini
penulis bnku tersebut telah mengailkan kepada Nabi Isa as.
banyak sekali mukjizat yang sia-sia, tak berguna dan tidakmas~k
a~al, yang dengan menyesal tidak saya kutip. Dall saya meng
hmdarkan buku saya ini dari hal-hal dusta, sia-sia; dan yang
terlalu melebih-lebihkan itu. Lalu saya hanya mengambil makna
yang pokok darinya. Dari sitn tampil kesimpulan bahwa Nabi
lsa menempuh perjalanan-perjalanan sampai tibadi Nasibain.
Dan Nasibain adalah sebuah kota antara MosuI dengan Syam
(Syna dan PalestlOa), yang di dalam peta [bahasa] Inggris
namanya teetulis Nasibus. Jika kita menempuh perjalanan ke
Persia (Iran) dari negeri Syam, maka kita akan melewati Nasibain.
Dan kota itu terletak 450 mil dari Baitnl Maqdis [di Yarusalem].
Mosul terletak kira-kira 48 mil dari Nasibain, dan 500 mil dari
Baitul Maqdis. Garis perbatasan Persia hanya berjarak 100 mil
dari Mosu!. Berdasarkan perhituogan itu Nasibain berada 150
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Kesaksian-kesaksianYang Saya Peroleh
Dari Buku-buku Sejarah

SUB -BAB 1
Uraian menge/wi kesaksian-kesaksian
yang dikutip dari buku-buku Islam yang
membuktikan pengembaraan Nabi Isa a.s.

BABIV

Buku Ralldllatllsll-Sllafa
Buku Ralldllallish-Shafa, merupakan sebuah buku sejarah
masyhnr, pada halaman 130-135, dalam bahasa Farsi ter
tulisan yang ringkasan terjemahannya saya tuliskan di

inL
Isa a.s. dinamakan Masih,karena beliau sangat banyak

me"..'u,.'O pe"g"mIDaraa,". Beliau mengenakan selendang
beliau dan selalu memakai jubah wol. Dan

tonlgkat di tangan. BcHau sclalu menjelajahi satu
ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain. Dan di
malam tiba, di sanalah beliau menetap. Bcliau

memalkan tumbuh-tumbuhan hutan, minum air yang terdapat
dan menempuh perjalanan dengan jalan kaki. Satu

masa pengembaraan itu, para sahabat beliau
seekor kuda untuk beliau. Dan beliau me-

Dikarenakan datam bab ini terdapat berbagai jenis kesaksian,
untuk itll saya membaginya dalam beberapa sub-bab supaya
jelas tertib susunannya, sebagai berikut.



. P 'a Sedanokan tapal-batas timUf
mil dari gans perbatasan ekfsl'

H
t dO,. Afghanistan. Yakni,

. b b g dengan ota era '
Persia ersam u.n . t At: hanistan ke aeah. Per,sia, dan
Herat terletak ~I bat~s ba;a

b
gbaratPersia. Danjarak an tara

kira-kira 900 mil dan tapa -kata~. 500 mil Lihat peta berikut
Herat dengan Khyber Pass Ifa- Ifa. .
ini21l

Kemungkimm arab perjalanan
Nabi Isa a.s. ke lIinduslan

100 200 xo ~ sc:o mil

. . ke.14 DC.II-S_A., sejarah Kristen
bab pertama, sub-bah Eus~beus) yang diterjemahkan ke

of Ellsebeus" (Pernyataan H . mer lahul' 1650. Sural
London bemllma em _.

olch seorang war~:rnllma A'bgerus mengundang Nabi Isa a.s. ke
. E phrat Sural yang dikirim -Abgerus kepada

s~ng~iPe~uhi ~leh banyak hal yang tidak. benar dan

•~lEl;:i1~~~~:~i~f:f l U, - d J h sekedar bahwa raJII tersebutyang ta7P:kny:,llsellt;ah mendengar ke:taliman orang.
untuk per In ung L r adalah seorang nabi yang benar.

itu berpendapat bahwa ce lau
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Peta Perjalanan NalJi Isa ke Kashmir

Ini adalah peta negeri-negeri dan kota-kota yang dilalui
oleh Nabi Isa a.s. ketika menuju Kashmir. Maksud beliau
menempuh perjalanan itu adalah pertama-tama supaya menemu
kan Bani lsrail yang ditangkapi oleh Raja Shalmaneser lalu
dibawa ke negeri Media. Dan hendaknya diingat pada peta yang
diterbitkan oleh orang-orang Kristen, Media digambarkan terJetak
di sebelah selatan Laut Khizar(Azov), yang sekarang merupakan
kawasan Persia (Jran). Dari itu dapat dimengerti bahwa setidak
tidaknya Media merupakan salah satu bagian dad negeri yang
sekarang disebut Persia. Dan tapal-batas timur Persia ber~
dampingan dengan Afghanistan. Sedangkan sebelah selatannya
merupakan samudra. Di sebeIah barat adalah Kerajaan RomawL
Ringkasnya, jika riwayat Raudhatush-Shafa dipercayai, maka
[dapat) diketahui bahwa perjalanan Nabi Isa ke Nasibain adalah
dengan tujuan datang ke Afghanistan melalui Persia, dan supaya
orang-orang Yahudi yang telah hHang itu -yang akhirnya telab
masyhur dengan sebutan Afghan- diimbau kepada kebenaran22'
Nama Afghan tampaknya dari bahasa Ibrani. Ini adalah kata
majemuk, yang artinyapemberani/gagah_perkasa. Tampakltya
mereka menetapkan julukan pemberani bagi dirimereka pada
masa kemenangan-kemenangan mereka.

Kesimpulannya adalah, Nabi Isa a.s. tiba di Punjab setelab
melewati Afghanistan, dengan tujuan pergi ke Kashmirseielab
melihat-lihat Punjab dan Hindustan. Ini sUdahjelas.b.lihway~g
membatasi Afghanistan dengan Kashmir adalah daerah .Chitral
dan sedikit bagian Punjab. Jika dari Afghanistan ke Kashmir
melewati jalan Punjab, terpaksa harus menempuhjarak kira,

22) Oi dalam Taurat lerdapat janji bagi Bani Israil. "Jib kalian beriman kepada Nabj
penghabisan, maka pada akhir zaman kalian akan mem-peroleh kembali pemerintahan
dan kerajaan setelah {mengatami] banyak sekali eobaan." Ternyatajanji itu telah terpenuhi
dalam benluk bahwa kesepuluh suku Bani IsraiJ tersebut sudah masuk Islam. Ilulah
sebabnya terah rnuneul raja-raja besar di kalangan orang-orang Afghan dan juga di kalailgan
orang-orang Kashmir.
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kira 80 kos atau 130 mil. Dan melalui Chitral berjarak 100
koso Akan tetapi Nabi lsa dengan sangat bijak tclah memilih
lewat Afghanistan supaya domba-domba. Israil yang telah tersesat
-yang dikenal sebagai Afghan- dapat mengambil manfaat
dari belial!. Dan tapaI-batas timur Kashmir bersambung dengan
Tibet. Oleh karena itu melalui Kashmir dengan l11udah dapat
pergi ke Tibet. Dengan melewati Punjab sedikitpun tidak sulit
bagi beliau untuk jalan-jalan ke berbagai tcmpat di Hindustan
sebelum menuju Kashmir dan Tibet. Jadi, sebagaimana sejarah
sejarah kUDo negeri ini mengatakan, benar-bellar masuk akal
bahwakemungkinan Nabi Isa telahjalan-jalan ke Nepal, Benares,
dan tempat-tempat lainnya. Kemudian melalui Jammu atau
Rawalpindi beliau telah pergi ke Kashmir. Dikarenakan beliau
berasal dari negeri dingin. untuk itulah hal ini merupakan sesuatu
yang meyakinkan bahwa beIiau kiranya menetap di negeri-nege~i
tersebut hanya sepanjang musim dingin saja. Dan pada akhlr
Maret atau April, barulah beliau berangkat rnenuju Kashmir.
Dan dikarenakan negeri itu benar-benar mirip dengan negeri
Syam (Syria dan Palestina) oleh sebab itu beliau pasti telah
memilih untuk tinggal selarnanya di negeri tersebut. Dan ber
samaandengan itu ada juga pendapat bahwa rnungkin sebagian
umur beliau dilewati dengan menetap di Afghanistan. Dan

"'U"b"'" bahwa beliau telah pula menikah di
Kal,anllan O"ll1~:-oran'g Afghan terdapat sebuah suku

yalngdin"nlak:an menakjubkan bahwa mungkin
Ie"""",,",," Nabi Isa.

N',mt,ri disayangkan bahwa sejarah bangsa Afghan berada
sangat parah. Oleh sebab itulah sangat sulit

rii<,~dap"'tk:an:5ua'tukeautentikan melalui legenda-Iegenda bangsa

m,,,o.a'P;i':~~ii~i~~tidakdiragukan sedikit pun bahwa Afghan
hi Israil, seperti halnya orang Kash-

kalangan Bani Israil. Orang-orang yang
bertentangan dengan itu di dalam tulisan-

me,re.". sangat keliru dan tidak menggunakan pikiran
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secara mendalam. Orang-orang Afghan mengakui bahwa mereka
berasal dari anak ketufllnan Qes, sedangkan Qes berasal dari
kalangan Bani Israil. Ringkasnya, pembahasan ini tidak perlu
diperpanjang di sin!. Saya telah menuliskan pembahasan tersebut
secara luas di dalam buku saya. Di sini yang dislnggu'ng hanyalah
tentang perjalanan Nabi Isa ke Afghanistan melewati Nasibain,
lalu tiba di Kashmir dan Tibet melewati Punjab. Akibat per
jalanan panjang ini beliau dinamakan Nabi Sayyah (Nabi
Pengembara), bahkan disebllt Pemimpin para pengembara.

Buku Sirajul Muluk

Seorang tokoh ilmuwan Islam, yakni 'Arifbillah Abibakar
Muhammad bin Muhammad ibnu AI-Walid AI-FahriAI
Tharthusyi AI-Maliki, yang masyhur akan kebesaran da1l ke
ilmuwannya, di dalam bukllnya, Sirajul Muluk, cetakanKairo,
Mesir, 1306 H, menuliskan tentang Nabi Isa pada halaman.6
sebagai berikut :

/;. \ ~ 1 /' /'/' /' • /,-J./.. .. \ ..
~~\,l:.j.u.u.I"\1.~\ c-:,:· ,:",/. ~'I.J.):·· >i>./\

"/' --i::'" ~"/'J~';)~-'~e..)...~~ .....
Yakni, "Di mana lsa sang Ruhullah; Kdli/l1iztiilldh, Raisuz
Zahidin (Pemimpin orang-orang bertakwa) danlma1l1us-Saihin
(Pemimpin para pengembara)?"

. . Maksudny~, belian itn telahwafafdanoral1g'orang seperti
ItU Juga tldak hldup selamanya di dunia. Lihar lokoh i1muwan
ini ti~ak ha?ya menyebut Nabi Isa sebagai p~ngembarasaja,
tetapl menuhskannya sebagai imam/pemimpin para pengembara.

Buku Lisaanul IArab & Tajul 'Urus

Demikian pula di dalam buku Lisaanul 'Arab halaman 43 I
tertulis :
!f;,'/,,1 ,,/'~ . .p-- '/" ......(f
~.r. }l1.j~\..:.,.IS"'...:,.·/...... • L'-'j',

.// .;. ~.J. ,/ ~ L) )~~~~
YakllI, Isa ItU dmarnakan Masih karena beIiall selalu mengembara
di bumi dan tidak tinggal menelap di suatu tempat. Ini jugalah
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yang tertulis di dalam Taju/ 'Urus Syarah Qamlls. Dan inl juga
tertulis bahwa orang yang disebut masihadalah orang yang
dipolesi dengan kebaikan dan berkat.Yakni, di dalam fitratnya
telah ditanamkan kebaikan serta berkat sehmgga menyentuhllya
pun menimbulkan kebaikan dan berkat. Nama ini telah diberikan
kepada Nabi Isa, dan Allah Taala memberikan nama ini kepada
siapa saja yang Dia kehendaki. Sebaliknya, ada Juga ~lOs1h yang
telah dipolesi dengan keburukan dan laknat. YakOl, fitratnya
telah diciptakan atas landasan keburukan dan laknat, sarnpal
sampai menyentuhnya pun akan menimb.ulkan keb.uru~an,
kutukan dan kesesatan. Dan nama masih Itll telah dtbenkan
kepada Dajjal serta kepada setiap orang yang memiliki fitrat
yang serupa dengannya. Kedua nama, yakni Masih Sang
Pengembara dan Masih Yang Mempero/eh Berkat: tldaklah
bertentangan satu sarna lain. Dan arti yang pertama tldak dapat
menggugurkan arti yang kedua. Sebab, Allah Taalajuga memiliki
kebiasaan memberi sebuah nama kepada sese~~ang dan ad~
berbagai macarn artinya, sedangkan seluruh artl Itll tepat bagl

did orang tersebut. . .
Ringkasnya, status ke-masih~an Nabt ~sa a.~: ter?uk.tI

sedeIllikian rupa dari sejarah-sejarah Islam sehmggaJlka dlsa~tn
dari seluruh bnku tersebut maka saya berpendapat bahwa begltu

sehingga dapat membentuk sebuah buku
karer.anya dicukupkan sampai di sini

SUB-BAB II
KesalesiGln Buku-buku Sejarah Agama Budha

bahwa saya telah memperoleh berbagai

r~:}:t~~;r::~d~;a;ri buku-buku agama Budha, dengan me-
~~ akan diketahui secara telak dan meyakin-

Isa a.s. pasti telah datang di negeri Punjab ini.
sel,ag;air.ya. Kesaksian-kesaksian tersebut saya
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tuliskan di .bawahini supaya setiap orang yang adil pertama
t~ma l~enYlmaknya dengan seksama, kemudian menyusunnya
dl hatl dala~ suatu bentuk yang terkait [satu sarna lain], lalu
dengan sendmnya mencapai kesimpulan yang diuraikan di atas.
Kesaksian-kesaksian tersebut adalah sebagai berikut.

Persamaan Budha Dengan Nab! Isa

. Pertama,julukan yang diberikan kepada Budha menyerupai
JUluka~-Julu~an Na~i Isa. Demikian pula peristiwa-peristiwa
ya~g ~lalaml B~dhaJuga menyerupai peristiwa-peristiwa yang
ter)adl pada kehldupan Nabi Isa. Namun yang dimaksud dengan
Agama Budha adalah agama yang terdapat di kawasan Tibet
yakni di ~eh,Lhasa, Gilgit~ Hams dan sebagainya. Yaitu yan~
mengenamya telah terbuklI bahwa Nabi Isa pergi ke tempat
tempat tersebut.

~danya persama~n jUlukan~julukan itu sudah merupakan
bUktlyang cukup. Mlsalnya, Nabi Isa menamakan diri beliau
cahaya,di dalam ajaran-ajaran beHau. Demikian pula Gautama
telah dinamakan Budha yang dalam bahasa Sansekerta berarti
caha~a.2J) Dan di dalam Injil, Nabi Isa dinamakanGuh"
DemlkIa~.pula. Budha dinamakan Sas/a, yakniguru.BegitlJ
pula NabI Isa dl dalam Injil disebut Beberkat. Dan Budhapun
dmamakan Sugt, yakm beberkat. Nabi Isa dinamakall'PlIlfd
Mahkota (P~ngeran), sedangkan B~dha.jugadinaJl'la""1'1

Pangeran. Dl dalam l,?iil, Nabi Isa juga din~Ill~~~~!Se~~ga.i
o~angyang mencapai lujuan keda/anganhya.B~gitpPlll~·'fJ~~~:~:
dl dalam buku-buku Agama BudhatelahdinalllakallSidhdfidi
a~~nyaor.ang y~ng memenuhi tujuall kedataIlgariliya.Didtllam
InJl!. Nabl Isa dmamakan sebagai pember; perlindiingahkejJada
orang-orangyanfJ. /elih. Begitu pula di dalam buku'buku Agam"
Budha, Budha dmamakan AsarnSarn, yakn! pemberiper'
Imdungan kepada orang-orang yang tidak memiliki perlindungan.

23) Lihat juga Buddhism. oleh Sir Monier Monier Williams. halaman 23
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Di dalam InjiI, Nabi Isa disebut Raja. maksudnya untuk Kerajaan
Samawi. Demikian pula Budha dinamakan Raja.

Sedangkan persamaan peristiwa-peristiwa, contohnya ialah,
di dalam Injil lertulis bahwa Nabi Isa lelah diuji melalui syailan
dan syailan mengalakan kepada beliall, "Jika engkau bersujlld
kepadaku. maka harta kekayaan serta kerajaan-kerajaan seluruh
dunia akan menjadi milik engkau." Ujian inijugalah yang telah
diberlakukan pada Budha, dan syailan berkala kepada beliau,
HJika engkau menerima perintah aku ini -yakni tinggalkanlah
kesederhanaan ilu dan kembalilah ke rumah- maka aku akan
memberikan kebesaran serta keagungan kerajaan kepada
engkau." Akan tetapi sebagaimana Nabi Isa ~idak menuru~i
syaitan demikian pula lertulis bahwa Budha pun tldak memaluhl-

, h D 'd 24) Dnya. Lihal [buku] Buddhism, oleh T.W. R ys aVI s. an
Buddhism, oleh Sir Monier Monier Williams. Z5

)

Sekarang, dari itu jelas bahwa berbagai macam julukan
yang diberikan kepada Nabi Isa di dalam Injil,julukan-julukan
ilujugalah yang lelah diberikan kepada Budha dl dalam buku
buku Agama Budha yang dilulis jauh hari sebelumnya. Dan
sebagaimana Nabi Isa diuji melalui perantaraan syaitan, demikian
pula di dalam buku-buku lersebul diungkapkan bahwa Budha
juga telah diuji melalui syailan. Bahkan di dalam buku-buku
lelcselbul lelah dikisahkan lenlang ujian lerhadap Budha yang

itu. Yakni, ketika syaitan menawarkan harta
kelraj'Ian kepada Budha, maka lerpikir oleh Budha

•
~i~:~~:~:;~:k~embalisaja ke rumahnya? Akan lelapi Budhapelmilci"m j,erseblll. Kemudian di sualu malam

menemui beliau dan membawaseluruh anak
menakul-nakuli Budha dengan membual
sangat menyeramkan. Syaitan-syaitan itu
dandari mulut ular-ular tersebut keluar

Chinese Buddhism, oleh Edkins; Bllddha, oleb Dr. Herman Oldenberg,
W. Hoey; Life of Buddha, terjemaban Riekbill
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lidah api. Ular-ular itu pun mulai menyemburkan racim serta
api ke arah beliau. Akan letapi racun lersebut [berubah] menjadi
bunga, sedangkan api ladi membentuk lingkaran cahaya di
sekeliling BlIdha. Kemudian lalkala melalui cara ilu lidak berhasil
maka syailan memanggil 16 orang anak perempuannya lalu
memerintahkan mereka agar memperlihatkan kecantikan mereka
kepada Budha. Akan letapi dengan cara ilu pun hali Budha
lidak goyah. Dan syaitan lidak berhasil memenuhi kehendak
kehendaknya. Syaitan pun menggunakan cara-cara lain, namun
lelap gagal di hadapan keleguhan hali Budha. Dan Budha lerus
saja mencapai derajat-derajat yang semakin tinggi. Dan akhirnya
setelah melewati satu malam panjang -yakni sesudah me
nempuh ujian-ujian yang sangat berat serta cobaan-cobaan yang
panjang- Budha berhasil menaklukkan musuhnya, yakni
syaJtan. Dan cahaya pengetahuan telah terbuka atas diri beliau.
Begitu pagi menyingsing -yakni begilu lerlepas dari ujian
ujian- beliall mengelahui seluruh hal. Dan pagi hari kelika
pertempuran besar tersebut berakhir, itu merupakan hari kelahiran
Agama Budha. Dan saal illl usia Gaulama 35 tahun. Saal ilulah
beliau diberijulukan Budha, yakni nur dan cahaya. Dan;pohofl
yang di bawahnya beliau duduk saal ilu dikenal. dengan na:na
Pohon Cahaya.

Sekarang buka dan simaklah Injil. Belapa ujian dans)'aii';';
yang menguji Budha belul-belul serupa denganujianyang
dialami Nabi Isa. Sampai-sampai qsia Nabi Isa pada.l!'~acobllllJ,l

ilu kurang lebih menyamai usia Budha. Dan sebagaimanat,!l)qkti
dari buku,buku Agama Btidha, syailanpadahakikalnyalidak
dalang kepada Budha dalam penjelmaansebagai manusiadan
dapal dilihal oleh orang-orang, melainkan dalam sualupe
mandangan khusus yang lerbalas hanya pada penglihalanBudha
saja. Sedangkan percakapan syailan ilu adalah dalam benluk
ilham syaitaniah. Yakni, beriringan dengan pemandangan ter
sebuI, syailan memasukkan kedalam hali Budha supaya me
ninggalkan cara [hidup sederhana] iln dan mengikuli perintahnya
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sehingga dia akan memberikan seluruh harta kekayaan dunia
kepada beliau. Demikian pula para peneliti dari kalangan Kristen
mengakui bahwa syaitan yang datang kepada Nabi Isa a.S.
bukanlah dalam bentuk penjelrnaan seperti manusia yang lewat
di hadapan orang-orang Yahudi; melintasi jalan-jalan mereka
lalu berjurnpa dengan Nabi Isa; serta bercakap-cakap seperti
rnanusia sehingga terdengar juga oleh orang-orang yang hadir.
Melainkan, perjumpaan itu pun berlangsung dalam bentuk kasyaf
(penglihatan ghaibiah) yang terbatas hanya pada penglihatan
Nabi Isa saja. Sedangkan percakapan itu berlangsung dalam
corak ilhami. Yakni, sebagairnana cara-caranya yang berlaku
sejak awal, syaitan rnemasukkan kehendak-kehendaknya ke
dalam kalbu Nabi Isa dalam bentuk tiupan-tiupan yang
meresahkan. Akan tetapi kalbu Nabi Isa tidak menerima ilham
ilham syaitaniah itu, bahkan menolaknya seperti yang dilakukan
Budha.

Sanggahan Atas Tuduhan Orang Hindu Aria

Sekarang hendaknya dipikirkan, mengapa terjadi sekian
baI1)iak persamaan antara Nabi Isa dan Budha? Mengenai hal
iniorang-orang [Hindu] Aria mengatakan bahwa ~na 'udzu
billah~ ketika Nabi Isa mengadakan perjalanan ke Hindustan,
beliau mendengar ajaran-ajaran Budha serta mengetahui tentang

dialami oleh Budha. Lalu ketika kembali
itulah beliau menyusun Inji!.

Illl,nc:llri ml)[at-nloral Budha lallllUenuliskan ajaran-

S~~::~::~~~a~BUdhamenamakan dirinya
:. JUluk,m-.JuI1uK,m lain bagi

mrmya;selurun julukan itu jugalah yang telah dipakai Nabi
Sampai-sampai segenap kisah Budha

dilliir,va sang Budha melalui syaitan pun beliau
nvill;l!din sel,agai kisah yang beliau alami.

itu merupakan kesalahan dan pengkhianatan· yang
dililkuikll" oleh orang-orang Aria. Sarna sekali tidak benar bahwa
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Nabi Isa telah datang ke Hindustan sebelum peristiwa penyaliban.
Dan tidak pula ada keperluan untuk melakukan perjalanan
demikian pada waktu itu. Justru perjalanan tersebut periu
dilakukan tatkala di negeri Syam orang-orang Yahudi tidak
menerima Nabi Isa serta atas keangkuhan mereka beliau telah
mereka salibkan, dan sebuah hikmah kebijaksanaan halus dari
Allah Taala telah menyelamatkan beliau. Barulah beliau me
menuhi hak tabligh dan solidaritas terhadap orang-orang Yahudi
di negeri ito. Dan akibat keburukan tersebut hati orang-orang
Yahndi telah menjadi keras demikian rupa sehingga tidak
berkelayakan lagi untuk menerima kebenaran.

Pada waktu itu, setelah Nabi Isa memperoleh pengetahuan
dari Allah Taala bahwa sepuluh suku Bani Israil yang telah
hilang berada di kawasan Hindustan, barulah beliau pergi ke
negeri-negeri itu. Dan dikarenakan satu kelompok orang Yahudi
telah masuk ke dalam Agama Budha, untuk itulah Nabi Shadiq
(Nabi Iso) tersebut memusatkan perhatian kepada orang-orang
yang beragama'Budha. Jadi, para ulama Agama Budha saat itu
yang menanti-nanti [kedatangan] Sang Masih Budha, mem
peroleh kesempatan untuk menyatakan Nabi Isa a.s. sebaglli
Budha setelah menyaksikan julukan-julukan dan beberapa ajaran
beliau, misalnya, "Bersikap kasih-sayanglah. terhadaPfi1u~u~~
musuh kalian; dan janganlah melawan keburukaIl;,',p:s:n
kemudian warna kulit Nabi Isa yang putih-bersih, sepertiyang
dinubuatkan oleh Gautama Budhai

Latar Belakang Penyamaan BudhaDengan

Dan ini pun mungkin saja bahwa beberapa peristiwa serta
julukan dan ajaran Nabi Isa, secara sengaja atau tidak,telah
dikaitkan pula kepada Gautama Budha pada zaman itu. Sebab,
selamanya penulisan sejarah Hindu sangat mentah. Dan
peristiwa-peristiwa [yang dialami] Budha, belum dituliskan
hingga zaman Nabi Isa. meh karenanya, ada peluang besar
bagi para ulama Budha saat itu untuk mengait-ngaitkan kepada
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Budha apa saja yang mereka inginkan. Jadi, masuk akal apabila
mereka telah memperoleh informasi tentang peristiwa-peristiwa
dan ajaran-ajaran moral Nabi Isa, lalu mereka campurkan dengan
berbagai unsur yang berasal dari mereka sendiri, kemudia:n
mereka kailkan kepada Budha.26) Berikul ini akan saya berikan
bnkli bahwa bagian ajaran moral yang lerdapal di dalam buku
buku Agama Budha, yang sangal persis dengan Injil, serla
julukan-julukan Cahaya dan sebagainya seperti Nabi Isa yang
diperunlukkan bagi Budha; demikian pula lenlang ujian syailan,
kesemuanya ini lelab diluliskan di dalam lileralur-lileralur Agama
Budha kelika Nabi Isa berkunjung ke negeri ilu setelah peristiwa
penyaliban. Kemudian ada salu lagi kemiripan antara Budha
dengan Nabi Isa. Di dalam [buku] Buddhism tertulis bahwa
pada masa-masa Budha diuji syaitan, beliau sedang menjala.~i

puasa, dan beliau puasa 40 hari. Dan para penelaah JnJil
mengelahui bahwa Nabi Isa juga puasa 40 hari.

Persamaan Ajaran Moral Budha dan Nabi Isa
Dan sebagaimana baru saja sayajelaskan, di dalarn ajaran

moral Budha dan Nabi Isa terdapat sekian banyak kemiripan
sertakesamaan sehingga setiap orang yang memiliki pengetahuan
tClltarig kedua ajaran tersebut akan menyaksikannya dengan

takjuh. Misalnya, di dalam Injil-injil diluliskan, "Janganlah
ll'Ielav,an keIJur'ukain; bersikap kasih sayanglah lerhadap musuh

jalanilah hidupsederhana; hindarilah lakabur,
dan t:,mak." Dan itu jugalah yang merupakan ajaran-ajar~n

nanK,mlebih ekslrim dari itu. Sampai-sampai membunuh
bahkan ulat dan serangga sekali pun, termasuk

",,",.:,,:k~d bahwa di dalam Agama Budha dari sejak awnl sudah
lIjaran-ajaran moral. Namun bersamaan dengan itu saya juga

~::~;!:~;i'~;: di dalamnya, bagian yang persis sekali dengan ajaran-ajaran Injil,
III InjiJdan kalimat-kalimat Injil, tclah dimasukkan ke dalam buku-buku

ketika Nabi Isa datnng ke negeri itu
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Di dalam ajaran Budha, hal paling besar yang dipaparkan
adalah, "Simpati dan soliderlah terhadap [kesedihan/kedukaan)
seluruh dunia; ciptakailiah kebaikan bagi segenap manusia dan
hewan; dan bentuklah keharmonisan serta cinta satu sama lain."
Dan itl! jugalah yang merupakan ajaran Injil.

Dan sebagaimana Nabi Isa mengutus murid-murid beliau
ke berbagai negeri, serta beliau sendiri pun menempuh perjalanan
ke sebuah negeri, hal-hal semacam itu juga terdapat di dalam
riwayat hidllp Budha. Buddhism, yang ditulis oleh Sir Monier
Williams, di situ tertera bahwa BlIdha mengutus murid-muridnya
ke [berbagai belahan] dunia unluk bertabligh, dan menasihatkan
kepada mereka, "Pergilah ke luar, dan menyebarlah ke segala
arah, dan keluarlah satu per satu dalam berbagai bentuk untuk
kebaikan para dewata dan umat manusia serta untuk simpati/
solidaritas dunia. Dan kumandangkan supaya orang-orang betul
betul bertakwa. Jadilah orang yangberhati suei. Dan tempuhlah
Braham-cari, yakni menyendiri·dan menyepi."Dan bersabda
"Sayajuga pergi untuk mengumandangkan masalah/haLitu."27)
Dan Budha pergi ke Benares,disanabeliaumemperlihatkan
banyak mukjizat. Dan beliau memberikan sebuahwejangan yang
sangal berkesan di sebuah bukit, sebagaimana Nabi Isa lelah
memberikan wejangan di sebuah bukit. Kemudian di dalam
buku ilu juga lerlulis bahwa Budha kebanyakan memberikan
wejangan dengan menggunakan tarnsil-tamsil, dan benda-benda
Iahiriah. beIiau gunakan untukmemaparkanperkara-perkara
rohaniah~

Sera pan Ajaran Nabi Isa KelikaDalang Ke Hinduslan

Sekarang hendaknya disimak, ajaran moral dan eara daIam
memberikan wejangan ......;....yakni,menjelaskan denganmeng
gunakan tamsil-tamsiJ- semua earaitu adalah cara NabiIsa.

27) MU}/(/1I'uggu /./l.l; Buddhism, Sir Monier Monier Williams (John Murray, London, 1889),
hAS -peny.
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Apabila kita mengetengahkan UUSUf-Husur rogis lainnya di
hadapan pandangan kita lalu memperhatikan eara pengajaran
dan ajaran moral tersebut, maka serta merta terlintas di hati
bahwa semua hal itu merupakan duplikat ajaran Nabi Isa ketika
belian datang ke Hindustan ini. Dan dimana-mana beliau juga
rnemberikan wejangan. Jadi, para penganut Agama Budha pacta
masa itu berjumpa dengan beliau; mendapatkan beliau sebagai
seorang yang beberkat; lalu menuliskan hal-hal ini di datam
buku-buku mereka, bahkan menyatakan beliau sebagai Bl/dha.
Sebab, hal ini terdapat di datam fitfat manusia, yakni di maoa
saja manusia menemukan hal yang baik, maka dengan segala
eara dia berusaha mengambil hal yang baik itu. Sampai-sampai,
apabila di dalam suatu pertemuan muncul suatu hal yang baik
dari mulut seseorang, rnaka yang iainnya akan mengingat hal

itu.
Jadi, benar-benar masuk akal bahwa warga Agama Budha

telab memaparkan di dalam buku-buku mereka seluruh gambaran
yang dimiliki Injil-inji!. Misalnya, sebagaimana Nabi [sa puasa
40 hari maka demikian pula Budha berpuasa. Sebagalmana Nabl
Isa diuji melalui setan, seperti itu pula Budha telah diuji. Dan
sebagaimana Nabi Isa tanpa ayah, demikian pula Budha.2&)
Sebagaimana Nabi lsa memberikan aja:ran-aja~an moral:
demikian pula yang diajarkan oleh Budha. Sebagalmana Nabl

adalah cahaya," demikian pula yang
sebagaimana Nabi lsa menamakan

beHauguru dan para hawari sebagai murid, demikian pula
dil:.hlkanoleh Budha. Sebagaimana di dalam Injil Matius

Isa mengajarkan]: "Janganlah kamu membawa
tembaga dalam ikat pinggangmu," perintah

dib.erikan Budha kepada murid-murid beliau.

b~~~.::;;~:.~::::~~ dalam Injil dianjurkan untuk menyendiril
11 demikian pula anjuran yang terdapat di
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daiam ajaran Budha. Dan sebagaimana setelah peristiwa
penyaliban timbul gempa bumi, demikian pula tertulis bahwa
setelah kematian Budha telah timbul gempa. 29)

. ladJ, faktor sebenarnya yang menimbulkan seluruh persama
an "u adalah, orang-orang Agama Budha bernasib baik sebab
Nabi Isa telah datang ke Hindustan dan tinggal bersama mereka
~ntuk su~tu masa y.angpanjang. Dan mereka telah memperoleh
mformasl tentangnwayat hidup serta ajaran suci Nabi Isa. Oleh
sebab itulah, ~erupakan suatu hal yang mutlak bahwa banyak
sekall unsur aJaran dan tradisi beliau telah merasuk di kalangan
mereka. Sebab, mereka sangat menghormati Nabi Isa dan me
nyatakan beliau .sebagai Budha. Itulah sebabnya orang-orang
Itu menuhskan aJaran-ajaran beIiau di dalam buku-buku mereka
dan menisbahkan kepada Gautama Budha.

Persamaan Tamsil-tamsil BudhadanNabi Isa

Budha memberikan pengertiankepadamurid-muridnya
dengan menggunakan tamsil-tamsil yang persis digunakan oleh
Nabl Iso, khususnya tamsiI-tamsil yang terdapat di dalam Injil
inji!. Ini sun~guh suatu hal yang sangat menakjubkan. Di dalam
sebuah tamsJ1 Budha mengatakan, "Sebagaimana'petani me
nyemai bibit, dan dia tidak dapat mengatakan bahwa hari ini
benih akan menge~bang dan besok akan keluar [buah], demikian
pula keadaan mund. Yakni, dia sedikit puntidak dapat meng.
utarakan pendapat bahwa pertumbuhannya akan bagus ataukah
seperti benih yang ditanam di tanah berbatu lalumenjadi
kering."") Lihat, persis seperti itujugalah yang terdapat di dalam
Injil sampai sekarang.

Kemudian Budha memberikan sebuah tamsil lainnya
"Segerombolan rusa hidup bahagia di dalam hutan. Kemudi~

29) Sebagai~ana di·kalan,gan orang Kristen tcrdllpat sakrllmcn santap malam. dcmilcian
pula hal I!U terdapal dl kalangan penganut Agama Budha.

30) BIIJdhism, Sir Monier Monier Williams, h.51.
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orang-orang lain. sebagairnana kalian menghendaki mereka
m~.nsikapi.kaJian." Begitu banyaknya persamaan antara ajaran
InJIi dan aJaran Budha sehingga tidak perlu dirinci lagi.

Nubuatan Gautama Budha Tentang Metteyya (Masiha)

Dari buku-buku Agama Budha pun terbukti bahwa Gautama
Budha telah menubuatkan tentang seorang Budha lainnyayang
bakal datang, yang namanya Melleyya. Nubuatan ini terdapat
d: dalam buku Budha, Laggawati Sutalla. Rujukan tersehut
tertera di ~~Iam buku Oldenberg halaman 142.") Nubuatan itu
berbunYI: Melteyya akan merupakan pemimpin bagi ratusan
nbu. round, sebagalmana saat ini saya merupakan pemirnpin
bagJ ratusan orang."

Di sini hendaknya diingat bahwa kata Masiha di dalam
bahasa Ibrani telah disebut Melleyya di dalam bahasa Pall
Memang biasa bila terjadi sedikit perubahan padakatasuat~
bahasa dalam bahasa lainnya. Kata-kata bahasa Inggris pun
mengalami perubahan di dalam bahasa-bahasa lainnya.Misainya,
Max Muller menullskan dalam sebuah daftaryangtercantum
dl dalam huku Sacred Books of the East jilid;ILhalaman 318,
bahwa ~h dalam b~hasa Inggris yang; herbunyi.j" (tha) dan
menJadl 6 (tsa) dl dalam bahasa Farsi dan Arab,yakni dalam
membacanya berbunyi tsa ( 0 ) atausa (<1". ).)adi,dengan
memperhahkan perubahan-perubahan. ini.setiap. orang dapat
mengertl bahwa kata Masiha, di.dalanJ.bahasa Pall telab menjadi
Metteyya. Yakni, Melteyya yang bakal datang itu, yang din~hu.~t
kan oleh.Budha, pada hakikatnya adalah Masih (Nabi Isa), bukan
orang lam.

Unsur logis kuat mengenai hal itu adalah, Budha menubuat
kan bahwa agama yang bellall tegakkan fondasinya itu tidak
akan berdiri lebih dari 500 tahun. Ketika ajaran-ajaran dan
akldah-akldah ItU mengalami kemunduran, barulah Metteyya

32) Buddha, Dr Herman Oldenberg. -peny
Oldenberg, h.191-192

datang seorang manusia, dan dengan tipu-daya dia membuka
jalan yang merupakanjalan kematian rusa-rusa tersebut. Yakni,
dia berusaha agar rusa-rusa itu masuk kesuatujalan yang akhir
nya membuat mereka terperangkapdan menjadi mangsa maut
(mati). Kemudian datang satu orang lagi dan dia membukasebuah
jalan yang baik. Yakni, dia membuka ladang pertaniansupaya
[rusa-rusa] itu makan di sana. Dia membuka parit supaya mereka
minum dari situ dan menjadi senang. Demikianjugalah keadaan
manusia. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Setan datang dan
membukakan delapan jalan keburukan bagi manllsia supaya
mereka matL)l) Barulah datang insan kamil, dan membukakan
bagi mereka delapanjalan yang dipenuhi kebenaran, keyakinan
dan keselamatan, supaya mereka terselamatkan." Di dalam ajaran
Budha juga terdapat hal berikut ini, yakni, ketakwaan adal.h
khazanah terpelihara yang tidak dapat dicuri olch siapa pun;
itu adalah suatu khazanah yang setelah kematian pun tetap
menyertai manusia; itu adalah suatu khazanah yang dengan
modalnya tercipta segala i1mu serta segen~p k~sempu:~aan.

Sekarang lihatlah, ini betul-betul persIs aJaran InJl1. Dan
hal-hal itu ditemukan di dalam buku-buku kuno Agama Budha
yang masanya tidak jauh dari masa Nabi Isa a.s.: bahkan pada
iamanyang sarna. Kernudian di dalam buku Itu Juga, halarnan
135terterabahwa Budha mengatakan, "Saya adalah seseorang
yang tidak dapat dinodai oleh siapa pun." Kallmat inijuga mirip

Isa.
buku Buddhism halaman 45 tertulls, "Ada per

antara ajaran moral Budha dengan ajaran
o"m~:-Olrang Kristen." Saya percaya hal itu. Saya percaya

pal,w"ke,du:my'a memaparkan kepada kita, "Janganlah mencintai
mencintai uang;jangan bermusuhan dengan para

"",,,··'''·..b··.. lakukan pekerjaan-pekerjaan buruk dan kotor;

tak:@~k'lnh,h keburukan dengan perantaraan kebaikan; sikapilah



datang ke negeri ini lalu akan menegakkan kernbali ajaran-ajaran
moral itu di dunia, Sekarang kita menyaksikan bahwa Nabi
Isa datang 500 tahun setelah Budha, Dansebagaimana Budha
telah rnengabarkan masa bagi kemunduran agama beliau, seperti
itulah pada masa t';rsebut agama Budha berada dalam ke
mundoran, Barulah Nabi Isa memperoleh keselamatan dari
peristiwa penyaliban lalu menernpuh perjalanan ke negeri itu,
dan para pemeluk Agama Budha mengenali beliau lalu sang

at

menghormati beliau, Dan tidak ada yang dapat meragukan lagi
bahwa ajaran-ajaran moral dan tata-cara rohaniah yang telah
ditegakkan oleh Budha, telah dilahirk.n kembali ke dunia ini
oleh ajaran Nabi Isa, Para ahli sejarah Kristen mengakui bahwa
ajaran Injil [yang disampaikan] di bebukitan serta bagian ajaran
lainnya mengenai masalah-masalah moral, semua ajaran tersebut
merupakan ajaran-ajaran yang telah ditanamkan di dunia oleh
Gautama Budha 500 tahun sebelum Nabi Isa, Mereka juga
mengatakan bahwa Budha tidak hanya memberikan ajaran-ajaran
moral saja, melainkanjuga mengajarkan kebenaran-kebenaran
besar lainnya. Dan menurut pendapat mereka, julukan Cahaya
Asia yang diberikan kepada Budha, benar-benar tepat,

Jadi, sesuai nubuatan Budha, Nabi Isa telah datang 500
fahl.1l1 kemudian. Dan sesuai dengan pernyataan para ilmuwan
Kri<t,en, ajaran moral beliau persis seperti ajaran Budha. Maka

dit'ag'uk,m sedikit pun bahwa beliau telah datang
Dan didalam buku Oldenberg, dengan

Laggawati Sutatta, tertulis bahwa
menenteramkan diri mcreka

ha,'ap:mt"nt:.ng masa mendatang, bahwa dengan menjadi
'M'ett"vva, mereka akan memperoleh kondisi bahagia

Reiief,im"tan Yakni, mereka yakin bahwa Metleyya akan
terlliah-t,engah m,,,el<. dan mereka akan memperoJeh

Resell'tr,at:,n melalui beliau,
Dika,'en:,k.n kata-kata yang digunakan oleh Budha dalam

m"m'be,'ik,m harapan tentang Metteyya, dengan jelas mem-
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b~ll~likan bahwa murid-murid Btidhn aka
klill mel"l!ui uraian bllk t b . ,.n rnencmukan Mctteyya
k k u ersc ut hal III I de . I 'an eyakinan hati biT ' ngan Je as menimbul-

( a lwa uhan telal .
sarana dari dua sisi unt k . < 1 mel1clptakan sarana~
Nabi Isa, bcrdasarkan

u
n~~~tu~u~ mereka. Vakni, di satu sisi

Kejadial1 3: If) -yai~u 1 < I~a eiJau yang dipahami melalul
. ,sa, yang ter)'c I

sualll.lemaal/kelompok--- a'd'l lima lallnya, pengllmpul
· ' "a 1 ll1ut ak a b I'

n~g~r1 lcmpat orang-orang Yahud' _< gar e IaU datang ke
dl slsi lain, adalah l11utlak S .'ktelah datang menctap. Dan
ag ( "esuaJ ehendak bar para pcno-anut Buelll . < nu uatan Budha

b k
r;, a menyakslkan b I' d '

er at dari belial!. ' e JaU an mCllgmnbil

. Jadi, dcngan menyimak kcdu I "
dlmeng.erti sccara meyakillkan b:h~:11I11 sc?ara I~enyatu, dapat
berkullJUllg ke Tibet D . a pastl Nabl Isa a.S. tclah
mcm3sukkan a)'arall:')' a.n se.lauh mana bcliau sendiri teJah

, "man serta t d' . <
Agama Blidha, campur-tano-an < ra ~Sl Kristen ke dalam
agar orang-orang itll III ~ k

yang
seJauhitu menghelldaki

. enemu an Nab . I
penglkut aktifAgama Budha ya 1 i I sa. Dan ,sikappara
dengan bcliau -scpcrti yang t~~t~:.e a. u menunggu.pe':.iumpaan
sampai sekarang- d . a dl dalambllku-buku Budh

cllgan .Iclas men t k a
yang serius terhadap N'b' J ga a an bahwa penantian
k d " I sa merupaka bc atangan bcliau di neger', te b· , 11. atu landasan bagi

0' rse ut
.'lll setclah adanya kedlla hal tc;se .

berhatl adill11ana pun tidak la Jj I . but .dl atas, orang yang
Budha yang mcmuat kctc' g per u mcnean bllku-buku Agama

ke Tibct.. Scbab, sesuai nUb:~;~~~~~hwaNabi '.sa.telah datang
yang sen us, Illaka nublla! 'j ha, tatkala lJmbul penantian

( , an I 1I mchl . d
tclah mcnarikNabi Isa 1IIIt k d ,UI nya Illagnetisnya pasti

J
.. ,< II atangk 1"1 '

c IIllgal bahwa llama Alellev a ,e I let. Dan hendaknya
buku-bllku fJudha tid'ik IO-? I

yang
banyak tertera di da/am

· '.. C JJ agu (all Ingi . <
Dr dalall1 buku "'''' . • ~ I11crupakan Afasiha. I leI 7arlar H .'.

Pnmcp. padn halaman 14 '. . Y: I ongolia." oleh H.T.
s b ' mengenal Mctte B
e cJl:Jl"Ilya mcrulnkan "1' 'I . yya udha, yang

• ., < j" nSlla, tertuils t I k
ynng dlsaksikan dan diclc '.k ol~ lwa eadaan-keadaan

llg,ll all scndJrl olch par' II" ,< u I ISSlonans
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. . k Tibet dengan menelaah
pertama (Kristen) ketlka pergl ke samp~i pada kesimpulan
keadaan-keadaan tersebut, ~l1ere :ra lama terdapat pengaruh
bahwa di dalam buku-buku uno Pd I laman itu J·uga tertulis,' K . t Dan pa a ,a
Pengaruh Agama flS en. . dahulu itu berpendapat

d"k"t n orang-orang
tidak diragukan se I 1. pu , A am3 Kristen mencapai tempat
bahwa ketika pertabhghan gh h·d Dan pada halaman 171

. N b· Isa masl I up. , .
itu, para hawar~ a 1 dikit un, saat itn terdapat penantlan
tertulis tidak dtragukan se Prang J'uru selarnat besar.

, kedatangan seo d.
secara umum tentan~ k bahwa tidak hanya Yahu I

Mengenai hal itu Tacitus men~ata ball enantian itu, metainkan
. d· nggung-J3wa p .

yang menJa I pena. . enanamkan fondasi penanttan
Agama Budha sendln tclah m t kedatangan Metteyya ke

but Yakni menubuatkan ten angterse ,
negeri itu.

Bagawa Melleyya . b b hasa Inggris itu penulisnya
Kemudian di datam buku :f. a a sebagai berikut. Di dalam

menuliskan sebuah catata~I;:~~~ll;~ertuliS dengan jelas sebuah
buku pitakkatayan dan A g Budha lainnya, yang masa
nubuatan tentang kedatangan sheoran telah Gautama atau Sakhiya

t rtulis 1000 ta un se B dh
kedatangannya e. n bahwa beliau merupakan u ~
Muni Gautama menJelaska masih akan datang. Yak",

. k B alVa Metteyya ,
ke25sedang an ag . k negeri ini yang bernama
' .. ' . ... d t ng seseorang e \'
sesudahbe1iaua~an a a , tihbersih. Selanjutnya penu IS
liK,>tt"vva. danwarna kulltnya pu kesamaan

Masiha (Nabi Isa).
, ubuatan itu GautamaBudha dengan

Ringl,as,,)'a, dt dalam~, gerinya' di kalangan umatnya;
riJ~n,/'"taIKan bahwa I I~:ng mcn~imaninya, akan datang

sebabnya para penganut agama terseb~t
u bahwa lvfasih akan datRng e

,e"antl"'''' menunggu-nungg 'b t tersebut Budha mcnama-
k· Dan di dalam nu ua an .

negerimere a. ( 't sebagai Bagoll'G Metfeyya,
krtntokoh yang bakal datang I U
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sebab bagall'a di dalam bahasa Sansekerta artinya putih b'ersih.
Dan Nabi Isa dikarenakan penduduk negeri Syam, beliau berkulit
bagawa, yakni putih bersih, Dan negeri di mana nubuatan tersebut
telah diberikan -yakni Magadha, yang di dalamnya terletak
Bajagriha- penduduk negeri tersebut berkulit hitam. Dan
Gautama Budha sendiri berkulit hitam.

OIeh karena ada dua hal yang diberitahukan Buqha kepada
para murid beliauuntuk menggambarkan tanda-tanda jelas
tentang Budha yangakan datang itu-pertama, dia bagawa
(berkulit putih); kedua, dia metteyya, yakni pengembara, dan
akan datang dari luar- maka orang-orang itu pun selalu me
nunggu-nunggu kedua tanda tersebut, sampai [akhirnya] mereka
melihat Nabi Isa. Akidah ini secarapasti tentu dianut oleh setiap
pemeluk Agama Budha, bahwa 500 tahun setelah Budha,di
negeri mereka telah datang MetteyyaY)

Jadi,. sebagai dukungan terhadap akidah tersebut, tidak
mengherankan apabila di dalam sebagian buku Agama Budba
telah tertulis tentang kedatangan Melleyya,yakniMasiha di
negeri itu, dan dengan demikianjuga tentangtelah sempumanya
nubuatan tersebut. Dan seandainya pun. diurnpamakantidak
tertulis [demikian], disebabkan Budha seteIah menerima ilham
dari Allah Taala mengabarkan kepada murid-muridnya bahwa
Bagawa Metteyya akan datangke negeri mereka, makatetap
saja seorang penganut Budha yang mengetahuinubuatan tersebut
tidak dapat mengingkari peristiwaitu,bahwa Bagawa Metteyya.
yang nama lainnya adalah Masiha, telah datang ke negeri itu.
Sebab, ketidak-benaran suatu nubuatan membuktikan ketidak
benaran .suatu· agama. Dan nubuatan seperti itu, yang batas
waktunya pun telah ditetapkan, dan Gautama Budha berkali
kali telah menerangkan nubuatan tersebut kepadamurid~

muridnya,jika tidak sempurna pada waktunya, maka golongari

33) Bilangan 1000 lahull alau 5000 lahun, adalah salah (clltalan Hz. MllSlh Mau'ud IlS •
pel/)'_)
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pengikut Budha tentu akan meragukan kebenaran B'udha, serta
tentu akan tertulis di dalam buku-buku bahwa nubuatan tersebut

belum sempurna.

Jl.{isyillll dan AI-Masih
Dan mengellai telah sempurn~ny.anubuatao. itu, saya mern

peroleh sebuah bukti lain. Yakni, dl TIbet telah d,temukanbuku
buku abad ke-7 Masehi, yang di dalamnya tertera kata MISYlhll.
Yakni di dalamnya tertulis nama N~bi Isa a.s., dan kata ItU
dibaca mi-syi-hll. Dan daftar [buku/ruJukan] yang memuat kata
misyihll, telah disusun oleh seorang penganut Agama Budha.
Lihat [buku] A Record of the BlIddhist ReligIOn, oleh I.Tsmg,
yang diterjernahkan oleh G.Takakusu. Dan G.Takakusu adalah
seorang Jepang yang telah rnenerjernahkan b~ku LTsmg.
Sedangkan LTsing adalah seorang pengembara Cma. D, dalam
catatan kaki serta suplemen buku I.Tsing y.ang dlbuat oleh
Takakusu, tertulis bahwa di dalam sebuah tU.lIsan .kun~ tertera
nama Misyihll (Masih), dan itu rnerupakan tuhsan klra-klra abad
ke-7 i, •• Dan sekarang ini terjemahannya oleh G.T~~ak~su, warga

J g d,'terbitkan oleh Clarendon Press, Oxford. ) Rmgkasnya,
epan , d k' k

d" d lam buku itu terdapat kata Misyihll yang engan rneya m an
d~P:t kita paharni bahwa kata tersebut di kalanga~ pen~amat
Agama Budha tidak datang dari luar, ~elamkan dlambli dan
llllbuatan Budhayang kadang-kadang dltuhs dengan kata M,-

ka,lar,g-ka,Jarlg dengan kata Bagawa Merteyya.

kesaksian yang saya peroleh dari buku-buku
salah satu di antaranya adalah, di dalam buku

kal'anl~an Sir Monier Monier Williams halaman 45
Suddhisbmahwa murid ke-6 Budha adalah seseorang yang bernama

ini tampaknya bentuk singkat kata Yasll' (Yesus).

dan 223 pada buku I.Tsing (h.96)

gg

Dikarenakan Nabi Isa a.S. lahir'SOO tahun setelah kewafatan
Budha, yakni pada abad keenamnya, oleh sebab itu dinamakan
murid keenam. Hendaknya diingat bahwa Profesor Max Muller
di dalam risalahnya, The Nineteenth Century, Oktober 1894,
halaman 517, mendukung hal tersebut di atas melalui pernyataan
pernyataannya bahwa pendapat itu beberapa kali telah dipaparkan
oleh para penulis yang berhati mulia, yakni prinsip-prinsip dasar
Agama Budha telah mempengaruhi Nab; Isa. Kemudian ia
menuliskan, "Sampai saat ini sedang diupayakan jalan keluar
permasalahan ini, yakni bagaimana menemukan suatu untaian
sejarah benar yang melaluinya dapat dibuktikan bahwa Agama
Budha telah sampai ke Palestina pada zaman Nabi Isa." Sekarang,
ungkapan ini membenarkan seluruh buku Agama Budha yang
di dalamnya tertulis bahwa Yasa merupakan murid Budha yang
keenam. ~ebab, tatkala para tokoh besar dari kalangan Kristen
seperti Profesor Max Muller telah mengakui bahwa pada hali
Nabi Isa pasti telah terdapat pengaruh prinsip-prinsip dasar
Agama Budha, maka dalam kata lain hal itu dinamakan murid
Akan tetapi kata-kata seperti itu saya anggap sebagai suatu
kelancangan dan ketidaksopanan terhadap kemuliaan Nabi Isa
a.S..

Dan yang tertulis di dalam buku-buku Agama Budha bahwa
Yasu' (Yesus) merupakan murid keenam Budha, tulisan itu
bersesuaian dengan suatu kebiasaan lama para ulama umat ter
sebut, yakni tokoh sempurna yang datang belakangan, mereka
anggap sebagai murid dari tokoh sempurna yang telah lahir
terlebih dahulu. Selain adanya banyak sekali persamaan antara
ajaran Nabi Isa dengan ajaran Budha -sebagaimana yang telah
diuraikan- maka dari segi bahwa Budha lebih dahulu datang
dari Nabi Isa, membuat pendapat tersebut bukan sebagai suatu
hal yang tak berdasar, walau pun kurang sopan, yakni bahwa
antara Budha dan Nabi Isa terdapat hubungan guru dan mudd.
Akan tetapi saya sarna sekali tidak dapat menyukai poIa penelitian
para peneliti Eropa, yakni mereka sedang meneliti bagaimana
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mengetahui bahwa Agama Budha telah sampai ke Palestina
pada zaman Nabi Isa. Saya menyayangkan mengapa para peneliti
ito mengambil jalan bengkok dengan cara rnencari-cari taoda
tanda Agama Budha di Palestina. Padahal di dalam buku-buku
kuno Agama Budha tcrtera nama dan riwayat Nabi Isa; dan
mengapa mereka tidak meneari jejak-jejak suei Nabi Isa di
pegunungan-pegunungan di Nepal, Tibet dan Kashmir.

Tugas Khusus Masifl Mall 'lid

Akan tetapi saya mengetahui bahwa melahirkan kebenaran
yang begitu besar dari dalam ribuan tabir kegelapan, bukanlah
pekerjaan mereka. Melainkan, ito merupakan pekerjaan Tuhan
yang menyaksikan dari Langit bahwa penyembahan makhluk
telah menyebar melampaui batas di bumi ini; penyembahan
saUb serta penyembahan pembunuhan/penebusan~dosa palsu
manusia telahmernbuat jutaan hati menjadi jauh dari Tuhan
Sejati. Barulah ghairat-Nya mengutlls ke dunia seorang dari
antara hamba-hamba-Nya, dengan nama l\1as;/1 Nashiri (Yesus
dari Nazaret) untuk memeeahkan akidah-akidah yang bertllmpu
padasalib itll. Dan orang itu telah .datan~ se~agai Masih M.au :ud
(Almasih yang dijanjikan) sebagalmanaJanJl yang ada dan seJak
dahtilu.Tibalah saat pemecahan salib, yakni masa ketika ke
s~lahan akidah-akidah salib akan dizahirkan dengan begitu

sebatang kayu yang dipatahkan menjadi dlla.
ffi'ombukalcan seluruhjalan pemecah

salib,isupa',a orangyang'mencarikebenaran, bangkit dan

i/N{a1aullUn [k,:ya'kinan tentang] naiknya Nabi Isa ke langit
kesalahan; tetap saja di dalamnya terdapat

ra~~;~~(l:~~~'~l h~alkikat riwayat hidup Nabi Isa telah hilang
:ri rupa seperti halnya tanah yang mernakan

kubuT. Hakikat tersebut merniliki suatu wujud
di Langit seperti suatu penjelmaan manusia.

hahwa hakikat itu hams turun di akhir zaman. Jadi,
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hakikat Nabi Isa itu kini telah turun bagai suatu penjelmaan
manusJa, dan dl3 telah memecahkan salib. Dan sifat-sifat buruk
kepals~an serta pen~embahan terhadap ket;dakbenaran -yang
dltamsilkan sebaga. babi oleh Nabi Suei kita [saw.] di dalam
had,s tentang salib- telah haneur berkeping-keping sedemikian
rupa sepertl halnya seekor babi yang dicincang-cincang dengan
pedang.

Tidakl?h benar arti hadis itu bahwa Masih Mau 'ud akan
I~embunuhl orang-orang katir, serta akan mematahkan tiang
tlang salib. Melainkan, yang dimaksud dengan memalahk
salib a~alah. pada zaman itu Tuhan langit dan bumi. ak:~
menzahlfkan suatu hakikat terselubung yang dengan itu segenap
ban~unan. salib akan hancur dengan seketika. Dan 111embunuhi
babl-babl, bllkanlah berarti manusia, dan bllkan pula babl.
MelalOkan, yang dimaksud adalah adat kebiasaan babi-babi
Yakni bersikeras atas kedustaan dan berkali~kali memaparkan~

nya: yang t~rmasuk semacam [kebiasaan] memakan kotoran.
Ja~.I, se~~galmana babi yang mati tidak dapat memakan kotoranl
naJls-lIaJls, seperti itulah zaman tersebut datang -bahkan telah
datang- ketika sifat-sifat buruk dihentikan dari semacam ke
blasaan memakan kotoran. Para ulama Islam telah melakukan
kesalahan dalam memahami nubuatanNabi[Mtihammad sa\'iJ
tersebut. Sedangkan arti pemecahan salibdanpem}unuhal1babi
yang s7benarnya adalah apa yang telah sayajelaskan.

Inl Juga tertulis bahwapapazaCfl(lry,Ma~i~'Mau'uppe~
perangan-peperangall agama akan dihapuskan,.dan~ariLangit

kebenar~ll-kebenarall, yang bersinar-sinar akan zahirsehii!gga
Ille~~erhhatkan perbedaan nyata antara kebenaran dan kebatilan.
JadI,janganlah beranggapan bahwa sayaini telah datang untuk
m~l1ebaskan pedang. Tidak,justrusaya telah diutus untuk me
nyllnpan kernbali pedang-pedang di dalarn sarungnya. Duni~
telah banyak bergumlll dalam kegelapan. Banyak pihak yang
tela~ b~rper.angdengan orang-orang yang menghendaki kebaikan
bag! plhak ,tll sendiri; telah melukai hali sahabat-sahabat yang
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simpati terhadap mereka; dan mencederai keluarga mereka. Akan
tetapi sekarang tidak akan ada lagi kegelapan. Malam telah
berlalu, siang sudah menyingsing. Dan beberkatlah dia yang
sekarang tidak luput lagi!!

Rahulta dan Ruhullah
Dari sekian banyak kesaksian yang saya peroleh dari buku

buku Agama Budha, adalah kesaksian yang terdapat di dalam
buku Buddhism, oleh Oldenberg, halaman 419. Di dalam buku
itu, dengan merujuk pada buku Mahawaga halaman 54, bab I,
tertulis bahwa adajugaseorang penerus Budha bernama Rahlilta,
yang merupakan murid setia, bahkan anak beliau.

Sekarang di sini saya menyatakan bahwa Rahulta yang
tertera di dalam buku-buku Agama Budha itu merupakanjulukan
Ruhullah yang telah berubah bentuk, yang merupakan nama
Nabi Isa a.s.. Dan kisah yang menyatakan bahwa Rahulta adalah
putra Budha yang telah beliau tinggalkan pergi ke luar negeri
dalam keadaan masih menyusu, dan kemudian beliau meninggal
kan istri beliau dalam keadaan tertidur tanpa memberitahukan
serta tanpa berjumpa lalu pergi melarikan diri ke suatu negeri
lairidengan niat pisah untukselamanya, kisah ini sarna sekali
sia-sia,tidak berguna, dantampaknya bertentangan dengan
kel11uliaan Budha. Betapa kerasnya hat! dan aniayanya manusia

sedikit pun tidak mengasihi istrinya yang lemah; mening.;
g~~:~~~~ndalam keadaan···tidur tanpa memberikan suatu
p ri",nimb,ulJ<an ketenangan pada sang istri;

~1i\~8~;~~n sajaseperti para pencuri; dan benar-benar
" hal,-h"k istri. Tidak menceraikannya; tidak pula minta

~t:~~~~;~~~~:'I~e~r_ial,m,U1 begitu panjang yang tidak
b"'I"srlY,"": kesedihan dan kedukaan mendalam

istrikarena tiba-tiba menghilang. Kemudian
tidak· dikirimkan kepada sang istri sampai

tidak mencurahkan kasih sayang kepada
masa-masa menyusui. Orang yang demikian

92

tidak. ~1U~gkin sebagai orang yang Denar, yang mengabaikan
sen~ln aJ~ran-ajaran moral yang telah iaberikan kepada
mur~d:mufldnya.. H~ti nurani kita tidak dapat memerima hal
dem'kJan: sepertl klsah di InjiI yangmenggambarkan bahwa
sllatll kali Yesus sedikit pun tidak memperdlllikankedatangan
dan panggilan ibunya,justru melontarkan kata-kata yang tidak
sopan terhadap sang ibu.
. . Jadi,walau pun di dalam kedua kisah tentang melllkai hati
Istn dan Ibu. ~erdapat semacam kemiripan satu sarna lainnya,
nam~n saya tldak. dapat mengaitkan kisah seperti itu kepada
Nabl Isa mau pun kepada Gautama Budha, yangjauh di bawah
standar moral umum. Jika Budha tidak mencintai istri beliau
apakah beliall terhadap anak tidak memiliki rasa kasih bagl
perempuan lemah dan yang masih menyusui itu? Itu adalah
suatu moral buruk yang sedemikian rupa sehingga setelah ratusan
tah~n pun berlalu.nya kisah tersebut kita masih merasakan kew
penhannya, .rakm m~ngapa beliau melakukan halsepeitiitu?
Untuk _[t~mpill sebagal manusia yang buruk, adalah cukup apabila
manuslaltu .tld~k.perduli terhadap rasa kasih bagi istrinya, kecuali
kalau sang Istn tldak berkelakuan baikdari tidakmenurut, atau
melang~ar agama; menghendaki hal.hal yang tidak baik; dan
menJadl musuh sengit.
. Jadi, saya tidak dapat mengaitkan hal-hal buruk/kotor seperti
ItU kepada Budha, yang juga bertentangan I~ngsung dengan
naslhat-naslhat ~eliau.?I~hk~~en:a itu, berdas~rkan logika
tersebllt, dapat dlketahUl bahwa kisah itu tidaklah benar. Dan
pada haklkatnya yang dimaksud dengan Rahliita adalah Nabi
Isa, yang memiliki nama Rllhllllah, Dan kata Rllhullah di dala
bahasaIbrani menjadi sangat mirip dengan Rahulta. Dan Rah Itm
yakni Rllhullah, dinyatakan sebagai murid Budha-Sebagai':an:
yang b~ru saJa saya uralkan, Nabi Isa datang beJakangan mem
bawa aJaran yang sama dengan Budha- oJeh sebab itulah para
penganut Agama Budha menyatakan ajaran-ajaran tersebut ber~
sumber pada Budha, lalu menetapkan Nabi Isa sebagai muridnya.
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Dan tidal< mengherankat\ apabila Budha memperoleh ilham dar;
Allah Taala lalu menyatakan Nabi Isa sebagai putranya pula.

MagdaUyana dan Magdalena
Dan satu [pertimbangan] logika bes.r di sini ~dalah, di

dalam buku itu juga tertulis bahwa tatkala Rahulta dlplSahkan
dad ibunya maka seorang perempuan yang juga merupakan
murid BUdha, bernama Magdaliyana, uotuk tugas itu berperan
sebagai perantara. Sekarang lihatlah, sebe~arnya nama Magda~
liyana adalab bentuk yang telah berubah dan Magdalena. Sedang
kan Magdalena adalah seorang pere~puan mur~? Nabi Isa a.s.,
yang uraian mengenainya terdapat dt dalam IOJI!'

Agama Budha Merupakan Agama Kristen Di Timur

Segenap kesaksian ini, yang telah saya tU~isk~n seeara
ringkas, mengantarkan setiap orang yang berhah add, kepad~
kesimpulan bahwa Nabi Isa a.s. pasti tela~ .datan~ ke negen
tersebut. Di luar dari bukti~bukti nyata lUI,. seklan banyak
bubungan dari segi ajaraudan tradisi antara A~ama BUd~a dengan
Agama Kristen- khususnya di kawasan Tibet -sehl~gg~ hal
itll bukanlab merupakan suatu perkara ya~g dapat?l~balkan

o::;~l:~j,lhi~ga;:~~~:bijak.Bahkan ke l11iripan ltll sedemlkl~~rup~
II sehingga kebanyakan para penehtl dan

k~l~r::itjrm,~ b,eq,enldapat bahwa Agama Budha merupakan
/) Agama Kristen dapat

Bani!.
sebagaimana. NabiIsa

(~W~:j~~~~j~Ot~h:'r~a~,uit:~"u"ua'm. cahaya dan petunjuk, itu jugalab(1 dalam Injil-injil, Nabi Isa dinamakan
juga menamakan dirinya juru selamat.

Wasal·tar·a. Di dalam Injil dimaikan bahwa Nabi
tertera di dalam riwayat

se!,enarolyabeliau lahir tanpa ayah. Walau
Yusuf merupakan ayah Nabi Isa, Budha pun
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punya ayah. Inijuga tertulis bahwa ketika Budha lahir, sebuah
bintang telah muncu!. Kisah Nabi Sulaiman yang rnemerintahkan
untuk membelah anak bayi lalu melllbagikallllya kepada kedua
wanita [yang mempcrebutkannya], kisah itu pun terdapat di
dalam [buku] Budha, Jafaka. Dari itu dapat dimengerti, selain
bahwa Nabi Isa telah datang ke negeri tersebut, orang-orang
Yahudi yang telah menctap di negeri itll, telah memiliki hubungan
dengan Agama Budha.

Reinl<.arnasi Dalam Agama Bucllla dan Kristen

Dan proses kejadian dunia yang terteradi daIam buku.
buku Agama Budha, itu pun sangat menyerupai uraian Taurat.
Dan sebagaimana dari Taurat bahwa pria memiliki deraja! satu
lingkat Icbih tinggi dariwanita, dcmikian pula rnenurut Agama
Budha, seorangjogi pria dianggaplebihtinggi derajatnyadari
seorang wanita jogi. Ya,Bu~h~ll1e~lperpayaireinkt:i,:n17si

(perpindahan ruh), namun .reinka.r~?sinya.ti9~k.l)ertentangan

dengan ajaran Injil. MenurutBudha, adatigam~~aJll~einkarnasi.
(1) Pertama, hasil amal perbuatan seseorangya~g Illati,.menuntut
suatu kelahiran suatu tubuh lain.. (2) Ked~a~~q~I~hj~nisyang
dipercayai orang-orang Tibet terhadapparala~I~lnereka. Yakni,
suatu bagian ruh Budha atau Budha Satwa;. rnasuk ke dalam
diri para lama yang masih hidup.Yakrilkckuatari, karakter,
d~11 sifat-sifat ruhaniahnya masuk ke. dalamdiri para lama dan
Ill.elllpengaruhi ruh Illcreka. (3) JCl1i~rcinkanla~i kctigaadalah,
manusia terus melewati berbagai macam. kelahiran di dalml1
kehidupan in i juga, smnpai ·akhirtlyri,· sccaT:lhakikat~dari segi
sifat pribadinya, ia. 111cIljadi manusia. SatU1113Sa dialamiofeh
m31l11sia ketika ia scakan-akan mcrupakan sapi. Kcmudian
ketalllakan dan kcjaha13nnya bcrlambah, maka ia berubah
mcnjilcli anjing dan tc~jadi kCl11atian pada satl! wujud. Dan wujud
keclua lahir seslIili al1lal perbuatan wujud pcrtama. Akan tetapi
seluruh perubahan itu berlangsung di dalam kehidupan inijuga.
Oleh schab itll akidah ini pun tidak bcrtentangan dengan ajaran
Inj il.
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Dan saya tclah Il1cnguraikan bahwa Budha juga pcrcaya

akan setan. Dcmikian pula mengenai neraka, surga, malaikat
dan juga kiamat. Dan tuduhanbahwa Budha mcngingkari
keberadaan Tnllan, itl! hanyaJah suatu·kedustaan. Juslru Budha
tidak percaya akan Wedanta dan mengingkari tuhan-tuhan
jasmaniah yang tclah diciptakan di dalam Agama Hindu. Va,
beliau barryak merrgkritik Weda dan menganggap Weda yang
ada saat itu sudah tidak bellar lagi. Dan zaman ketika beliau
seorang Hindu dan pcngikut Weda, kelahiran beliau pada zaman
[seperti] itll helian nyatakan sebagai suatu kelahiran yang .buruk.
Dalam bentuk tams ii, Budha mengatakan bahwa sampal suall!
jangka masa, beliau hidup sebagai kera. Kemudian hingga suall!
masa sebagai gajah. Kemudian ~eliau .l11e.nja~i rusa pula. J.ug~
menjadi anjing, dan empat kah menjadl ular. Lalu menJad~
burung, kodak, dan dua kali menjadi ikan, seTta sep~i1t1h ~al~
menjadi singa.Empat kali menjadi ayamjantan. Dua ~ah men~ad~
babi. Satu kali menjadi kelinci. Dan pada masa behau me~Jadl

kelinci, beliau memberikan pelajaran kepada para kera, sngala
dananjing air. Dan kcmudian Budha mcngatakan bahwa sat~

menjadi hantu. Satu kali mClljadi wan ita. Satt! kah

rrlenJk~,i:s;c~;tl~a,n~n~y:ang menari-nari.itulllcngisyaratkan padaseluruh masa kehidup-
dipenuhi olch sikap-sikap pcnakut, kewanitaan,

k:!!LdJ1~~,;C:\~I~, ;k:(O~!n:~d~~is:;i tak bermalu, foya-foya, kcgilaall tcrhadap
.~ Tampaknya hal itu mcngisyaratkan pada

menjadipcngikut Weda. Sebab, sctclah
Weda,bcliau tidak pernah lagi mcng

keburukan-keburukan itu masih adatcrsisa
Justru setelah itu beliau dengan sepcnuhnya
I11Cllgatakan bahwa beliau telah mcnjadi
dan"telah Illcraih Nirwmw. Budha juga

m~.~~W~lr~~:~~;~ apahila manusia pcrgi dad dunia mcmbawaa! ncraka, maka dia akan dimasukkan kc dalam
penjaga neraka akanl1lcnycrctnya kc hadapan Raja

96

neraka. Nama raja itu adalah Yamah. Kemudian orang tersebut
ditanyai, "Tidakkah engkau melihat Lima Rasul/utusQn yang
telah dikirim untuk rnemperingatkan engkau? Yakni, masa kanak~

kanak; masa tua; penyakit; hukuman di dunia ini juga karena
melakukan kejahatan, yang merupakan suatu dalil tentang
hukuman di akhirat; mayat-mayat orang mati, yang menzahirkan
~etidak-kekalan dunia." Orang yang berdosa itu menjawab,
Yang Multa, karena kebodohanku aku tidak memperhatikan

seluruh hal itu sedikit pun." Barulah para penjaga neraka akan
rnenyeretnya ke tempat penyiksaan, dan membelenggunya
dengan rantai besi yang telah dipanaskan sedemikian rupa dengan
apl sehmgga memerah seperti api sendiri.

Kemudian Budha rnengatakan, di dalam neraka terdapat
berbagai lapisan. Ke dalarnnya akan dimasukkan berbagai rnacam
orang berdosa. Ringkasnya, seluruh ajaran ini dengan gamblang
mellyatakan bahwa Agama Budha telah memperolehnya melalui
berkat pergaulan dengan Nabi Isa. Akan tetapi saya tidak ingin
membuat.lebih panjang lagi di sini. Dan sub bab ini saya tutup
sampat d! SlIT! saJa. Sebab, tatkala di dalam buku-buku Agama
Budha dengan jelas telah tertulis nubuatan untuk kedatangan
Nabl Isa ke negeri itu, yang tidak dapat diingkari oleh siapa
pun; kemudian setelah itu saya melihat bahwa di dalam buku"
b~ku Agama Budba yang ditulis pada zaman Nabi Isa terdapat
aJaran-aJaran moral dan tamsil-tamsil Injil,. makadengan
memadukall kedua hal itu tidak diragukan sedikit pUll bahwa
pasti Nabi Isa telah datangkenegeriini. Jadi;kesaksianyang
ingin saya caridari buku-bukuAgama Budha,deriganByukut
terhadap Tuhan, kesaksian tersebut secara sempurnatelahsaya
peroleh.
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SUB BAB III
Kesaksian Buku-buku Sejarah Yang Membuktikan

Kedatangan Nabi Isa a.s. Secara Pasti
Ke Negeri Punjab dan Kawasan Sekitarnya

Mengap. Nabi Isa Harus ke Hiudust.n
Dikarenakan secara fitrati timbul suatu pertanyaan

-mengapa Nabi Isa telah datang ke negeri ini setelah selamat
dari peristiwa peny.lib.n, d.n keperluan apa y.ng telah
mendorong beliau melakukan perjalanan yangJauh tersebut
oleh sebab itu tampaknya penting uotuk membenkan Jawaban
rinci terhadap pertanyaan tersebut. Dan walau pun dalam .kadar
tcrtentu saya telah menuliskan sebelumnY~l .akan tetapl saya
kira tepat apabila menuliskan pembahasan 101 secara lengkap:

Jadi, bendaknyajelas bahwa dari segi tujuan kerasulan Nabl
Isaa.s., kedatangan beliau ke negeri Punjab dan kaw~san s~kltar
nya ad.lah sangat penting. Sebab, sepuluh suku Bani Israilyang
di dalam InjH dinamakan domba-domba lsrail yang lelah hllang,
sudah pindah ke negeri-negeri in\. Kepmdahan ItU tldak dapat
diingkari oleh ahli sejarah mana pun. Oleh sebab .IW pentmg
bagi Nabi lsa uotuk melakukan perjalanan ke negen .ml, mencan
domba-domba yang telah hHang itu lalu menyampalkan amanat

Taala kepada mereka. Dan selama beli~u tidak berbu~t
dennikiian, selama iW pula tujuan pengutusan behau tldak berhasll

sernpIJrna. Sebab, dalam kondisi beliau ItU dlUtUS
kepada domba-domba yang hHang tersebut

i~\rri~i:~:;;~::~~~~~::~idan mencari domba-domba 1tu serta tanpa
'" keselamatan (najal) kepada mereka beliau

saJa p,ergl meninggalkan dunia ini, maka sarna saja. halny~
se:seo,raIlg yang diutus oleh seorang raja supaya d.. pergl
suku liar tertentu lalu menggalikan sebuah sumur dan

ffi,,,nl)erI minum suku tersebut dari sumur itu, tetapi orang
t""sebul justru tinggal di tempat lain selama tiga atau ernpat

98

tahun lalu pulang, dan satu langkah pun tidak dia ambil untuk
mencari suku tadi, nah, apakah dia telah melakukan sesuatu·
sesuai perintah raja? Sarna sekali tidak!Justru dia tidak mem
perdulikan suku tersebut karena sikapnya yang suka mencari
kemudahan saja.

Suku~suku Bani Israil Di Afghanistan dan Kashmir

Va, jika ada pertanyaan, bagairnana rnungkin dan ber
dasarkan dalil ap~ s.ehingga dapal diketahui bahwa sepuluh suku
lsrail telah menetap d1"negeri tersebut, maka sebagaijawabannya
terdapat bukti nyata yang sedemikian rupa sehingga seorang
yang berpikiran sederhan~ dan dangkal sekali pun tidak dapat
meragukan. Sebab, ini merupakan hal-hal yang sangat mashur
bahwa penduduk kuno yang tinggal di Afghan dan Kashmir
sebenarnya adalah Bani Israil. Misalnya, kawasan pegunungan
Alai yang terletak padajarak perjalanan dua atau tiga hari dari
'distrik Hazara, penduduknya dari· sejakdahuJu.menyebut. diri
mereka Bani Israil. Demikian.·pula sebuah pegununganJain.di
negeri ilu yang disebut Kala Dakah. Penduduknyajuga bangga
bahwa mereka Bani IsraiI. Dan teristimewa di distrik Hazara
pun terdapat sebuah suku yang menganggap diri mereka dari
rumpun keluarga Bani Israil. Begitu pula kawasan pegunungan
antara Calas dan Kabul, di bagian Jenggara, penduduknyajuga
menyebut diri mereka sendiri sebagai Bani Israil.

Dan mengenai penduduk Kashmir, pendapatDr. Bernier
terbukti sangat benar, yang telali beliau tuliskan di dalam buku
beliau denganmerujuk para penelitilnggris, Travel in the
Moghul Empire. bagian kedua. Yakni, tidak diragukan lagi bahwa
orang.;orang Kashmir adalah Bani Israil. Dan pakaian mereka;
wajahmereka serta beberapa tradisi mereka secara telak menyata;
kan bahwa mereka berasal dari rumpun keluarga Bani Israil.

Seorang warga Inggris, bernarna George Forster, menuliskan
di dalam bukunya bahwa kelika dia di Kashmir, dia merasa
berada di tengah-tengah sualu suku Yahudi. Dan di dalam buku
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The Races (~l A/gha-llislafJ, karallgan II. W.Bcllcws C.S.l.;
cetakan Thacker Spink & Co.,Kalkuta, tcrtulis bahwa orang
orang Afghan berasal dari ncgeriSyiria lSyalll). Ncbllkadnczar
Illcnawan mert:ka, dan mcnelllpatkan lllcrcka di Persia dan tv1edia.
Pada suatu zamall selelah illl, mcrcka bcrpindah dari kawusan
kawasan lersebut ke arah timur la1u mcnclap di kawasan
pegunungan Ghaur dan dikenal dengan nama Bani Israil. Sebagai
buklinya ialah. nubllalan Nabi (dris, bahwa sepulull suku lsrail
yang ditangkap sebagai tawanan, mclarikan diri lalu berlindung
di Arsartat, yang sekarang tampaknya disebut Hazara, tcrletak

di kawasan Ghaur.

Bani [srail di Afghanistan & Rasulullah
Di dalam [buku] Tabqa/-e-Nashri yang lllcncantumkan

penaklukkan Afghanistan oteh Jengis Khan, di dalamnya tertulis
bahwa pada zaman dinasti Syabnisi, di sana tinggal sliatu kaum
yang disebut Bani Israil dan sebagian mereka merupakan
saudagar. Orang-orang ini, pada tahun 622, di zaman Nabi
Muhammad Khatamul Anbiya -yakni ketika Rasulullah saw.
mengumumkan kerasulan beliau- menetap di kawasan timur
Herat. Seorang tokoh Qurais, bernama Khalid bin Walid, mern
bawa berita kerasulan itu kepada mereka, supaya mereka masuk

panji Rasulul1~h saw.. Lima atau enam orang kepala
terpilih ikut Khalid bin Walid. Di antaranya adalah

lainn',a adalah Kisy/Kish. Orang-orang ini
gagah-perkasa,

Sewaktu mereka pulang,
memberikan hadiah kepada mereka serta

menubuatkan bahwa bangsa itu akan
Dan sebagainubuatan, Rasulullah saw.

M,inyat"kan bahwa para pemimpin mereka selamanya akan
deng:an.juluk:an Malik. Sedangkan Qes beliau namakan

dan memberikan kehormatan padanya melalui
IUIUK."I e'nlf,nn. Dan mengenai kata Pa/han, para penulis Af-
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ghan menjelaskan bahwa itu adalah kata dari bahasa
yang artinya adalah kewlali kapal. Sebab, Qes yang
Islam, bagaikan kendali kapal untuk membimbing bangsanya.
Itulah sebabnya dia memperoleh julukan Pa/han.

Asal-nsul Afghan

Tidak diperoleh informasi kapan orang-orang Afghan dari
Ghaur ini bergerakmaju dan menetap seperti sekarang di kawasan
?andhar (Kandhar) yang menjadi negeri mereka saat ini. Hal
ItU te,jadi kira-kira pada abad pertama Islam. Orang-orang
Afghan berpendapat bahwa Qes menikahi putri Khalid bin Walid
dan darinya lahir 3 orang anak laki-Iaki yang dinamakan: Saraban:
Pathan, dan Gurgasyt. Saraban memiliki 2 anak laki-Iaki
b~rnamaSacraj Yun dan Karsy Yun. Anak-anak merekalah yan~
d,:ebut Afghan, yakni Bani fsrail. Orang-orang Asia Kecil (Asia
Minor) serta ~hli sejar~h Islam dari Barat, menyebut orang
orang ~fghan Itu sebagal Sulaimani. Di dalam The Cyclopaedia
ofIndia, Eastern and Southern Asia, jilid III, yang ditulis oleh
E.Balfour, tertulis bahwa kaum Yahudi telah menyebar di
kawasan~kawasan tengah, selatan dan timur Asia. Pada zaman
awal orang-orang ini hidup di negeri Cina dalamjumlah besar.
Mereka memiliki tempat peribadatan di Yih Chu, ibu kota distrik
Shu.

Dr.Wolf, yang lama berkelana dalam meneari 10 suku Bani
Israil yang telah hilang, berpendapat bahwa jika orang-orang
Afghan berasal daTi anak keturunan Yakub, berarti mereka dari
k~langan s~kuYahuda dan Ben Yamin. Dari sebuahri'wayat
lam terbuktl bahwa orang-orang Yahudi telah diusir ke Tartar.
Dan mereka banyak ditemllkan di kawasan-kawasan Bukhara
Merv: ~an Khiva. Prester John menuliskan bahwa RajaT<\rta;
menglrlm surat kepada Raja Konstantinopel. Di datam surat
itu Raja Tartarsambil menjelaskan ten tang negeri Tartar
menuliskan bahwa di seberang sungai Arnu terdapat to suku
Bani Israil yang [menu rut Raja Tartar] walau pun mereka
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mengaku bcrada di hawall raj~l Illcrcka scndiri llall~l1n m:l".cka
sehcnarnya mlalnh rakyat dan budak Raja Tartar. Dan penclltlan
pcuclitian Dr. Moore diketahui bahwa sukuTartar ?,ang bernam~
Chuzan, adalah kcturunan Yahudidan sampal sekarang til
kalanganlllcrcka lcrdapat bckas-bckas Agama Yahudi. rvlcrcka
mcnjalankan tradisi berkhitan. Oi kalangan orang Afgh.3n te~
dapat riwayat bahwa mcrcka merupakan 10 suku Balli Israil
yang telah hilang. Raja Ncbukadnczar mcnawan lllerc~a setclah
kehancuran Yerusalcl11 lalu menempatkan meycka dl kawasan
Ghaur, dekat Bamiyan. Dan scbelum kedataJ~gan Khalid bin
Walid rnercka masih memcluk Agam<1 Yahmh.

Rupa dan penampilan orang-orang Afghan mcnycl:lIpa~

Yahudi dalam segala aspck. Scpcrti orang-orang :ahud~, (d~
kalangan mcreka tcrdapat tradisi] bahwa se~rang pna n~cnlkahl
Janda abangnya. Seorang pcngcmbara Peran~ls, L.p.re~ncr, yang
sedang I11clewati Herat, mcnuliskan bnhwa dl knwasall Itll banyak
terdapat Bani Israil dan mcreka mcmperoleh kebebasan
sepenuhnya untuk mclakukan periba<1atan-peribadatan Agama
Yahudi. Rabi Ben Yamin dari Toledo (Spanyol), pada abad
ke':'12 Masehi mcngadakan pcrjalanan mencari suku-suku yang
telahhilangtcrsebut. Dia menjelaskan bahwa orang-orang
Yahudi telah mcnetap di Cina, Iran dan Tibet. Josephus, yan~

sejarah kuno orang-orang Yahudi pada tahun 93 Maschl,
jilidl\ bukunya mcnjelnskan tcntang o~a1~g-orall.g

I<",,,,h,ol; dari pellawanan bersama Nabt Ezra. D13
10 suku sampaisaat itu bcrdiam di scberang
jumlah mereka taktcrhitung banynknya.

dcngan sebcrang sungai Euphratadalnh Per~

~ lainnya). Santo Jerome yang hidup pada
MnschLkctika I1lcnjelaskan tcntang Nabi Hosea,

p;lda catatan kaki bahwa saat .itll 10 suku ~8alli
di bawah Raja Parthiya, yaknt Paras, dan 11l11gga
beluin dibebaskan dari tawanan. Dan pmla jilid
tersebut tertulis bahwa Count Juan Stemm me-
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nliliskan pada halaman 233-234 bukunya bahwa orang-orang
Afghan mengaku, Nebukadnezar mengirim mereka ke kawasan
Blimiyan setelah kejatuhan Yerusalem. (Bumiyan terletak di
kawasan Ghaur, Afghanistan).

Oi dalam buku A Nalure ofa Visit 10 Ghatni, Kabul and
Afghanistan, karangan G.T.Vigne, F.G.S. (1840), halaman 166,
tertulis bahwa Mullah Khuda Dad membaeakan dari buku
Majma 'ul Ansab bahwa putra sulung Nabi Yakub adalah Yahuda;
anak laki-Iakinya bernanla Usrak. Putra Usrak adalah Aknur.
Putra Aknur adalah Ma'alib. Putra Ma'alib adalah Farlai. Putra
Farlai adalah Qes. Putra Qes adalah Thalu!. Putra Thalut adalah
Armea, Dan putra Armea adalah Afghan, yang anak keturunannya
merupakan bangsa Afghan. Atas namanyalah nama Afghan itu
telah dikena!. Afghan hidup sezaman dengan Nebukadnezar,
dan dia disebut Bani fsrail (anak keturunan Israil). Afghan
memiliki 40 orang anak. Pada generasi ke-34, sesudah 2000
tahun, barulah lahir Qes, yang hidup satu zaman dengan Nabi
Muhammad (Rasulullah saw.). Anak keturunannya berlipat ganda
menjadi 64 generasi. Putra sulung Afghan bernama Sulam, dan
dia hijrah dari negeri Syam lalu menetap di Ghaur Maskoh,
dekat Herat. Anak keturunannya telah menyebardi Afgha-
nistan. . . '

Oi dalam buku The Encyclopaedia ofGeography, karangan
James Bryce, F.G.S. (London, 1856), halaman II, tertulis bahwa
orang-orang Afghan mengailkan silsilah nenek 11loyang mereka
pada Saul, raja Israil, dan menamakandiri mereka:S"tni Israq~

Alexander Burns mengatakan, orang-orang Afghan menjelaskan
riwayat bahwa mereka berasal. dari Yahudi. Raja Babilonia
menawanmereka lalu menempatkan mereka di kawasan Ghaur,
yang terletak di baratlaut Afghan. Orang-orang ini tetap memeluk
Agama Yahudi mereka sampai tahun 622 Masehi. Akan tetapi
Khalid bin Abdullah") menikahi putri seorang kepala suku kaum

35) Secara keliru dilutiskan bin Abdul/all, seharusnya bin Wufld
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mereka. Nebllkadnezar melakukan penyerbuan, membunllh
70.000 orangYahudi, dan menghancurkan kota [Yerus,l!em].
Selebihnya orang-orang Yahudi itu ditawan lalu dibawa ke
Babilonia. Dan setelah bencana tersebut anak keturunan Af
ghan ketakutan lalu melarikan diri dari Judea menuju tanah
Arab, dan menetap di sana hingga jangka masa yang sangat
panjang. Dikarenakan air dan lahan sangat kritis, manusia dan
hewan-hewan menderita, maka mercka bermaksud pergi ke
Hindustan. Satu kelompok Abdalis tetap tinggal di Arab, dan
pada masa Khalifah Abu Bakar, seorang tokoh mereka menjalin
hubungan perkawinan dengan Khalid bin Walid.... Ketika Iran
berada di bawah kekuasaan orang-orang Arab, Olaka bangsa
itu keluardari tanah Arab lalu pergi Olenetap di kawasan-kawasan
Iran, [dipr~piTlsi]Faras dan Kirman. Dan mereka tetap tinggal
di sana sampaisaat penyerbuan Jengis Khan. Karena tidak tahan
tcrhadap penganiayaan-penganiayaannya, Olaka kelompok
Abdalis tersebut tiba di Hindustan melewati Makran, Sindh
dan Muhan. Akan tetapi mereka befum mernperoleh ketenterarn
an di sana. Akhirnya mereka pergi menetap di Koh Sulaiman.
Orang-orang dari kelompok Abdalis lainnya pun telah bergabung
dengan mereka di situ. Mereka terdiri dari 24 suku, berasal
dari anak~keturunan Afghan, yang memiliki 3 putra, bernama
Saraband (Saraban), Arkasy (Gargasyt), Karlan (Bathan).
Masing-masing mereka memiliki 8 putra, yang dari nama itulah
terbentuk 24 suku. Namamereka dan suku':'sukunyaadalah
sebagai berikut:

tersebut dan pada tahun itujuga Khalid bin Walid berhasil me
ngajak mereka merneluk" Agama .lsiam.

Di dalam buku His/DIY of Afghanis/an, oleh CoI.O.El.
Malleson, terbitan London, tahun 1878, halaman 39, tertulis
bahwa Abdullah Khan Herati, [dan] pengembara Perancis, Friar
John serta Sir Williams Jones (seorang tokoh besar oriental is),
sepaleat bahwa bangsa Afghan berasal dari Bani Is.rail dan
merupakan anak keturunan dari 10 suku yang telah hilang ..

Di dalam buku His/DIY of Afghanis/an, oleh L.P.Ferner,
terjemahan Capt.W.M. Jasse, terbitan London, tahun 1858,pada
halaman I tertulis bahwa pendapat kebanyakan ahli seprah
timur ialah, bangsa Afghan berasal dari anak keturunan sepuluh
suku Bani Israil, dan demikian jugalah pendapat bangsa Af
ghan sendiri. Dan ahli sejarah itll juga menuliskan di dalam
bukuyang sarna, pada halaman 4, bahwa p.ada ora~g-orang

Afghan terdapat sebuah dalil untuk mem~uktlk.anhallt~,yang
lTlereka paparkan sebagai berikut. Yakm, ketlka Nadir Syah
tiba diPeshawar untuk meuaklukkan Hindustan (India), maka
para tokoh suku Yusaf-Zai mempersembahkan kepadanya sebuah
Bibel yang tertulis dalam bahasa Ibram. Dem,k,an pula halnya
dengan barang-barang yang dipelihara oleh keluarga.-keluarga
besar suku tersebut uotuk menjalankan tradlst-tradlSI agama
kuno mereka.Di dalam perkemahan [Nadir Syah] itu pun terdapat
Or'ang'20rang'iahud i. ~etika barang-harang itudiperlihatka~

k~R·ad3.IU~r~,~~,ma~as~k~ti~~it~.ju5a orang-orang YahudJ

te~~..eb..utTengenali barang-b~rang ItU.
iii\hlisejar~h tersebut; didalam bukunya, setelah halama~

~Ii1e~~Ii~.kanbah,,;,amenurutnyapendapat Abdullah Khan Heratl
Sa~g~t'layakdipercayai, yang ringkasannya adalah sebagai
b,erikIit!N1aiik !haIut (Saul) rnemiliki dua putra, yakni Afghan
d~~'J~I~t.Afghanmerupakan nenek moyang bangsa itu. Sesudah
p'errferiiltahan"'Daud 'dan'Sulaiman, ·telah meletu.s p,eperangan
dikalangan Bani Israil. Dan suku-sukunya menJadl terpecah
p~6ah;·Hingga masa Nebukadnezar, masih seperti itu keadaan
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I. ADak-aDak Saraband:
I. Abdal
2. Yusaf
3. Babur
4. Wazir
5. Lohan
6. Barch
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Abdali
Yusaf Zai
Baburi
Waziri
Lohani
Barchi
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Pada bab I terdapat sejarah Yakub Israil yang darinya ber
rallgkal silsilah nenek moyang bangsa itu (Afghan).

Pada bab II terdapat sejarah Raja Thalut. Yakni siisilah
nenck moyang Afghan telah dikaitkan dengan Thalut.

Pada halaman 22 dan 23 tertulis bahwa Thalut memiliki
dua orang putra, yaitu Barkhiya dan Armiyah. Barkhiya memiliki
putra, Asaf. Sedangkan putra Armiya adalah Afghan. Pada
halaman 24 tertulis bahwa Afghan memiliki 24 plltra, dan tidak
ada satu pUll di antara suku Israil yang sebanding dengan anak
keturunan Afghan. Dan pada halaman 65 tertulis bahwa
Nebukadnezar telah menaklukkan seluruh Syams (Syiria dan
Palestina) serta membuang suku-suku Bani Israil ke kawasan
kawasan pegunungan di Ghaur, Ghazni, Kabul, Kandhar dan

. Koh Firoz, tcmpat berdiamnya anak keturunan Asaf dan Af
ghan secara khusus.

Dalam bab III dijelaskan bahwa ketika Nebukadnezar
mengusir Bani Israil dari Syam, maka beberapa kabilah dad
anak keturunan Asaf dan Afghan melarikan diri ke Arab. Dan
di Arab mereka dikenal dengan nama Bani Israil serta Bani
Afghan.

Dan pada halaman 37-38 buku itu, dengan merujuk pada
penulis A1ajma 'ul Ansab dan Mastaufi penulis Tarikh Guzidah,
secara rinci telah diuraikan bahwa di masa kehidupan RasuJuJlah
saw., Khalid bin Walid telah menyampaikan tabligh Islam kea~a

orang-orang Afghan yang telah menetap di kawasan Ghaur.
Buku ini merupakan ringkasan,d<lri,kitab-kitab se~el~~'penye~l>u

an Nebukadnezar.~ara pemimpin Afghan yan~di~~p~lai?I~~

Qes -generasi ke-37 .dari Thalut- datangmengha~~p

Rasulullah saw.. Rasulullah saw. mengganti nama Qes dengan
Abdul Rasyid. (Di sini silsilah keturunan Abdul RasyidQes
ditampilkan sampai ThalutiSaul). Kemudian RasuluilahsaW.
memberikan nama Pathan kepada para pemimpin suku itu;'yang
artinya kendali kapat. Setelah beberapa lama para pemimpin
tcrscbut kcmbali kc negeri mereka dan menyampaikan tabligh
Isla111.

Nama Suku:
Khilji
Kakari
Jamurini
Saturiyani
Piini
Kasi
Takani
Nashri

Nama Suku:
Khataki
Suri
Afridi
Thuri
Zazi
Babi
Banganesyi
Landipuri

Khugiyani
Sya:'ani

• I:. dad kilab·kilab scjarah lerpercaya seperti T(lrik~' 1Mbri.
ini merupakan rmg lIsan . " '1 " / llllruf Un'dall Akbar. (LIllal btll

Ansab, Gllzidah Ja/lUli K,u)'(lI, WIllI' II I? •

dari pentlli~. halaman 3)

IlUku Sejarah Makllzall-e-A!gllOlI; .
Di dalam buku Makhzall-e-A!ghalli ,36) oleh Kh",~ajd~

yang ditulis pada tahun 1018 Hlj"a I

yang diterjemahkan oleh Prof.Bernhard
Kharqui University, terbitan Lon~un, tahu111.836

M'lselll, terdapat keterangan sebagai berikut dl dalam masmg

bab.

III. Anak-anak Karlan:
1. Khatak
2. Sur
3. Afrid
4. Thur
5. Zaz
6. Bab
7. Banganesy
8. Landipur

7. Khugiyan
8. Syaran

II. Anak-anak Gargasyt (Arkasy):

1. Khilj
2. Kakar
3. Jamurin
4. Saturiyan
5. Piin
6. Kas
7. Takan
8. Nashr



d· d lam buku Makhzan Afghani itu juga, halaman
Dan I a . . Ahmad menuliskan hal benkut

63, ttrtera bahwa PanduddlO . B . Afghan di dalam bukun-
. Bani Afghanah atau am, . .

ini mengenal ,;, I . h Yakni Nebukadnezar, maJuSt,
ya, Risalah Ansab-e-Ajg l~n?a ii dan kawasan-kawasan Syam
ketika menaklukkan Bam s;a dia menawan Bani lsrail dan
serta menghancurkan Yeru~ab e~~k serta mengusir mereka dari
menjadikan mereka sebag~ bUI h bangsa itu yang menganut
nege~i mereka. ~er~:g::ehaNle~ukadnezar dan diperintahkan
Syanat Musa, dlba . lkan agama nenek-moyang
olehnya agar mereka menmgga bah Tuhan melainkan me
rnereka, serta bukannya ~enyemk olak Atas dasar itu

Akan tetapl mere a men .
nyembahnya. h 2000 orang dari antara orang-orang
Nebukadnezar ,?:,embunuarif Dan kepada yang lainnya dlO
yang sangat blJak d~n .. alkan daerah-daerah kekuasaan
perintahkan agar pergl ~entdng~ tara mereka di bawah seorang

. S tu bagtan an an ,
nyasertaSyam. a. h daerah kekuasaan Nebukadnezar
pemimpin, keluar dan daer~~ Dan di sana anak keturunan
lalu pergi ke pegunungan aur. menamakan mereka Bani
mereka menetap. Dan orang-orang

. A f dan Bani Afghan. . d I
Israil, Bam sa, eoutis tersebut mengatakan, dt a a~

Pada halaman 64, ~eperti Tarlkh Afghani, Tarikh Gllallrl
buku-buku terpercaya •. b hwa Afghan itu sebaglan
dan sebagainya tertul~s pe~~y:~~as:b:gianlagi Qabthi (Coptic).
~~~~rmerupak~nBam Isral.'l kan bahwasebagian [bangsa]
I(emudian",~~\ll Fazl ~~nJ~ aks k t funari Mesir. Dan alasan
'"," ',' "" gap dmmerea~u ,""', "" ' J' k
Afgh~RhI)"eRgaRg . .••• dlh 1<"ti1<a Bani Israil kemba' e
X~RgI)"'\f~~a ke l11ukakana ka .' . (yakni Afghan) hijrah ke
M~~ir,(lari:yerusalem,",su u64lnpl'duddin Ahmad menuliskan
'"',',, ../',>':'," ..""'......',," ..' "'''''' ""D' 'adahalaman" art " ",,' .
k!tndustan. anp ,j, ". b ·k t Yakni mengenal nama
:te~t~~gt1a~a 1fgJ~~:ns:~;~~li;~~nU bahwa s~telah dinsir dari
1fg~an, se aglan k fk mereka setiap saat mengenang
negerimereka (Syam), e '. a k mereka selalu melakukan
. . k di dalam hatl, rna a
negen mere a , . ) Oleh karena itulahnama
ilh-o.jaghan (sedih dan menangls .
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mereka Afghan. Demikianjugalah pendapat Sir John Malcolm.
Lihat, His/olY of Persia, jiiid I, halaman 101.

Dan pada halaman 63, Mahabat Khan menjelaskan, di
karenakan mereka merupakan para pengikut dan yang ber
hubungan dengan Sulaiman a.s., oleh karena itu oleh orang
orang Arab mereka disebut Sulaimani.

Pada halaman 65 tertulis, hampir seluruh ahli sejarah timur
mengadakan penelitian mengenai kepercayaan bangsa Afghan
bahwa mereka adalah keturunan Yahudi, dan sebagian ahli
sejarah sekarang ini memegang pendapat tersebut, atau kurang
lebih menganggapnya benar. ... Dan [anggapan bahwa] tradisi
[bangsa] Afghan menyebut diri mereka Yahudi tidak diragukan
lagi adalah disebabkan orang-orang Afghan masuk Islam, akan
tetapi tidak ada bukti bagi pendapat Bernhard Doran, sang
penerjemah. Di bagianbarat laut Punjabbanyak menetap suku
suku keturunan Hindi [yang telahmasuk Islam]. Akan tetapi
nama mereka sama.;sekali tidak menyerupai nama-nama Yahudi.
Dad itu dengan jelas diketahui bahwa dengan masuknya suatu
kaum ke dalam Islam, tidak berarti mereka hams memakai nama
nama Yahudi.

Perawakan Bangsa Afghan dan Yahudi

PenampHan [bangsa] Afghan, secara menakjubkan sangat
mirip dengan orang-orang Yahudi. Dan hal itu telah diakui juga
oleh para peneliti yang tidak setuju sedikit pun dengan pemyataan
orang-orang Afghan bahwa merekaketllrunan Yahudi. Dan inHah
sebuah bukti yang dapatditemukan mengenai statusrnereka
yang berasai dari Yahudi. Kata-kata Sir John Malcolm mengenai
itu adalah sebagai berikut:

"Walau pun pengakuan orang-orang Afghan tentang asal
muasal mereka (dari kalangan Yahudi) diragukan, akan tetapi
dari wajah dan perawakan zahiriah mereka sertadari kebanyak
an tradisi mereka tampH dengan jelas bahwa mereka (bangsa
Afghan) adalah suatu bangsa yang lain dari bangsa Persia, Tartar
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III

dina.m<lkal1 Roliillah. Dan tidak diragukan lagi bahwa
Rohdlah a.tau Pathall tclah mellct"p di situ scbe/lIlll adanya
[~:ll1gs~1.A IgIHlIl. Sckarang sci 1I1'uh fSlIku JA(ghan dih itung
scbag<ll PaIlHlIl, schab mcreka bcrbicara dalalll b·lhas',
PI' . < < ,

nt lallf. yaknr Pasylo. Akan tctari mercka tidak Illcngakui
adanya suatu hubllllg,m. Dan Illcrck<t lllcnyatnknn bahwa
/llcrcka adal~h Bani IsraiJ. Vakili ililak keturull<ln suku
suku yang dllawan d;lI1 dibawa ke Babilonia oleh Nebu
kadnezar. Namull sCllluanya rnemakai bahasa Pasyto. Dan
s~l1lu<lnya mcngakui gabungan hukulll kcnegaraan yana
(lIscb,lIt f'ak/amra/;' yang seearn mcnakjubkan banyak
s,eka~1 I11cllliJiki persamaan dcngan hukum-hukum kUllo
Sya~l~t r\'1u~~. Dan scbagian rncnyerupai kctcntllan serta
Iradls~-tra(!ls, kUllo bangsa-bangsa Rajput.. ..

.Jlka klla I11cmpcrhatikan tanda/simbol-simbol Israili
rna~a aknn zahir bahwn bangsa Pathan tcrdiri dari dm;
bnglall bes~~...: Yakni. pcrtmna adnlalt go!ongan-golongan
ya~l~ ~llcllllllki ~sa[-ll1l1asaI Hindi (India), scperti Waziri.
AIrrcil , Orakzals dan scbagainya. Yang kcdua, adalah
orang-orang Afghan. yang Illcnyatakan diri mercka ke
turullan Sc:mit (Scmitic/Yahudi), serta yang banyak
mcncta.p clI perbnlnsnll. Dan sctidak-tidakllya, adalah
mtlngklll bnhwn Paktanwali yang Illcrupakan kctcntU<1Il
kctcntllan hukulll kencgaraan tnk tertulis itu mcrcka susun
bCrStllll:l-sRllla. Oi situ kila Illclihat bahwa hllkllm-hukulll
~usa\~I_dall ~radisi-tradisi Rajputi tclah bcrcal1lpur, scrta
dll.nod1flk<lsl olclt tradisi-tradisi Islami. Orang-orall!!
AIgl~~n yang Illcnyebul did lllcrcka Durnni, dan scmcnjak
hcrdlnllya Kcsultanan Dllrani, yakni scjak 150 tahun. seialu
mClHlIllnknn diri merck:! dengan scblltan Duralli. MCl'ckn
JIlclIgatak<lI1 bnhwa scbcnnrnya I11crcka anak kclurun<lll
sUI~u-Sll.[{ll Jsr~iI, .Dan silsilah mel'cka bcrmuln dari Kisy
(Qcs), J,lllg dlbcn nama Pa/han olclt [Nabi] t'vfll ItaIII 111 ad
(saw.), yang art inyn d i da[am bnhasn Syrynni adnlah kc"dafi

Orang-orang Pathan
Di dalam Civil and Military Gazzette (edisi 23 Nopember

1898, halaman 4), denganjudul Sawati dan Afridi, tertulis bahwa
merekamemperoleh sebuah artikel yang sangat berharga dan
m~narik,yangtelah dipaparkan dalam suatu simposium Antluo
pologiBritishAssociation pada saat itu, dan akan dipresentasikan

dingin Komite Penelitian Anthropologi.
bawahini:

"lvlenlgenai penduduk Pathan atau Paktan di perbatasan
Hindustan, memang dikenal dalam sejarah-sejarah
Dan banyak suku [mereka] yang disinggung oleh

sejarah Herodotus serta Alexander Agung.
abad pertengahall. kawasan bclantara pcgunungan

dinamakan Roh. Dan penduduk kawasan tersehut

liO

dan Hindi. Tampaknya hanya inilah hal y3l1g membuat penjelasan
tersebut dapat diperca}a. yang ditentang oleh banyak sekali
unsur kuat lainnya, dan yang mengenainya tidak ditemukan
suatL bukti. Jika dapat diambil suatu kesimputan berdasarkan
persamaan rupa dan perawakan suatu bangsa dengan bangsa
lainnya, maka pasti orang-orang Kashmir karena berperawakan
seperti orang-orang Yahudi. akan terbukti bahwa mereka berasal
dari bangsa Yahudi. Dan hal ini tidak hanya disinggung otch
Bernier saja. melainkan juga oleh Forster dan mungkin juga
oleh para peneliti lainnya:' ... Walau pun Forster tidak mengakui
pendapat Bernier, namun tetap saja dia menyatakan bahwa ketika
dia berada di antara orang-orang Kashmir, dia merasa seperti
sedang berada di tengah-tengah bangsa Yahudi.

Di dalam buku Dictionary of Geography, oleh A,K.
Johnston, halaman 250, tentang kata Kashmiri tertulis:
penduduknya berpostur tinggi. kekar, gagah; dan kaul1l wanitanya
manis, cantik, berhidung bengkok. rupa dan penampilan mereka
betul-betul menyerupai orang-orang Yahudi.



kapol. Sebab dia akan menakhodai orang-orang di dalam
ombak Islam (seperti kapal) .... Jika kita tidak mengakui
pertalian kuno antara bangsa Afghan dengan bangsa ISfail,
maka akan sulit bagi kita untuk menjelaskan suatu scbab
yang melahirkan nama-nama lsraili tersebut, yang secara
umum dipakai [di kalangan bangsa Afghan]. Dan akao
lebih sulit bagi kita untuk menjelaskan tentang beberapa
tradisi yang tclah berlaku, misalnya hari raya Paskah. Dan
katau pun suku Yusaf Zai Afghan tanpa mengerti
hakikatnya lalu merayakan hari raya Paskah tersebut, rnaka
setidak-tidaknya perayaan hari raya Paskah mereka itu
sangat mengherankan serta merupakan suatu penjiplakan
yang luar biasa. Demikian pula dengan tidak mengakui
hubungan Israili itu kita tidak dapat memaparkan suatu
alasan pun dari sikap teguh orang-orang Afghan yang
berpendidikan tinggi dalam menjelaskan riwayattersebut
dan yang mereka pegang. Dari itu diketahui bahwa pasti
ada suatu landasan asH bagi kebenaran riwayat itu. Bellew
berpendapat balma kebenaran hakikat hubungan Israili
adalah mungkin. Namun dia mengatakan bahwa dari antara
3 cabang besar bangsa Afghan yang mengaku sebagai
anak keturunan Qes, sekurang-kurangnya ada satu yang
dinamakan Sarabur. Dan kata ini merupakan terjemahan
dalam bahasa Pasyto bagi nama para Rajput keturunan
matahari (Suwraj Bansi). Mengenai mereka diketahui
bahwa negeri-negeri mereka datam pertempuran Mahabrata
mengalami kekalahan dari keluarga-keluarga Chandra
Bansi (Keturunal1 Bulan), lalu pindah menetap di Af
ghanistan.Dengan itu diketahui bahwa mungkin bangsa
Afghan merupakan Bani Israil namun telah bercampur

dengan para Rajput kune. Dan scIamanya inilah
pendapat saya mengenai pemecahan yang paling benar
bagi asal muasal bangsa Afghan. Walau bagaimana pun,
bangsa Afghan sekarang ini, berdasarkan riwayat dan
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logika, mcnganggap dir" .
lerpliih, yakni dari a t I mcreka scbagal bangsa yang

,n aea anak kcturu.nan Ibrahim.... "

. . Dengan mcmbayangkan secara
1111, yang saya kuti!) dar" b k b bersamaan scJuruh tuJisan

u u- uku para I'
seorang yangjuJ'ur akan 'k' penu IS ~enal11aan
At

" y.l III sepelluhnya bib '
ghnn dan Kashmiri y d' a twa angsa-bangsa

b ang Itcmukan d' H' d
alasan-pcrbalasannya d'Ul d' k'. I In ustan, diper-

B
," ' I sc llarnya scbe' "
dill Israil. Dan pad' "I'd • naillya merupakall, a J1 I kedua buk " .

saya akan mcmbllktikallilal' . d U 1111 --msya AlIah-
, ' ,101 cngan leb'J . ,

tUJlIan Nabi Isa a s I k k 11 ClnCI, bahwamaksud
, ' , me a 'll 'an p . I '

pcrJalallan ke Hindustan ad J' h erJa anan Jauh ini, yakni
beliau untuk menabligl.' a a supaya terpenuhi kewajiball

I
11 segenap bangsa I' 'I

te ah pula diisyaratkall d' d I ' sral , seperti yang

d
.. • I a am InJiI J d'

emlkIan, tidak menglle k b . a I, daJam kondisi

H
' ran an ahwa b r
ll1dustan dan Kashmi J e latl telah datang ke

b
. r. ustru yang me h

apa ,Ia beliau naik [dan] duduk' ~,g erankan adalah
kewajiban beliau Sekaran dl langlt tanpa memenuhi

. g saya tutup jilid ini.

Wassalaal1lll 'alaa manittaba' II d
SelamatJah b . d' a 1ll aaagl la yang mengikuti petunjuk

P:nulis,
hamba yang lemah,

Mirza Ghulam Ahmad

MasihMau'ud (Isa AI .
dari Qadian Distr,'k G mdas'h yang dijanjikan),

• ur aspur,
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