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PERLUNYA ALQURAN TURUN



.~\... .'r.Il\ ~.
(3.JI.:....J~c:--

PERLUNYA SUATU TERJEMAHAN DAN TAFSIR BARU

n·alam menyajikan teIjemahan dan tafsir baru A1quran ini
kami menganggap pada tempatnya untuk mengemukakan,
bahwa usaha iui bukanlah suatu usaha komersial dan bukan

pula diraSakan pentingnya karena merupakan suatu hal yang-baru.
Usaha kami terdorong oleh keyakinan, bahwa sementara ter

jemahan barn kini diperlukan oleh orang-orang yang tidak faham
bahasa Arab, suatu tafsir baru itu diperlukan oleh tiap-tiap orang,
balk yang faharn bahasa Arab atau pun yang tidak, berdasaikan
dua sebab: "

(1) Terjemahan·terjemahan yang disiapkan oleh orang·orang yang
bukan·Muslim - keeuali terjemahan·terjemahan "ke dalam bahasa
Urdu dan Persia - semuanya disiapkan oleh penulis·penulis yang
sedikit atau sarna sekaIi tidak mempunyai pengetahuan tentang
bahasa Arab dan yang karena itu malallan tak mengerti teks Arab
nya, apalagi menerjemahkannya. Sebagian dari antara mereka me
nerjemahkannya dari terjemahan·terjemahan lain, dan hal ini hanya
membuat maknanya lebih jauh lagi menyimpang dari aselinya.

(ti) Untuk menafsirkan teks terjemahan·terjemahan itu tidak di·
dasarkan pada pengetahuan bahasa Arab, meJainkan pada tafsir
tafsir lama. Tetapi. suatu tafsir illl pada umumnya merupakan
pendapat perserorangan; jadi sebagian mungkin diterima oleh se·
orang. sebagian diterima oleh orang lain dan sebagian lagi
tidak diterima oleh siapa pun.
Terjemahan yang didasarkan pada sualll tafsir dapat dikatakan
meneerrninkan pendapat perseorangan, tetapi bukan makna sejati
teks illl.

Menging-at kekurangan-kekurangan itu benar-benar sangat
diperIukan adanya suatu teIjemahan baru yang disiapkan oleh
ulama-ulama yang faham bahasa Arab dan bersandar teg-uh pada
pengetahuannya tentang bahasa Arab, tata-bahasa dan langgam
nya.



TERJEMAHAN INI MEMENUHI KEBUTUHAN

TeIjemahan1) ini dimaksudkan untuk memenuhi kedua
keperluan itu dan, insya-Allah, akan diikuti pada waktunya oleh
teIjemahan semacamini dalam bahasa-bahasa lain.

Bahasa Arab ialah bahasa yang berpola fIlsafat. Kata-katanya
disusun dengan suatu maksud. Akar-akamya dibuat untuk men
cerminkan perasaaJrperasaan dan pengalaman-pengalaman yang
mendasar dan hal ini, dengan perobahan-perobahan kecil dalam
penggunaaJI yang sebenarnya, memberi arti yang lu'lS dan dalam
kepada .kata-kata bahasa Arab itu. Memindahkan kata-kata itu
ke dalam sesuatu baltasa lain dengan sempurna adalah suatu
pekeIjalin yang hampir-hampir mustahiJ, dan oleh karena teIjemah
an· saja tidaldah ·ll1encukupi, maka kami terpaksa menambahkan
catatan-catatan penjelasan pada sesuatu teIjemahan untuk me
nunjukkan keluasaan arti yang tersembunyi dalam teks itu.
TeIjemahan kami sendiri tidak menyimpang dari kai4ah itu.
TeIjeIIlahan ini tak dapat diharapkan menghasilkan arti aselinya
yangsempurna, bahkan yang agak mendekatinya sekalipun. Kami
hanya dapat berharap akan menampakkan salah satu saja dari ber
bagai artinya itu. Karena itu untuk mengisi kekurangan. itu kami
menambahkan catatan-catatan penjelasan pada teIjemahan kami.
Tetapi catatan-catatan ini pun tidak melingkupi segalanya. Catat
an-catatan itu tidak menjelmakan arti penuh teks itu, tetapi hingga
batas tertentu dapat menutupi kekurangan-kekurangan teIjemahan
itu. Dalam "Kata-kata Penting" kami membentangkan luasnya arti
yang terkandung dalam teks itu; dan, untuk kepentingan ini,
kami menggunakan kamus-kamus yang dianggap buku baku,
baik oleh orang-orang Muslim maupun oleh orang-orang bukan
Muslint yang mengerti bahasa Arab. Kami yakin bahwa penelaahan
baltan ini akan memperdalam pengertian pembaca mengenai ter
jemahan kami, dan akan meyakinkan bahwa arti yang kami usaha
kan memasukkannya ke dalam perkataan Arab aselinya tidaklah
diJakukan sembarangan, melainkan didasarkan pada kebiasaan

1} Alquran yang di8nt81" oIeh-buku ini.
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pemakaian dan kaedah bahasa Arab.

. Pembaca yan~ tak paham bahasa Arab hendaklah merasa
yakin. bahwa peneIJemahan kami, walau tak dapat diterima oleh
sebaglan orang, berdasar pada pemakaian bahasa PJab y
I . d d . ang
aZlm an apat dlto1ak hanya. biJamana terbukti bertenta g

d b'b' nanengan. aglan- aglan lain Alquran atau bertentangan dengan
pemakaIan bahasa Arab yang lazim,

CIRI-CIRI KHUSUS TAFSIR INI

. ~et~lah berbicara begitu banyak tentang terjemahan kami,
kaml Ingln mengatakan sesuatu tentang tafsir kami ini.

Tafsir-tafsir Alquran sudah banyak diterbitkan dan me
nambahkan.sebuah lagi kepada jumlah itu agaknya hampir-hampir
tak dapat dlbenarkan. Tetapi, kami mempunyai alasan-alasan kuat
untuk mengusahakan dan menyajikan suatu tafsir barn. Alasan
alasan itu ialah:

. (I) Sebagaimana kami katakan, kata-kata Arab mempunyai
art! yang. luasnya lu~r biasa. Suatu terjemahan hanya dapat
~e.n~ambIl sebu:m dan semua arti-arti itu. Oleh sebab itu perlulah
d~slslpkan catatan-eatatan pada terjemahan it'.!, dan dengan demi
kian mencantumkan arti-arti lainnya.

(ii) Semua tafsir Alquran yang besar dan sistematis terdapat
dalam bahasa A.:ab, dan nyatalah bahwa orang-orang yang tak
dapat memahaml Alquran dalam bahasa Arab tak dapat meng
gunakan tafsir-tafsir itu.
. (iii)Ca~atan-eatatan penjelasan yang ditambahkan pada ter
]emahan-teIJemahan oleh penulis-penulis bukan-Muslim tidak
mencukupi karena dua sebab:
(a) Catatan-eatatan itu dipengaruhi oleh tulisan-tulisan lawan

lawan Islam;

(b) Penulls-penullsnya tak punya pengetahuan tentang bahasa
Arab, atau sedikit sekali. Mereka t3k mampu membaca tafsir
tafsir yang lebih besar dan lebih dapat dipercayai. Oleh
ka~ena itu peneIjemah-penerjemah Eropa tak menyinggung
nymggung tafsir-tafsir itu. Mereka hanya menunjuk kepada
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tafsir-tafsir kecil yang lebih populer. Kalau terdapat juga
penunjukan terhadap salah satu karYa yang lebih besar, hal
itu diambilnya dari karYa lain, bukan dari aselinya.

(iv) Untuk dapat memahami buku yang sistematis atau
ilmiah tidak hanya diperIukan pengetahuan bahasa yang diperguna
kan buku itu, dan pengetahuan tafsir-tafsir tentang buku yang
mungkin ditulis oleh ahli-ahli bahasa atau oleh ahIi-ahli persoalan
itu. Namun, juga diperlukan penelaahan luas tentang buku itu sen
diri dan pendalaman tentang ilmu istilah, langgam d(l11 pokok
pokok yang digunakan buku itu dan dari mana isinya mengambil
maknanya. Orang-orang yang mencoba menafsirkan buku tanpa
penelaahan buku itu sendiri tidak akan banyak memperoleh hasH
dari tafsir-tafsir itu. Penerjemah-penerjemah dan penulis-penulis
tafsir Alquran dari Eropa tampaknya tak melakukan penelaahan
yang diperlukan tentang Kitab Suci ini. Maka tak mengherankan,
kalau tafsir-tafsir mereka sering menggelikan.

(v) Setiap abad melahirkan pengetahuan-pengetahuan barn
dan dilihat dari segi itu setiap buku yang mengaku mengajarkan
sesuatu dihadapkan kepada kritikan-kritikan barn. Dengan itu
nilai suatu buku semakin teguh kedudukannya atau ia menjadi
lebih disangsikan daripada yang sudah-sudah. K1lrena Alquran tak
terkecuali dari kaedah itu, maka suatu tafsir barn diperIukan
mengingat pengetahuan barn. Tanpa itu kita tak dapat mengukur
berapa jauh Alquran masih berguna lagi sebagai ajaran atau berapa
jauh ia telah maju dari masa yang lampau.

Ketika tafsir-tafsir Alquran yang pertama ditulis, Bible dalam
bahasa Arab belum ada. Suatu naskah lengkap tidak ada. Bagian
bagian yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tak
diperoleh penafsir-penafsir Alquran. Karena itu kalau mereka perIu
membiearakan bagian-bagian Alquran yang berisikan rnjukan
rnjukan kepada Bible atau riwayat-riwayat Musa a.s., mereka ter
paksa bersandar pada apa-apa yang mereka dengar saja atau pada
terkaan-terkaan mereka sendiri.

Tak usah dikatakan bahwa tafsir-tafsir mereka kadang-kadang
mengeeewakan dan kadang-kadang menggeIikan. Penulis-penulis
Eropa menisbahkan kesalahan-kesalahan mereka kepada Alquran,
dan Kitab Suci itu dijadikan sasaran celaan dan ejekan. Mereka
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lupa bahwa penafsir-penafsir ini tidak mengenal Bible.
Mereka bersandarkan pada cerita-cerita populer atau pada apa
yang mereka dengar dari ulama-ulama Yahudi dan Kristen y
me:nbe~kan kepada penafsir-penafsir Alquran, yang tak .mena:::::'
c~nga :tu, bahan-bahan yang kadang-kadang mereka ambil dari
kitab-kitab. tradisi, ~an bukan dati Bible, dan kadang
kadang dan khayalan Jahat mereka sendiri. Dalam perbuatan ini
penafsir-penafsir itu memang telah memperlihatkankebodohan
~an keeerobohan mereka, tetapi ulama-ulama Yahudi 4anKeristen
ltu telab: menunjukkll;l1 tidak mempunyai kejujuran dan kesalehan.
Mereka I tu: penulis-penulis Eropa pada masa kita ini, lebihbanyak
mempuny3.l alasan untuk menyesali kecuranglm-kecurangan
moy~ng-moy~g mereka datipada menertawakan orang-orang
M~~hm penafslr Alquran itu. Tetapi, kini hal itu telah bernbah.
Kim pengetahuan tentang Bible sudah merata.KarYa dalam bahasa
Arab, La~in, dan Yunani telah terbuka un!Ukulama-ulama Islam
dan kaml telah mampu menafsirkan dengan eara barn bagian
bagian Alquran berisikan keterangan-keterangan tentang Bible
dan sejarah kaum Nabi Musa a.s.

o (vi) Sampai masa kita sekarang ini perselisihan di antara satu
agama dengan agarna lain lebih kurang pertaliannya dengan cita
cita susila dan sosial dan lebih banyak dengan kepercayaan dan
upacara agama. Oleh karena itu, ajaran Alquran ditujukan Icepada
eita-cita susila dan pendidikan susila. Tetapi, kini dunia lebih mem
perhatikanhal-hal yang praktis itu. Oleh sebab itu, dirasakan sa
ngat perlunya mengusahakan suatu tafsir yang lebih banyak

..J)lel1~~rap.. ajlll"llIl Alquran yang praktis.
<n.nj~W)9Ieh karena Alquran itu Kitab wahyu, maka Kitab itu
.mel1~~';l1g~~buatan-nubuatan. Memperbineangkan nubuatan-
';;iti~~~.~~~i~iti~aklahmungkin sebelum menjadi sempurna.
••>~.~~~~.~.<~~SlIl1 itu juga kita memerlukan suatu tafsir barn yang
>ni~~Bi!m~l1e~~ll1;k.an nUb~atan-nubuatan yang hingga kini sudah

. ,~~.l1i~~li .. ~ll1;fl.lm~ dan yang mernpakan bagian penting dari bukti
b~~~i~lJ,~l"llII.if.1JKitabwahyu I1ahi.

(~~)!~g~~~nmembicarakan semua agarna dari ideologi lain
riya: Di dal8lll;nya tercakup bagian yang paling baik pada ajaran
aj~r~n.se:nuaagama dan ideologi, menunjukkan kelemahan
kelemahan, dan mengisi kekurangan-kekurangan. mereka.
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Penafsir-penafsirIslam zaman dahulu tak mengetahui apa yang
diajarkan dan dibela oleh agama-agama dan ideologi-ideologi itu.
Karena itu mereka tak mampu menghargai sepenuhnya apa-apa
yang harus diajarkan A1quran tentang keduanya itu. Kini semua
ajaran yang paling tersembunyi itu sudah menjadi jeias, sehingga
ajaran A1quran mengenai ajaran-ajaran lain menjadi nyata bagi
penganut-penganutnya. Untuk mengisi kekurangan dalam tafsir
tafsirlama· i11.l juga kita memerlukan suatu tafsir A1quran baru.

Karena alasan-alasan ini kami merasa bahwa terjemahan
dan tafsirkami·bukan saja tidak bersifat apolegetik atau mencari
c8rihelah, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang sungguh-sungguh
danpimting.Dengan menyajikannya kami menunaikan tugas kami.

Karoi berharap bahwa orang-orang yang membaca terjemahan
dlll1tafsirkami, dengan seksama dan tanpa prasangka, akan merasa
tel1'anggil meninjau Islam dari sudut lain. Kami berharap mereka
akanimerijadiyakin bahwa Islam sejati tidak penuh dengan ke
salahari-kesalahan, sebagaimana disangka oleh pujangga-pujangga
Barat;tetapi malahan merupakan suatu taman rohani yang ditata
sebaik-baiknya, tempat pengunjungnya dapat menikmati segala
macaIIl harum-hal1.inian serta keindahan, dan mempersembahkan
sekiJaspemandangan surga yang dijanjikan oleh semua Pembina
agama.

KITAB-KITAB WAHYU YANG LAIN

Ketika A1quran diwahyukan kira-kira 1325*) tahun yang
lampau, di dunia terdapat banyak agama dan banyak kitab agama.
Di Arabia dan di dekatnya terdapat kaum-kaum yang mem
pereayai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.Banyak orang Arab
menjadi pengikut agama Kristen atau makin cenderung kepada
agama Kristen. Orang-orang Arab diikhtiarkan masuk agama
Yahudi. Di antara orang-orang yang masuk terdapat orang ber
nama Ka'b bin Asyraf, seorang kepala kabilah di Medinah dan
musuh terkenal agama Islam, dan bapaknya, bapak Ka'b termasuk

.) Kitab ini ditulis PIdI tahun 1941.
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suku Banu Ta'i. Ia menjadi begitu terke a
sehingga seorang Yahudi, Abu RaW bin A~'~ol:h agama ':'ahudi
nya dengan anak perem Uann a ' I a~lq, ~engawmkan
itu (AI-Chamis, jilid I). P y , dan Ka b lahn dan perkawinan

Di Mekkah sendiri selain budak b d k .
orang Mekkah ' - u a Knsten, ada orang-

. yang cenderung kepada agama Kriste W
bm Naufal, saudara sepulu Chadijah, istri Nabi MUham n. araqa
menganut kepercayaan Kristen I . mad s.a. w.,
tentang bahasa Iberani dan . a j~ga berpengetahuan sedikit
Iberani ke dalam bahasa Arab Ki~teneIJembahkan Injil-Injil bamsa

. a mem aea dalam' Buchari:
"Waraqa bin Naufal masuk agama Kristen dalam ' ..
sering menerjemahkan Injil-Jnjil dan bah m:ua JabiliYah; dan
Arab" (Buchan, Bab Bad'a1 Wahy). asa lberam ke daJam bahasa

Pada ujung Arabia lainnya tinggal oran 0
mereka juga percaya kepada seoran N . g- rang Iran,. dan
Walaupun Zend Avesta teJah me galg ~bl dan sebuah kitab.
karena ulah m' . ~ arm perubahan-perubahan
ratus ribu oran:~:;~~:~~c~':::~nj~ng tinggi oleh beberapa
di belakangnya. a, an suatu negara besar ada

Di India, Kitab Weda dip .
Ada juga kitab GI'ta d . S' uK~a orang selama beribu-ribu tahun.

an n resna dan a' Bud
Kong Hu-CU berkuasa di Cina tet' Jaran ha. Agama

apI pengaruh Budm kian besar.

KEPERLUAN AKAN ALQURAN

Dengan kehadiran semua kitab dan' .
dunia memerlukan sebuah k't b ajaran ltu, masihkah
timbul dalam hat' ti' I a yang barn? Pertanyaan ini akan

1 se ap Qrang yang I'
Jawabannya akan berbagai b . b knmu al menelaah Alquran.- agal entu ya

Pertama, bukankah perpecah d' .
menjadilllasan yang cUkup tuka: I antara agama-agama itu
lagi untuk merripersatuk un emunculan suatu agama baru

. . an semuanya?
Kedua, tidakkah pikiran .

evolusi serupa dengan yang SU~~uSld~1 a~an me?empuh proses
a I alUl oleh jasad manusia?
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Dan, presis sebagaimana evolusi jasmani akhirnya menjadi
sempurna, tidakkah evolusi alam pikiran dan rohani ditakdirkan
menuju kepada kesempurnaan akhir yang rnerupakan tujuan
hakiki kejadian manusia ?

Ketiga. tidakkah kitab-kitab yang datang lebih dahulu
menjadi demikian rusaknya, sehingga kini suatu kitab baru sudah
menjadi keperluan universal, yang dipenuhi oleh Alquran ?

Keempat, adakah tiap agama yang datang lebih dahulu
men~anggap ajarannya sebagai mutlak terakhir sekali? Bukankah
agama-agaIlla itu percaya kepada kernajuan rohani yang berke
sinambungan? Bukankah tiap agama selalu meyakinkan para
pengikutnya tentang kedatangan suatu ajaran yang akan memper
satukan umat manusia dan memimpin mereka kepada tujuan
mereka yang terakhir?

lawaban terhadap keempat pertanyaan ini ialah jawaban
terhadap pertanyaan mengenai perlunya Alquran di samping kitab
kitab dan ajaran-ajaran agama yang datang lebih dahulu.

Kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu
satu demi satu.

Tidakkah perpecahan agama-agama menjadi alasan cukup
untuk kemunculan suatu ajaran baru yang akan mempersatukan
semua ajaran yang datang lebih dahulu?

TUHAN DALAM BIBLE ADALAH TUHAN KEBANGSAAN

Agama mempunyai tujuan ganda: (i) ia memberi kemampuan
kepada manusia untuk bertemu dengan Chalik-i1ya; dan (li) ia
mengajari manusia tentang 'kewajibannya terhadap sesamanya.
Semua agama yang sudah ada sebelum Islam tidak saja berbeda
beda, tetapi juga saling bertentangan. Bible tidak bicara tentang
TUhan, kecuali tentang TUhan-nya Israil. Kita membaca di
dalamnya berulang-ulang.

Maka kala Daud kepada Abigail: Segala puji bagi Tuhan-nya Israil,
yang menyuruh engkau mendapatkan aku pada hari ini (I SaInuel
25:32).
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Dan lagi demikianlah tilah bamnda' Segala ..•.Tuh' ",. pUil nag!
an'nya lsnul, yang mengaruniakan pada han iui kepada seseorang

untuk du.duk di atas takhta kerajaanku, sehin!l3a mataku sendiri 'u a
telall melihatnya (I Raja-raja 1 : 48). J g

Segala puji bagi T~han.nya Israil, dari kekal datang kepada kekal.
~:~;~iP orang mengatalaln, Amin! Segala pUji bagi Tuhan (I Tawarikh

Maka kata baginda: Segala puji bagi TUhan-pya lsrail, yang telah
menyempumakan dengan tangannya apa-apa yang Dia te1alt berfirman
dengan mu]utnya kepada ayahl,.-u Daud firm.nnva "I T 'kh
6:4). ' .' - . \' awan

Segala puji bagi Tuhan. Tuhan-nya Israil, yang sendiri mengadakan
perbuatan y~ng ajaib (Mazmur 72:18).

. Isa ~.s. juga menganggap dirinya sendiri sebagai guru untuk
Bam Isratl. Kalau orang-orang vano lain mellohampl'n' b _.

-. C EH ,ellau me-
nyuruh mereka pergi. Dalam Matius 15:21-26 kita baca:

Maka Isa-pun keluar dan sana serta berangkat ke daerah pantai
Isur ?an SIdon. Maka datangJah seorang perempuan Kanan dan daerah
pantal !tu, serta berseru kepadanya: Ya, tuan, ya Anak Daud, l-.asihani
lah hamba: anak haInba perempuan dirasuk setan terlalu sanga!.

.Tetapl sep~tah katapun tidak dijawabnya. Maka datanghh murid
mU~dnya me,;,mta ke~adanya, serta berkata: Suruhlalt perempUall itu
perg!, karena la bertenak-tenak di belakang kita. Tetapi ia men;awab
kat~nya:Aku hanya disuruh kepada segala domba yang sesat dadkau~
Ban~ Israil. Maka datanglalt perempuan itu sujud menYembahnya, kata
nya. Ya tua~, tolonglah llamba! Tetapi ia menjawab, katanya: TIdak
pat,'!t diaInbll roti dari anak-anak, lalu menyampaikannya kepada
anJ1ng

Isa a.s. mengajarkan juga kepada murid-muridnya:

. Janganl"!' kamu memben barang yang kudus pada anjing dan
J~n~.anlaJ:. dicampakkan rnutiaraInu di hadapan babi, kalau-kalau
dipIJ~k-pIJaknya dengan kakinya serta berbalik dan menerkamrnu
(M~uus 7:6).
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WEDA JUGA KlTAB KEBANGSAAN

Di kalangan pengikut-pengikut Weda, memba.ca ~eda ~en
jadi hak yang begitu istimewa bagi kasta-kasta lingg!, sehmgga

Gotama Risji berkata:

Kalau seorang Sudra kebetulan mendengar Wed~,. ma~ te:
menjaeli kewajiban raja untuk memasukkan logam dan Jilin calf ke 
I t linganya' kaJau ada seorang Sudra membaea Mantra-mantra

Wamda' e . han:. memotong lidahnya dan kaJau ia meneoba membaea
e ,raJa (G S ti' 12)Weda, raja harus meneineang badannya otama mar. .

Ajaran dalam Weda terhadap musuh-musuh sangat dahsyat
dan biadab. Dalam Atharwa-Weda kepada orang-orang k.~~:
diajarkan supaya merantai orang-orang yang bukan pengl

Weda dan menjarah rumah mereka.

Dengan sikap singa rampokilah rumah-rumah kediaman ',fiereka, de
ngan sikap harimau usirlah musuh-musuh kamu. Sebag31 tuan dan
pemimpin satu.satunya dan berserikat dengan Indra, rebutlah hal
penakluk, harta kekayaan musuh-musuhmu (Atharwa-Weda IV, 22:7).

Demikianlah pula doa-doa Weda yang dihadapkan kepada

rnatahari, bulan, api, Indra, malahan rump~t, berusaha me~~sn:
kan orang-orang agama yang bukan penglkut Weda. Demikianl

kihi dapati:
Sambil melumpuhkan paneaindera, tangkaplah olehmu badan

mereka dan berangkatlah, hai Apwa. Seranglah mereka masukkanJ.ah
hati mereka ke dalam api dan bakarlah mereka: BiarkanJah musuh 1tu
tinggaJ terus dalam kegelapan pekat. .

De'ngan mengasah anak panah dan pedangmu yang taJam, ~
Indra, remukkan musuh dan kuear-kacirkan mereka yang membene.
kami (Sama.Weda, Bag. 2, ix, iii, 9). .

Hendaklah kamu, hai musuh-musuh-ku, menjaeli buta seperti uJar
tak berkepala; moga-moga Indra menyembelih tiap-tiap orang yang ter
baik eli antara kamu, bila api Agoi telah_ merobohkan kamu. (Sama-

Weda, Bag. 2, ix, iii, 8). I
Tembus, 0 Darbha, jimat, jantung musuh-musuhku, awan

lawanku; bangkitlah dan penggal kepala mereka (Atharwa-Weda, 28:4).
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Juga kita baca:

Jangan bereakap-eakap denganorang-,or3l1g agama, yang bukan
pengikut: Weda (Gotamadh)lrma Sur, V). Kalau seorang meneela Weda,
usir ia dari negeri, yaitu hUkum ia seumur hidup (Manu Dharm
Shastra).

Agama-agama Kong HuCu dan Zoroaster juga adalahllgama
agama kebangsaan. Agama-agama itu tidak mengalamatkan ajaran
ajaran mereka ke seluruh dunia, juga tidak berusaha memberi
ajaran dengan cara' besar-besaran. Sebagaimana halnya agama
Hindu mel1ganggap India sebagai negeri yang amat disukaiTuhan,
begitu pula halnya agama Kong Hu Cu menganggap Cina sebagai
kerajaan Tuhan sendiri. Hanya ada dua jalan untuk melenyapkan
perpecahan dan perselisihan-perselisihan di antara agama-agama ini;
kita harus menerima bahwa Tuhan itu banyak, atau, kalau Tuhan
itu satu, kita harus membuktikan Ke-esaan-Nya. Atau, agama-aga
rna yang satu sarna lain berten tangan ini harus diganti oleh satu
ajaran saja.

TUHAN lTV ESA

Dunia ini sekarang sudah maju jauh. Kita tak perlu berusaha
susah-payah memikirkan soal bahwa kalau dunia mempunyai
Khalik, Dia adalah Khalik yang tunggal. Tuhan kaum Bani Israi!.
Tuhan kaum Hindu, Tuhan negeri Cina dan Tuhan negeri Iran
adalah tidak berbeda. Tidak juga Tuhan Arabia, Afganistan. dan
Eropa berlainan. Tidak pula Tuhan orang-orang Mongol dan
Tuhan orang-orang Semit itu berlainan. Tuhan itu satu sebagai
mana hukum yang menguasai dunia adalah hukum tunggal. dan
sistem yang menghubungkan yang sebuah dengan lainnya adalah
sistem tunggal pula. !lmu pengetahuan bersandar pada kepercaya
an, bahwa semua perubahan alami dan mekanis adalah penjabaran
dari satu, hukum. Dunia mempunyai satu prinsip, ialah gerakan,
sebagaimana dikatakan oleh ahli-ahli filsafat materialistis.
Ataudunia mempunyai satu Khalik. Kalau benar, maka ucapan
seperti Tullan kaum Bani Israil, Tuhan orang-orang Arab, Tuhan
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bangsa Hindu, tak ada artinya. Tetapi, kalau Tuhan itu satu,
mengapa kita harus mempunyai ragam agama begitu banyak ?
Apakah agall1a-agal1la'itJb\lahRikiranll1anusia? Adakah karena ini
setiap bangsa dary. setiap¥aum menyembah Tuhan masing-masing?
Kalau agarna-agama bukan ciptaan manusia, mengapa dan bagaima
na cara terjadi perbedaan di antara agama-agama? Kalau memang
ada suatusebab untuk perbedaan itu, maka adakah wajar kalau
perbedaanitu terus berlangsung?

AGAMA BUKAN HASIL KARYA CIPTA MANUSIA

Mengenai soal apakah agama-agama ini hasil karya cipta
manusia, maka jawabnya pasti ialah, tidaklah demikian, dan jawab
an itu berdasarkan beberapa a1asan. Agarna-agama yailg sudah ber
dirt mapan di dunia memperlihatkan beberapa ciri yang membeda
kan:

Pertama, menurut semua ukuran biasa para Pendiri agama
agama adalah orang-orang yang serba lemah keadaannya.
Mereka tak punya kekuasaan atau wibawa. Namun demikian, me
reka mengalarnatkan perkataan mereka baik kepada orang-orang
besar maupun kepada orang-orang kecH dan pada waktu yang
tepat mereka dan para pengikut mereka naik dati kedudukan yang
rendall kepada 'yang tinggi di dunia. Ini menunjukkan bahwa me
reka ditunjang dan dibantu oleh suatu Kekuasaan yang besar.

Kedua, semua Pendiri agarna-agama adalah pribadi-pribadi
yang sangat dihormati dan dimuliakan karena kebersihan hidup
mereka, bllhkan dimuliakan oleh orang-orang yang kemudian 
setelalI rnereka mengumanda~gkan pengakuan mercka - menjadi
lawan mereka. TIdakiah masuk akal bahwa orang-orang yang tidak
pernah berdusta tentang manusia, tiba-tiba mulai berdusta tentang
Thhan. Pengllkuan umum tentang keberhasilan hidup mereka
sebelum pengumuman pendakwaan mereka adalah bukti kebenar
an pendakwaan-pendakwaan itu. A1quran menekankan hal ini: I

"Mob sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu sepanjang umur
sebe1umLIi. TIdakkah kamu mempergunakan aka1?" (10:17).
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Ayat-ayat ini menampilkan Nabi Muhammad s.a.w. seakan
akan berkat~ kepada pemeluknya, "Aku lama tinggal bersama
kamu sebagat seorang di antara kamu. Kamu mempunyai kesem
patan u~tuk memperhatikan aku dari dekat sekali; kamu sudah
menyakslkan ketulusan hatiku. Oleh itu, mengapa kamu berani
mengatakan bahwa aku hari ini tioa-tiba mulai berdusta tentang
Tuhan?"

Demikian pula A1quran berkata :

"Sesungguhnya, Allah telah memberi karunia kepa.da orang-orang
mukmin ketika mengutus kepada mereka seorang Rasul dati antara
mereka" (3:165).

Hal ini juga ditegaskan dalam ayat :

"Hai, orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah datang ke.
padamu seorang Rasul dari antaramu sendiri" (9:128).

. Yakni, "seorang Kasul untuk kamu, yang adalah salah seorang
dan antara kamu, bukan seorang yang tidak kamu kenai, melain
Igln seorang yang kamu kenai baik dan yang ten tang kebersihan
wataknya kamu telah menyaksikannya sendiri."

Bahkan tentang nabi-nabi lain selain Nabi Muharnmad s.a.w.,
Alquran memberikan pernyataan demikian. Mereka dibangkitkan
dari antara kaum mereka sendiri. Tak dapat dikatakan tentang
nabi-nabi itu bahwa orang-of'dng yang mula-mula mereka panggil
untuk mengikuti ajaran mereka, tidak cukup mengenal mereka.
Ketika penghuni-penghnni neraka dilQntarkan ke dalam neraka
Tuhan akan menyesaii mereka dengan kata-kata: '

"Bukankah telah datang kepadamu rasnl·rasul dar! antara karnu
sendiri membac.kan kapadamu Tanda-tanda dari Tuhan·mu dan mem
beri peringatan kepadamu telltang pertemuan pada harimu ini?" (39:
72).

Dan:

''Hai, golongan jin dan manus!a, tidakkah tdah dalang kep.damu
rasnl·rasul dati antaramu yang menceriterakan kepadamu Tanda-tanda
Ku dan memperingatkan karnu mengenai pertemuan pada harimu ini?"
6:131).
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Di tempat lain kita baca :

"Dan Kami kiIimkan ke tengah-tengah mereb seorang rasuI dati
antara mereb sendiri, dengan I1lIII1TII1t. Sembahlah Allah. TUllia bagimu
Tuhan selain Dia" (23:33).

Lagi :

"Dan ingatlah. hari itu akan Kami bangkitkan dati seliap urnat
seorang salai" (16:85).

Kata "saksi" yang dipakai di sini berarti seorang nabi yang di
bangkitkan untuk suatu kaum. Pada Hati Peradilan, nabi-nabi itu
akan rnenunjuk diri mereka senditi sebagai bukti ~ang nyata ten:
tang apa-apa yang mereka capai oleh sebab menenma wahyu dan
AIlall swt. Tuhan akan rnembeti malu terhadap orang-orang. yan~
tak percaya dengan berkata, "Lihatlah apa yang telall dicapaI

k ?"oleh nabi-Ku dan kernana keingkaranmu telah membawa arnu.
Kepada kita dikatakan bahwa semua nabi dibangkitkan dati antar~
kaum mereka sendiri. Keadaan-keadaan tempat seseorang n~bl

dibangldtkan dan reaksi setiap nabi terhadap keadaan-k~adaan~tu

diketallui benar oleh setiap orang dati bangsa itu. Maka 1tu, setiap
bangsa itu rnenjadi saksi atas kesaiehan dan kesucian nabinya:
Di samping itu kita dapati juga dalam AIquran ayat-ayat seperti
in!:

"Dan, kepada 'Ad Kami utus saudara mereb, Hud" (7:66)
"Dan kepada Tsamud Kami u/Us saudara merelea, ShaUh" (7: 74).
"Dan'Kami u/Us pula kepada Midian saudara mereb, Syu'aib' (7:86).

Ayat-ayat in! berarti bahwa Hud, Shalih dan SY~'aib a.~.s.

berIJubungan rapat sekali dengan bangsa mereka masmg:masmg,
sehingga bangsa-bangsa itu dapat dikatakan mengetahUi segala
galanya tentang mereka itu. Tentang Shalih a.s. kita baca ballwa
ketika beliau rnengumumkan diri sebagai nabi untuk bangsanya,
kepada beliau dikatakan:

"Hai Saleh, sesungguhnya engkau adalah searang di antara kami
sebelum ini tempat kami menaruh harapan. Apakah engkau melarang

kami?Ukami menyembah apa yang disembah. oleh nenek moyang .
(11 :63).
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Begitu pula kaum Syu'aib berkata kepada Syu'aib a.s. :

"Hal Syu'alb. apakah sembahyangmu menyuruh engkau supaya
kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami atau
pun melarang kami berbuat apa yang kami sukai berkenaan dengan
harta 'kami? Engkau sesungguhnya menganggap dlrimu seorang ya!lg
sangat cerdas dan berpikir lurus." (II :88).

Dati kalimat-kalimat ini jelaslall ballwa. menurut AIquran,
Nabi Muhammad s.a.w. sendiri dan Hud, Saleh, Syu'aib serta nabi
nabi lainnya bukanlah orang-orang asing yang sed,ikit sekali di
ketahui oleh kaum mereka masing-masing. Kaum mereka tahu be
nar akan macam apa kehidupan yangdijalani oleh Guru-guru mere
ka dan tahu benar ballwa mereka adalah orang-orang yang tulus,
mutaki dan saleh. Seo1'llIlgpun dati anwa mereka tak dapat di
katakan pahlawan kesiangan yang t;lk .dikenal dan ll1empunyai
maksud-maksud tertentu terhadap kaU'mnya senditi.

Ketiga. Pendiri-pendiri agama tidaklah memiliki daya dan
kemampuan-kemampuan yang biasanya diperlukan untuk menjadi
pemimpin yang berhasil. Mereka sedikit atau' sarna sekali tidak me
ngetallui kesenian-kesenian atau kebudayaan di masa mereka.
Namun. apa yling diajarkan mereka temyata merupakan sesuatu
yang lebih maju dati masa mereka, sesuatu yang tepat dan sesuai
dengan waktunya. Dengan menjalankan ajaran itu suatu kaum
mencapai suatu petingkat tinggi dalam peradaban dan kebudayaan,
dan berabad-abad lamanya memegang terus kejayaannya. Seorang
Guru Jagat yang sejati membuat hal itu mungkin. Sebaliknya,
tak dapat dirnengerti ballwa seorang yang lugu dengan kesanggup
an-kesanggupan yang biasa-biasa. segera setelah ia mulai berdusta
tentang Tuhan. memperoleh kekuasaanyang demikian hebatnya
sehingga ajarannya mengungguli ajaran lainnya yang terdapat pada
rnasanya. Kernajuan semacam itu tak akan mungkin dicapai tanpa
bantuan Tuhan Yang Mahakuasa.

AJARAN YANG DIWAHYUKAN SELAMANYA
MENENTANG JALAN PIKIRAN YANG ADA

Keempat. kalau kita rnemperhatikan apa yang diajarkan Pen
diIi-penditi agama itu, rnaka akan kita ketallui ballwa ajaran itu
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selalu bertolak belakallg dari segala aliran yang ada. Kalau ajaran
itu sejalan dengan keeenderungan-keeenderungan masa mereka,
dapatlah dikatakan bahwa Guru-guru itu hanya menjabarkan
keeenderungan-keeenderungan itu. Sebaliknya, yang diajarkan me
reka sangat berbeda dari apa yang didapati mereka pada masa itu.
Suatu perselisihan dahsyat terjadilah dan narnpaknya seakan-akan
di negeri itu berkobar kebakaran. Walau begitu, mereka yang mula
mulanya membantah dan menentang ajaran itu pada akhirnya ter
paksa menyerah kepadanya. lni juga.merupakan sua~ bu~ti
bahwa Guru-guru itu bukanlah hasil penJelmaan masanya, melaln
kan mereka itu adalah Guru-guru, Pembaru-pembaru dan Nabi
nabi yang sesuai dengan arti dan maksud dakwah mereka.

Pada masa Musa a.s., betapa aneh ajarannya tentang Keesaan
Tuhan nampaknya. Ketika Isa a.s., pada masanya, berhadapan
dengan iklim yang serba kebendaan, sebagai penjelmaan sifat kaum
Yahudi yang kedunia-duniaan dan oleh karena pengaruh buruk
bangaa •Roma, sungguh galljil sekali sikapnya 'yang mene
kankan pada kepentingan kerohanian itu. Betapa sumbangnya
ajaran beliau tentang sifat pengampunan itu diterima oIeh suatu
bangsa yang, gemetar ketakutan dari kezaliman para perajurit
Roma selalu merintih-rintih dan menantikan kesempatan untuk
mel~kan pemba!asan dendamnya secara sernestinya? Betapa
tidak pada waktunya muneu! KrisJma yang pada satu fihak meng
ajarkan perang dan pada fihak !ainnya menganjurkan pengasingan
dirt dari dunia kebendaan untuk memupuk roh? Ajaran Zoroaster
yang melingkupi segala segi kehidupan manusia, tentu juga
menjadi kejutan bagi kehidupan bebas di masa itu. Nabi Muham
mad s.a.w. muneul di Arabia dan mengalarnatkan seruannya ke
pada kaum Yahudi dan Kristen. Betapa aneh sekali hal itu tampak
nya. bagi mereb yang pereaya bahwa di sarnping ajaran mereka
tak mungkin ada ajaran lain!

Kemudian, beliau mengajarkan kepada penyembah-pe
nyembah berhala Mekkah, bahwa Tuhan itu Esa dan bahwa semua
manusia sarna. Betapa ganjil ajaran beliau tarnpaknya bagi suatu
kaum yang sungguh-sungguh yakin akan ketinggian jenis bangsa
mereka sendiri! Mengingatkan peeandu-peeandu minuman keras
dan penjudi-penjudi tentang keburukan· perangai mereka, me
nyalahkan hampir-hampir segala yang dipereayai atau dilakukan
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mereka, memberikan ajaran baru kepada mereka dan kemudian
berhasil, tampaknya mustahiI. Hal itu tak ubahnya seperti
berenang ke hulu melawan arus deras yang menyerang dengan
kekuatan yang dahsyat. Hal itu sarna sekali di !uar kemampuan
manusia.

Kelima, Pendiri-pendiri agama semuanya memperlihatkan
Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Setiap dari mereka menyata
kan dari awal mula bahwa ajarannya akan mendapat kemenangan
dan bahwa orang-orang yang berusaha menghancurkannya akan
haneur sendiri. Mereka tak P4IIya sarana-sarana dan. perlerrgkap
annya kurang. Ajaran-ajaran mereka bertentangan dengan keper
eayaan-kepereayaan dan eara-eara berpikir yang sudah mendarah
daging, dan ajaran-ajaran itu menirnbulkan perlawanankeras dati
kaum mereka. Namun, mereka berhasil dan yangmereka katakan se
belumnya menjadi sempurna. Mengapa nubuatan-nubutan dan
janji-janji mereka menjadi sempuma? Memang, ada orang-orang
latn, jendral-jendral dan diktator-diktator, yang Juga mendapat
kemenangan yang lahirnya kelihatan seperti itu. Tetapi, yang
menjadi soal bukanlah kemenangan. Soalnya iaiah kemenangan
y~ng dinubuatkan lebih dahulu, yang dari semula dikaitkan
kepada Tuhan. kemenangan yang padanya dipertaruhkan segenap
reputasi akhlak Nabi dan yang dieapai dengan menghadapi per
lawanan yang paling dahsyat. Napoleon, Hitler, dan Jengiz Khan
naik ke jenjang tinggi dati kedudukan rendah. Tetapi, mereka
tidak menentang suatu arus pikiran yang ada di masa mereka.
Tidak pula mereka mengumumkan bahwa Allah telah menjanjikan
kemenangan bagi mereka sekaIipun menghadapi perlawanan.
Tidak pula mereka harus menghadapi suatu perlawanan yang be
gitu mulus. Tujuan-tujuan yang mereka cita-eitakan dijunjung
tinggi oleh kebanyakan orang sezaman mereka yang barangkaIi
menyarankan untuk menempuh eara-eara lain tetapi bukan tujuan
yang berbeda.

Kalau mereka menderita kekalahan, mereka tak kehilangan
apa-apa. Mereka masih tetap tinggi dalarn pandangan kaum
mereka,mereka tak mempunyai kekhawatiran apa-apa. Tetapi,
I~nhalnya dengan Musa, lsa, Krishna, Zoroaster dan Nabi Islam
a.m .s.. Sungguh, mereka tidak gagal, tetapi sekiranya mereka
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. se ala-galanya. Mereka tidak akan
gagal, mereka aka~ kehil~gan l~ainkan akan dihukum sebagai
dinyatakan sebagal pahlaw.an, ~ 'arah akan memberi perhatiall
pendakwah palsu dan pemkPu'

d
eJ nama buruk yang kekal akan

., kal' kepada mere a. an d _sedikit se I 'tu di antara mereka an o,ang-
., . an mereka. Karena I • 1 k

menJadl ganJar t Hitle- terdapat perbeaaan a sana
orang seperti Napoleo~~au yang'sama seperti terdapat pada ke
siang dan malam -- per e~:'a masing-masing. Tak banyak oran.g

menangan-kemenangan m e uliakan Napoleon. Hitler atau Jengls
yang mengha:gakan ata~m m ereka sebagai pahlawa~ dan sangat
Khan. Sebaglan meman ang m ka Tetapi dapatkah mereka

. . b tan-perbuatan mere. , . . K
mengaguml per ua . k t' dan kepatuhan seJatI? e-

d . orang laln ese laan J
menuntut an d'b 'kan kepada Guru-guru agat,
setiaandan kepatuhan hanya I en d Nabi Muhammad

K . hi'. Zoroaster a.m.s. an .
seperti Musa, ns~, . abad melakukan apa yang dl-

J taan manusla sepanJang . k d" me-s.a.w.. u· . B' t -juta orang me11Jauh an In
suruh oleh Guru-guru ltu: el'ju ~Ieh Guru-guru itu. Pikiran, kata
reka dati hal-hal yang dtlaran;ekecil_kecilnya dibaktikan kepada
dan perbuatan mereka yang k leh AAutan-anutan mereka.
apa yang diajarkan kepada ~~en~:an memperoleh secercah saja
Adakah pahlawan-pahlawan a: adiberikan kepada Guru-guru itu!
kesetiaan dan kepatuhJan y'tu

g
dalah dari Tuhan dan apa yang dl

Karena itu Guru-guru agat I a
ajarkan m~reka itu diajarkan oleh Tuhan.

AN BERBAGAI AGAMA BERBEDA
MENGAPA AJARAN-AJAR

., . lah kalau semua Guru itu berasal
Tetapi yang menJa~ soal ~a 'mereka begitu jauh berbeda

dari· Tuhan, mengapa. ~ar.:~~:;Tuhan mengajarkan ber.bagai:
antara satu sama laln. .? Oran -orang awam Sa.!a pun
b . hal pada waktu yang berlalnan. g . k hal-hal

agaJ. . t as dan akan mengaJar an
akan mencoba berSlkap taa as al' . 'alah bila

. kt Jawaban untuk so lID I ,
yang sama pada berbagaJ. wa u. k kan janggal sekali memberi-
keadaan-keadaan tetap sama, rna .a a T t . kalau keadaan ber
kan petunjuk-petunjuk y.ang b.e~~:r~~~ak ep:~~ intisari hikmahnya.
ubah, maka perbedaan aJaran I . hidup bersama
'Pada masa Nabi Adam a.s., rupa-rupanya manusla
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sarna di suatu bagian dunia; karena itu satu ajaran cukup bagi me
reka. Bahkan mungkin sampai ke masa Nuh a.s. mereka hidup de
ngan cara itu. Menurut Bible, suku-suku bangsa manusia terus hi
dup bersama-sama pada suatu bagian dunia sampai masa Babilonia.
Bible bukanlah sebuah buku sejarah. Tetapi ada bukti-bukti yang
menunjangceritera Bible itu.

Di antara semua bangsa di dunia, bahkan di antara kaum
kaum. biadab yang mendiami pulau-pulau terpencil, kita menjum
pai jejak peninggalan cerita air-bah dizaman Nuh a.s. Rasanya
mustahil bahwa seluruh dunia mula-muladitelan aii-bah besar,
lalu kabar ten tang itu tersiar ke segenap bagian dunia. Lebih
masuk akal agaknya kalau pada suatu bagian dunia terjadi banjir
hingga menyebabkan terpencarnya penghuni dunia ke berbagai
jurusan. Sementara belum terbukti bahwa penduduk dunia itu me
rupakan satu masyarakat sampai masa Babilonia, sejarah me
nyokong pandangan bahwa penduduk dunia itu merupakan
satu masyarakat sampai masa Nuh a.s .. Sesudah masa Nuh a.s.
penduduk terpencar ke berbagai negeri. Pengaruh ajaran Nuh a.s.
mulai ber1:urang. karena sarana perhubungan sangat buruk. Se
orang Guru di suatu negeri tak mungkin menyampaikan ajarannya
ke negeri-negeri lain. Di waktu itu layaklah kalau Tuhan mengirim
kan seorang nabi ke setiap negeri sehingga tak ada suatu negeri
pun yang tak memperoleh hidayah-Nya. Ini menyebabkan per
bedaan antara agama-agama, karena pikiran manusia belum ber
kern bang sepenuhnya. Karena kecerdasan dan pengertian manusia
belum sampai kepada perkembangan yang hams dicapainya kelak,
kepada setiap negeri diturunkan ajaran yang selaras dengan tingkat
kemajuan yang telah dicapainya.

ISLAM MENGAJARKAN TAUHID ILAlII
DAN PERI KEMANUSIAAN

Tetapi, ketika umat manusia mnlai maju, dan lebih banyak
negerimulai makin banyak dihulli, dan jarak di an tara negeri
negeri . rnulai diciutkan dar. sarana perhubungan mulai bertam
bah baik, pikiran manusia mulai merasakan keperluan adanya
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suatu ajaran yang universal dan melingkupi semua maeam keadaan
manusia. Berkat hubungan timbal-balik manusia dapat mendalami
kesatuan asasi umat manusia ~n Keesaan Khalik dan Rabb
mereka. Ketika itu di gurun sahara tanah AraRia, Tuhan menurun
kan ajaran-Nya yang. terakhir kepada umat manusia dengan
perantaraan Nabi Muhammad s.a.w.;' maka tak mengherankan
kalau ajaran ini mula! dengan memuji Allah, Tuhan seru sekalian
alamo Beliau berbieara tentang Tuhan Yang kepada-Nya harus di
tujukan segala maeam pujian, dan yang menurunkan r~eki-Nya

kepada, segenap kaum dan negara, dan dengan ukuran yang adi!.
Oleh karena itu, ajaran yang mula! seeara demikian tak dapat tidak
akan berakhir dengan menyerukan Tuhan sekalian manusia, Raja
mereka dan Tuhan mereka. Nabi yang membawa Ajaran itu adalah
Adam Kedua. Sebagaimana di masa Adam Pertama terdapat satu
wahyu dan satu bangsa, begitu pula di masa Adam Kedua ini
dunia mendapat satu wahyu lagi dan menjadi satu bangsa. Karena
itu, kalau dunia dijadikan oleh Tuhan Yang Esa, dan kalau Tuhan
sarna menaruh perhatian terhadap segenap kaum dan semua negeri,
maka perlu sekali bahwa bangsa-bangsa yang beragam dan punya
sejarah agama yang berbeda-beda itu bersatu dalam satu keperea
yaan dan satu pandangan hidup. Sekiranya Alquran tidak datang,
maka tujuan kerohanian yang merupakan maksud kejadian
manusia akan menjadi gagal. Kalau dunia tak dapat dihirnpun di
sekitar satu pusat kerohanian, mungkinkah kiranya kita dapat me
nerima Keesaan Khalik kita1 Sebuah sungai mempunyai banyak
anak tetapi akhirnya ia bersatu menjadi satu aliran besar dan di
waktu itulah kemegahan dan keindahannya menampakkan diri.
Ajaran yang dibawa Musa, Isa, Krishna, Zoroaster a.m.s. dan nabi
nabi. lain kepada berbaga! bagian dunia, adalah laksana anak-anak
sungai yang mengalir sebelum suatu sungai besar terwujud aliran
nya. Semuanya baik dan berfaedah. Tetapi, akhirnya semuanya
perlulah mengalir ke dalam sebuah sungal dan menunjukkan
Keesaan Tuhan dan menuju ke tujuan terakhir yang satu, yang
menjadi sebab manusia diciptakan. Kalau Alquran tidak memenuhi
tujuan ini manakah ajaran yang memenuhi itu1 Bukan Bible,
karena Bible hanya bieara tentang Tuhan Israi1. Bukan pula Kitab
Zoroaster, karena Zoroaster a.s. membawa eahaya Tuhan yang
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h~n~a .se~ata-mata untuk bangsa Iran. Juga bukan W
RisYI-nsYl mengajarkan hukuman berupa tuan I eda, k~rena
dalam telinga orang-orang Syudra _ pendud:k oga~ cal.r ke
yang berani mendengar baeaan Weda Ju B d aseh .Indla 
~enuhi tujuan besar ini, karena meski~unfepe~e:;~\3~1~k ;:e-

embang sampai ke Tiongkok sesudah beliau w f t a er
pandangannya sendiri tak pemah melaYang melint ~:' namun
negeri India. Juga ajaran Isa a.s. tak memenuhi tuju::tu.atas-batas

ISA BUKAN GURU JAGAT

Isa a.s. berkata,

"J ganlahan . kamu. sangkakan Aku datang untuk merombak hukum
Torat atau kilab Nabl·nabi· bukannya Aku data h d kI . ka ' ng en a merombak
me am n hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya Aku b ka '
kepadamu.: sel:in~ langit dan bUmi lenyap, satu noktah atau saU:~ti:
pun sekalt·kali !tada akan lenyap daIipada hukum Toral . .
semuanya lelahjadi" (Malius 5:17.18). Illl, sampaI

Apa ~a~g diajarkan Musa a.s dan nabi-nabi sebe1urnnya ten-
ta~g hal 1m sudah kita .1ukiskan. PenganJ'ur-pengan' _
Knste'l t'lal . k JU. agama

• ,I. t•• I pergl e segenap bagian dunia tet . I ..
tidak 'k ' apI sa a.s. sendm.' l:unya rna sud demikian. Soalnya bukanlah apa yang sedang
dlUsahakaa oleh pr,nganut-penganut aoama Kristen S a1
ia1~h' apakah . eli k <> • 0 nya
" .• ,yang rna sud Isa a.s. sendiri? Apakah tujuan
lu~an dengan rnengirin:kan lsa a.s.1 Tak ada orang lain yang dapat
rne.,erallgkan lebIh balk da:ripada Isa a.s. sendiri' dan I
berka!a dangan jeles : ' sa a.s.

• "1iadalah Aktl tllsUlllhkan ,kepada yang lain 1"Illya Impada segala
dom~a 1:;ra11 yaIlg sesat dati lIlltara Bani,lsnill" (Matius 15:20).

'Karen. Anak mannsia <!atang menyelarnatkall yang ~esat" (Matius
18:11). •

Karena, ilu ajaran Isa a.s. hanya untuk Bani IsraiI dan bukan
un.!uk bangsa-bangsa lain. Ora.ng rnengatakan bahwa Is~ a.s. meng
a~Jurkall pengikut-pengikutnya supaya pergi kepada bangsa-bangs'a
lam:
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Sebeb itu" pergilah kamu, jadikan1ah sekalian bangsa itu
muridku, sefta membaptiskan dia dengan Nama Bapa, dan
Anak dan Rohulkudus (Matius 28: 19).

Tetapi, menanggapi bahwa Isa a.s. menyuruh pengik~t-pen~.
ikutnya menyampaikan ajarannya kepada bangsa-ba.ngsa lam selam

B . Israll tidakIah betuI. Kalimat itu hanya berarti bahwa Isa a.s.
am 'k .

memerintahkan pengikut-pengikutnya supaya menyamp3.1 an aJar-
annya kepada semua suku Bani !srail dan bukan ~epa~a semu~
bangsa dan semua umat. Isa a.s. berkata dengan seJelas-Jelasnya.

"Sesungguhnya aku berkata kepadamu; b~wa kau pada m~a ke·
jadian alam yang baru, apabila Anak manus!a kelak dudu.k di atas
takhta kemuliaannya, maka kamu inipun, yang sudah mengIkut Aku,
akan duduk juga di atas duabelas takhta serta menghakimkan duabelas
suku bangsa bani Israil" (Matius 19:28).

"TIadalah Aku disuruhkan kepada yang lain hanya kepada segala

domba Israi1 yang sesat dari antara bani Israil" (Matius 15:24).
"TIadalah patut diambil roli dari anak·anak, Ialu mencampakkan

kepada anjing" (Matius 15:26).

Lagi kila baca:
Maka dua belas orang inilah disuruhkan oleh Yesus dengan ~esan.

d 'id Janganlah kamu pergi ke negeri orang kaflr dan Jangan
nya enu an: 'Iah kam ke ada
kamu masuk negeri orang Samaria; melainkan pergI u p
segala domba kaum Israil yang sesat itu (Matius 10:5,6).

Orang tak boleh menyangka bahwa yang dimaksud pen~anju~
penganjur Kristen lebih dulu harus pergi ke kot~-kota Baru Isml
dan kemudian kepada lain-lainnya. Karena pergJ. kepa~a d?mba
dorriba Israil yang hHang tidak berarti hanya mengunJungJ. kota
mereka, tetapi untuk menasranikan mereka. Karena J?~sud. ayat
'tu .alah bahwa sebelum orang-orang Bani Israil meDladi Knsten,
1 1 , . I k b h ekerorang lain tak usah diperhatikan. Isa a.s. menJe as an .a wa p -
jaan mengajari orang-orang Bani Israil dan menasrarukan mereka
tidak akan terlaksana sepenuhnya sebelum kedatangannya yang

kedua. Demikian kita baca:

Apabi\a kamu dianiayakan oleh orang dalam sebuah negeri,larilah
ke negeri yang lain, karena dengan sesungguhnya Aku berkata kepada-

22

mu, bahwa tieda habis kamu menjalani segala negeri Israil, sebelum da
tang Anak manusia (Matius 10:23).

Maka jelaslah dati sini bahwa Matius 28: 19 menghendaki
penganjur-penganjur Kristen supaya menegakkan agama Kristen
di kota-kota Bani Israil dan tidak hanya mengunjungi kota-kota itu
saja. Dinyatakan dengan jelas bahwa kewajiban berdakwah kepada
kaum Bani Israil ini tidak akan selesai sebelum "kedatangannya
yang kedua." Karena itu, dengan berdakwah kepada orang-orang
lain, padahal kedatangan kedua Isa a.S. belum teIjadi, penganjur
penganjur KriSten bertindak tak searah dengan ajaran Isa s.a.

Murid-murid Isa a.s. juga menganggap tidak tepat meng
anjurkan Injil kepada orang-orang bukan-Bani Israil. Demikianlah
kita baca:

Maka sekaJian orang, yang berpecah-belah oleh sebab aniaya yang
berbangkit karena Stephanus, itu pun mengembaraiah sampai ke
Feniki dan Kiperus dan Antiochia, tetapi tiada memberitakan firman
im kepada seorang pun kecuali kepada Yahudi (Kisah 11 :19).

Demikianlah pula ketika murid-murid itu mendengar Petrus
pada suatu tempat mengabarkan Injil kepada orang-orang bukan
Bani Israil, mereka kesaI hati.

Setelah Petrus tiba <Ii Yerusalem, maka orang yang menu
rut adat bersunat itu pun berbantah-bantahlah dengan dia,
sambi! berkata: "Engkau sudah pergi kepada orang yang tiada
bersunat, serta makan bersama-sama dengan mereka im
(Kisah 11 :2,3).

Karena itu, sebelum Nabi Muhammad s.a.w., tak ada seorang
pun yang menyampaikan ajarannya kepada seganap manusia;
sebelum Alquran, tak ada sebuah Kitab pun yang'menunjukkan
ajarannya kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad s.a.w
lah yang menyerukan:

''Katakaniah, ''Hai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah
kepada kamu sekalian" (7: 159).

Karena itu, wahyu Alquran dimaksudkan melenyapkan per
bedaan-perbedaan dan perpecahan-perpecahan yang telah teljadi
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di antara agama-gama dan bangsa-bangsa, dan yang mula-mula
timbul karena pembatasan ajaran-ajaran dulu yang tak dapat di
elakkan. Andai A1quran tidak datang, perpeeahan-perpeeahan itu
akan terus berjalan. Dunia tak mungkin mengetahui bahwa hanya
ada satu Khalik, juga tak pula akan memaklumi bahwa kejadiannya
dimaksudkan untuk satu tujuan yang luas. Perbedaan-perbedaan
di antara agama-agama sebelum Islam tampaknya lebih memerlu
kan daripada menolak kedatangan suatu ajaran yang akan memper-

satukan semua agama itu.
Pertanyaan kedua ialah: tidakkah alam pikiran manusia akan

menempuh proses evolusi yang sama seperti yang sudah dialami
oleh jasmani manusia? Dan seperti halnya jasmani manusia yang
akhirnya meneapai kemantapan bentuk yang tertentu tidakkah
alam pikiran (dan roh) manusia juga ditakdirkan meneapai suatu
kemantapan yang menjadi tujuannya terakhir?

ART! PERADABAN DAN KEBUDAY AAN

Untuk menjawab soal ini kita harus ingat bahwa, jika kita
meninjau kembali peradaban dan kebudayaan berbagai-bagai neg
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ri, kita mengetahui bahwa negeri-negeri telah melalui zaman demi
zaman yang berbeda. Beberapa zaman dari zaman ini sudah
meningkat begitu maju sehingga antara zaman itu dan zaman kita
tampaknya sedikit atau tak ada bedanya. Kalau kita kesamping
kan kemajuan mekanik dunia modern, maka kemajuan dari se
bagian zaman-zaman yang lampau dari sejarah manusia tampak
sedikit sekali bedanya dari kemajuan masa kita. Baik dalam
peradaban atau pun dalam kebudayaan, persamaan semaeam itu
ada. Tetapi, jika kita selami agak dalam, akan kita jumpai dua
perbedaan penting antara masa lampau dan zaman modern in\.

Sebelum kami bentangkan kedua perbedaan itu, kami ingin
menerangkan apa yang kami' maksud dengan peradaban dan ke
budayaan. Menurut hemat kami, peradaban adalah konsepsi
kebendaan semata-mata. Kalau kemajuan kebendaan berjalan,
maka muneullah semaeam keseragaman dan semaeam kesenangan
dalam kegiatan manusia. Keseragaman dan kesenangan ini menim~
bulkan peradaban. Hasil yang keluar sebagai akibat dar! pekerjaan
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manusia, dan sarana pengangkuta .
bawa hasil ini dari suatu tern at k

n
yang dlpe.rlukan untuk mem-

suatu kemajuan dalam peradabPan De te~k~at lamnya menimbulkan
. . eml Ian' pula s

mungkm didapat untuk memind hk ' emua eara yang
ke tangan, segala reneana untuk a an. barang-barang dari tangan
p~nyelidikan ilmiah, menyebabk~e~~a~~: pendidi~an, i~dustri,
saJa yang mungkin dLlc:erjakan un'~k ~ semakm maju. Apa
negeri dan pertahanan terhad menjaga. keamanan dalam
peradaban. Semua inl ialah u ap serangan dan luar, melahirkan
. nsur-unsur yang me .

glatan-kegiatan manusI'a Suatu '. mpengaruhi ke-. negen yang . d I
unsur ini akan membeiikan k d majU a am unsur-
sehari-hari, yang berbeda d:~a :eh~~~u:Ukn.ya suat~ pola hidup
Perbedaan-perbedaan itulah y p. n dl negen-negeri lain.
adaban. ang memmbulkan perbedaan per-

Dalam suatu negcri yan t'
. sehari-hari penduduknya ak~ p:r ~n~an~ya terb~lakang,makanan

hari lnegeri yang maju pertanian~~ae ;~:~h dan ~akana~ sehari
maju mendorong timbulnya k ' , negen pertaman yangonsumsl makana b
maeamnya. Negeri itu akan beru ah n yang anyak
an d.an selera yang beragam Tet: ia memenuhi ,beragam kebutuh
pertaniannya tak akan da' t p suatu, negen yang terbelakang
itu. Perbedaan perseorang~a d~::e~uhlh ragam-ragam semaeam
halusan selera tak akan diperhatikan ;:esa~~nMbadan dan pe~g
yang pada umumnya dihasilkan di negeri 't' akanan apa saja,
pergunakan tanpa suatu atau b I ~, semuanya akan di
pilihan corak makanan lain Dan~~~ perhltungan akan pilihan
ketinggalan industdnya tak' akeml Ian pula suatu negeri yang
industri maju dalam 'akaia an sanggup mengimbangi negeri
dan dalam pelengkap-p~lengk~~ ~~r;:maha~ I ~engan perkakasnya
hidup Negen' . d P yan" am guna kenyamanan

. yang m us'riny t b I k
memberi pakaian yang eUk~p unatuke~a~ a ang tak akan dapat
ragam potongan pakaian .. . yatnya. Bahkan masalah
dibuat, tak ada di sana. M~~~: ~~~mana .~ahan kain akan
ngenalapa yang dinamakan jas'" knegen ItU tak akan me
yang sesuai dengan ke erlu ,Jangan an pula eorak-ragam jas
Bahka k' P an pada berbagai-bagai keadaan
P n. cmeJa m~rupakan barang yang mewah bagi mereka'

emakillan alas kaki yang dibuat dari kulit tak d' k '
b¥ang mewah. Pengertian akan alas kakl' 'tu Isamd,a. merupakan. I sen lfi pun adalah
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hal yang luar biasa: Penduduk biasa berjalan dengan kaki tak ber
alas, atau mereka sudah cukup puas dengan sepotong kulit yang
belum disamak dan tak diberi bentuk yang diikatkan pada kaki
mereka.

Hal-hal itu kami sebutkan sambil lalu saja. Kami tak dapat
menyebutkan semua rincian, tetapi sedikit rincian diperiukan
untuk membuktikan bahwa perbedaan-perbedaan dalam pola ke
hidupan lahiriah kita adalah sebagai akibat dari perbedaan dalam
taraf kemajuan yang dicapai oleh berbagai-bagai bangsa dalam per
tanian, industri, pengetahuan, dan pendidikan. Perbedaan-perbeda
an itu begitu besamya sehingga mereka yang sudah biasa dengan
suatll macam kehidupan, tak suka mencampurkannya dengan
macam kehidupan lain. Menurut faham kami perbedaan-perbeda
an inilah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam peradab
an dan pada perbedaan-perbedaan inilah tergantung sebahagian
besar soal perang dan damai. Dan perbedaan-perbedaan inilah yang
pada akhimya menimbulkan keinginan-keinginan imperalistis
dan ketamakan akan kekuasaan.

Kebudayaan berbeda dari peradaban. Menurut faham kami
perhubungan antara kebudayaan dan peradaban sarna dengan per
hubungan roh manusia dengan jasadnya. Perbedaan-perbedaan
dalam peradaban sebenarnya adalall perbedaan dalam kemajuan
kebendaan; tetapi perbedaan-perbedaan kebudayaan lahir dari
perbedaan-perbedaan kemajuan rohani. Boleh dikatakan bahwa
kebudayaan suatu bangsa terdiri atas pikiran dan cita-cita yang.
tumbuh dari pengaruh ajaran-ajaran agama dan ajaran susila.
Ajaran agama itu menyiapkan dasar-dasamya. Pengikut-pengikut
ajaran itu kemudian mendirikan kebudayaan itu di atas dasar-dasar
itu. Saat mendirikannya pada dasar-dasar itu agama itu mungkin
menyimpang jauh dari ajaran aselinya, tetapi mereka tidak akan
sarna sekali terlepas dari hubungan dengan dasar-dasar itu.

Seorang yang melaksanakan pola suatu bangunan dapat me
nyimpang dari rencana-asal sebanyak yang disukainya, tetapi ia
tak dapat mengabaikan bagian-bagian yang penting rencana itu.
Demikian juga agama-agama dan aliran-aljran kepercayaan mem
berikan pola kehidupan. Apa pun yang didirikan pengikut agama
agama dan ideologi-ideologi itu di atas rencana asalnya ber.
kernbang menjadi pelbagai pola kesenian dan kesusilaan yang
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man~, se~ngga 'pem~rhati-pemerhati terpaksa membagi
peJ1lll:kut-pen~t berbagm agama dalam golongan-golongan yang
berlaman sekali. Perbedaan-perbedaan ini adalah perbedaan
perb:d~an kebudaya31]. Perbedaan-perbedaan kebudayaan telah
menJadi sangat penting dewasa ini. Menganjurkan dan me
nuntut toleransi. s:rta pand~gan luas adalah suatu hal yang sudah
u~um dewasa ~l. Kendati begitu, seorang yang namanya saja
Kristen, kalau tidak seorang atheis, jauh lebih mudah bercampur
gaul. dengan seorang Kristen taklid atau dengan seorang Muslim
taklid.. Meman.g tak dapat diragu-ragukan bahwa. di zaman kita
kepentingan-kepentingan politik juga mempengaruhi hubung
~ an~ar bangsa-bangsa, dan kepentingan-kepentingan politik
illl lahir dari perbedaan-perbedaan peradaban. Tetapi perbedaan
perbedaan kebudayaan tak kurang pentingilya. Seorang Muslim
E.rop~ sangat ramah kepada seorang Muslim Asia; keramahan yang
ditunJukkan kepada sesama MUSlim tak akan ditunjukkannya ke
pada sesama orang Eropa. Seorang Kristen Eropa taklid ramah
terhadap seorang atheis Amerika. Apakah ini disebabkan oleh
kecenderungan agarna? Tidak! Kalau kecenderungan agama me
rupakan satu~tunya unsur yang bekerja, maka seorang Kristen
seharusnya lebih dekat ke hati seorang Muslim daripada ke hati
seorang atheis.

. Pada ~atnya ialah, di antara orang Kristen dan orang
Kriste.n, meskipun seorang dari mereka itu atheis, ada pertalian
Pertalian kebudayaan yang dapat kita sebutkan kebudayaan Kris
ten. Seorang atheis Kristen bukan lagi orang Kristen dalam
~epercayaan-kepercayaan agama, tetapi perasaan dan tindakannya
tidak lepas dati pengaruh kebudayaan Kristen. Pengaruh
pengaruh yang sudah turun-temurun dalam beberapa angkatan tak
muw.m. di1en~apkan. Se?~ng seniman Kristen yang mungkin
menJadi athelS dalam plkirannya, masih akan memperlihatkan
pengaruh kebudayaan Kristen dalam lukisan-lukisan dan musik
nya. Tetapi, sebenarnya, tanpa pengaruh demikian itu keseniannya
akan kelihatan janggal seperti tumbuhan tapak-liman tumbuh di
dalam taman mawar.
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BERBAGAI-BAGAI MASA PERADABAN D.""'" KEBUDAYAAN

Kini kami ingin menjelaskan bahwa masa-masa peradaban dan
kebudayaan itu kadang-kadang datang dalam isolasi dan'kadang
kadang dalam kombinasi. Peradaban dan kebudayaan kadang
kadang tiba secara terpisah-pisah, kadang-kadang serempak.
Kadangkala suatu bangsa mencapai peradaban tinggi, tetapi tidak
mencapai kebudayaan tinggi; kadangkala mencapai kebudayaan
tinggi, tetapi tidak mencapai peradaban tinggi. Roma dalam ke
jayaannya memiliki peradaban tinggi; tetapi tak mempunyai ke
budayaan. Kesenian dan filsafatnya tidak terbit dari suatu ideologi
yang mendasar. Setiap orang bebas berkembang menurut caranya
sendiri dan menafsirkan hidup dengan tidak berpedoman pada
suatu prinsip yang luas dan pokok. Dalam beberapa abad yang
pertarna sejak lahimya agama Kristen tidak memberikan peradab
an kepada dunia, tetapi memberikan suatu kebudayaan yang
bertaraf tinggfsekali, suatu kebudayaan yang lahir dari suatu
pandangan hidup tertentu dan karena itu mempunyai corak yang
mandiri. Orang-orang Kristen yang pertama mendasarkan tindak
an-tindakan mereka pada prinsip-prinsip tertentu; kehidupan me
reka sudah ditetapkan oleh beberapa batas. Dasar-dasar dan batas
batas ini ditentukan untuk mereka oleh ajaran-ajaran agama mere
ka. Pada pihak lain, prinsip-prinsip dan batas-batas lingkup keIja
alam pikiran Romawi ditentukan oleh pertimbangan kebendaan.

Pendek kata, Roma lama adalah contoh yang bagus sekali
buat peradaban dan agama Kristen lama suatu contoh yang
serupa buat kebudayaan. Kemudian peradaban dan kebudayaan
itu bercampur di Roma. Ketika Roma memeluk agama Kristen,
Roma mempunyai peradaban dan kebudayaan, tetapi peradaban
nya ada di bawah pengaruh kebudayaannya. Dewasa ini Eropa
mempunyai kedua-duanya, peradaban dan kebudayaan, tetapi
'karena merajalelanya faham-faham kebendaan, maka kebudayaan
nya dikuasai oJeh peradaban.

Kalau kita mempelajari sejarah dunia, maka akan kita ketahui
bahwa zaman-zaman ketika agama berhasiJ memajukan filsafat
k;esusiJaan yang benar atau kebudayaan yang benar, tampaknya
~estlai benar dengan masa kita sendiri. Demikian pula, zaman
ketika pandangan hidup kebendaan telah menghasilkan peradaban
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yang benar, tampaknya serupa sekali dengan zaman kita sendiri.
Tetapi, dua perbedaan tampak lebih menonjoi. Peradaban-peradab
an dan kebudayaan-kebudayaan yang muncul sebelum kedatangan
Islam tidak bersifat universal dalam imbauan atau konsepsinya.
Keduanya tak dipanGarkan dari suatu prinsip yang universal,
Agama dan peradaban tidaklah tumbuh sebagai ranting-ranting
yang tumbuh dati akar yang sarna. Kalau mereka kelihatannya
begitu, maka' persatuan mereka tidaklah hakiki. Dalam agama
Yahudi memang ada diusahakan menyatukan peradaban dan ke
budayaan. Dalam PeIjanjian Larna dengan sangat IUaSnya faham
faham dan cita-cita sosial digabunilkan dengan wawasan-wawasan
ke,bendaan, dan kedua-duanya berpusat di sekitar agama. Tetapi,
percobaan PeIjanjian Lama ini dapat disebutkan hanya sebagai per
cobaan pertama dan bukan percobaan terakhir yang berhasil.
Yang dernikian ini berlaku juga terhadap agama Hindu dan
Zoroaster.

Seribu-satu keperluan hidup manusia tampaknya meng
hendaki suatu ideologi dan suatu sistem berpikir yang cukup
luwes untuk dipakai sebagai penuntun dalam semua keadaan dan
sejnua kebutuhan. Ideologi semacam itu tak diberikan oleh agama
agama lama. Yang diberikan mereka untuk kebutuhan-kebutuhan
rnasyarakat yang sudah beradab ialah suatu ajaran yang kaku dan
tidak luwes. Tetapi kebutuhan-kebutuhan yang tak terhitung
banyaknya dari masyarakat ummat manusia yang luas itu tak da
pat dipenuhi oleh suatu sistem ajaran yang tidak luwes. Yang
membedakan manusia dari hewan-hewan ialah kenyataan yang
amat penting bahwa makhluk insani, sementara mereka serupa
benar, namun juga yang seorang berbeda sekali dari yang lain.
Dunia hewan dikenal dari keseragamannya yang mati. Kerbau,
sapi, singa, harimau, burung elang dan ikan, pendek kata,
binatang-binatang dan unggas-unggas, baik yang hidup di darat,
di air atau pun di udara, sernuanya sarna dalam lahiriah mereka
dan juga dalam susunan otaknya. Tampaknya mereka tunduk pada
hukum yang sarna. Tetapi manusia berlainan. Makhiuk insani
datang ke dunia ini dengan bentuk badan yang sarna. Perawakan
mereka sarna dan roman muka mereka dan anggota-anggoa panea
indera mereka juga tampak sarna'benar. Tetapi, berkenaan dengan
otak dan apa-apa yang dipikirkan dan dirasakan mereka, satu-sama
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lain berbedaan sekali. Kalau kita harus mempunyai tuntunan bagi
semua makhluk insani, yang mempunyai keadaan dan kepribadian
yang berlain-lainan itu, maka tuntunan itu mesti suatu tuntunan
yang kekakuannya telah diimbangi oleh suatu kekenyalan yang
cukup luwes.

KEBUDAYAAN-KEBUDAYAAN YAHUDI DAN KRISTEN

Karena dunia sudah maju maka manusia sudah mengadakan
usaha demi usaha untuk mendekati cita-cita inL Musa a.s. mem
berikan agama dan peradaban kepada Bani Israil. Tetapi ajarannya
ternyata terlalu kaku untuk memberikan jawaban terhadap ber
bagai desakan yang ada dalam kesang.,aupan kodrat manusia. Segera
sesudah kaum Bani Israil mulai berpikir menuruti saluran-saluran
baru dan menganut cita-cita dan tujuan-tujuan baru dan membuka
tanah baru, ajaran yang ditinggalkan Musa a.s. untuk mereka mulai
tidak mencukupi. Musa a.s. tidak berhasil membentuk warga-warga
balk dari angkatan baru Bani Israil. Betul, rnereka J;TJasih terus
rnengikatkan diri rnereka pada ajaran itu, tetapi rnereka itu
rnenjadi pernberontak-pemberontak atau rnenjadi orang-ora~g

rnunafIk. Qleh karena itu, agama Kristen tak dapat berbuat lam
selain rnengatakan bahwa sjariat adahih kutukan. Agarna Kristen
terpaksa rnenyatakan ini, karena rnelihat bahwa kekak~an ~~g

sangat pada syariat Musa a.s. telah rnenjadikan rnakhluk msam ltu
pemberontak-pemberontak dan orang-orang munafIk. Tetapi
ajaran Isa a.s. disampaikan beberapa abad sesudah Musa a.s..
Sjari'at Musa a.s. adalah laksana jas yang ~bu~t

untuk ukuran anak-anak yang tidak sesuai lagi untuk Bani Israii
yang sudah dewasa. Isa a.s. melihat orang-orang dewasa dan yang
bertubuh kuat dengan sia-sia mencoba mengenakan pakaian yang
dibuat untuk anak-anak kecil. Jiwa Isa a.s. memberontak terhadap
itu. Rasanya kita terpaksa mengatakan bahwa dari dasar hati
sanubari Isa a.s. datang suara Tuhan berkata, "Kaum ini sudah
maju jauh daripada masa ketika mereka menerirna ajaran mereka
dari Musa a.s.. Ajaran itu cukup bagi mereka selama mereka tetap
berada dalam keadaan mereka dahulu. Tetapi kini mereka
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rnernerlukan ajaran baru, jas baru, yang sesuai dengan ukuran
rnereka yang bertambah besar." Tetapi ajaran baru yang akan
diajarkan Isa a.s. kepada Bani !srail atau; Iebih tepat lagi, ajaran
yang oleh orang-orang- Kristen, yang datang berabad-abad sesudah
Isa a.s., dinisbahkan kepadanya dapat disimpulkan dalam ungkap
an, "Sjariat adalah kutukan."

. Tak ayal lagi, makanan yang ada di luar kernampuan pen
cemaan seseorang adalah suatukutukan, tetapitidak pada tempat
nya untuk mengambil kesimpulan 'dari keadaan itu b.a!lwa rnakan
an itu sendiri adalah kutukan dan bukan karunia. Sebuahjas kecil

. nampak ganjil pada orang dewasa yang bertubuh.kuat, deririkian
pUla ha1nya dengan jas besarpada badan seorang anak-anak.
Sebuah jas kecil pada badan seorang dewasa dan suatu jas besar
pada seorang anak-anak kelihatan ganjil,. tetapi tak dapatlah di
katakan bahwa jas itu sendiri yang ganjil. Oleh karena itu tampak
~pada kita bahwa rnenisbahkan kepada lsa a.s. ajaran, bahwa:·
"~Syariat adalah kutukan," merupakan perbuatan yang kejam.
Yang dapat dikatakan atau dirnaksud Isa a.s. hanyalah, bahwa
penafsiran dari ajaran Musa a.s. yang ada pada masa Isa a.s. sudah
menjadi kutukan bagi bangsa di waktu itu. Kalau ini yang di
maksudkannya, benarlah yang dikatakannya. Tetapi, pengikut
I'ellgikut lsa a.s. mengubah hikrnah itu menjadi sesuatu yang tak
pantas. Pendeknya, baikpun Isa a.s. berkata apa yang kami sangka
beliau .katakan, rnaupun apa yang secara salah disangka orang
orang •Kristen beliau katakan, tak dapat disangsikan lagi bah
wa pada masa itu pikiran rnanusia telah maju jauh sekali dari
pada keadaannya di rnasa Musa a.s.. Manusia kini rnernerlukan
penyuluhan baru, etika barn, peradaban baru, dan kebudayaan
baru. Tetapi, sernentara Guru-guru Yahudi mengikatkan orang
pada ajaran yang' dirasakan sernpit, Guru-guru Kristen mernbe
baSkan orang dari sernua kewajiban susila dan agama. Ajaran
Musa a.s. mengekang alam pikiran Bani Israil untuk rnaju me
;lampaui masa Musa a.s., kecuali mereka yang melakukannya
dengan. pernberontakan atau kemunafikan. Ajaran Kristen mem

·buat. orangbebas dari sernua kewajiban dan rnembawa kepada
kepercayaan bahwa syariat tak dapat mengangkat manusia kepada
suatu ketinggian susila.
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Manusia kelihatannya sealcan-:lkan mengambil alih dati Tuhan
kewajiban membuat rencana untuk keselamatannya. Akibatnya
ialall, agama itu senditi yang mengira bahwa pengorbanan Tuhan
perIu untuk keselamatan manusia, mula! mengajarkan bahwa
untuk kemajuan susila manusia, tuntunan TOOan tidak diperlukan.
Catatan sejarah lengkap yang kita miliki' hanya sejarah agama
Yahudi: Karena itu, kami ambiIkan contoh-eontoh kami dari se
jarah Bani ISrail. Kalau suatu perkara bertalian dengan tujuan yang
hendak dicapa!· oleh suatu proses evolusi, kita hanya dapat men
jawabnya dengan menunjuk kepada catatan-catatan sejarah yang
lengkap dalam segala tahapnya. Sejarah agama Yahudi merupakan
bukti untuk kenyataan bahwa alam pikiran manusia terus tumbuh
daIam waktu yang panjang. Alam pikiran manusia melintasi
tingkatan demi tingkatan, tetapi tamp:lk:nya t:lk sampa! kepada
suatu tujuan terakhir. Demikian pula, sejarah dunia merupakan
bukti bagi kenyataan bahwa alam pikiran manusia telah.maju me
lalui beberapa taraf kemajuan sosiaI, tetapi masih belum berhasil
mencapa! pengertian tentang persaudaraan manusia yang luas
jangkauannya. Kedua jalur bukti itu kelihatan menunjukkan
kepada kenyataan bahwaaIam pikiran manusia, seperti juga jasad
manusia, harus menempuh berbagai-bagai taraf evolusi. TetaP~

sampai kedatangan ISlam alam pikiran manusia tid:lk mencap31
suatu macam tujuan terakhir dalam kemajuan rohani. W:lktu me
Ialui berbagai taraf kemajuan sosiaI, alam pikiran manusia t:lk
IDaInpU melampaui pembatasan-pembatasan bangsa dan induk
bangsa, dan gagasan tentang persamaan manusia dan cita-eita per
saudaraan umat manusia tidak berkembang. Alam pikiran manusia
melewati berbagai masa kebudayaan, tetapi t:lk mencapai suatu
syatiat yang memuaskan, suatu syariat untuI< segenap umat
manusia. Ajaran Musa a.s. memang melakukan usaha hend:lk
menghimpun cita-cita sosial dan k:ebudayaan, tetapi sesudah lewat
suatu masa ia mula! gaga!. la mula! gaga!, karena apa yang ditawar
Icalmya tid:lk merupakan kata :lkhir bagi pokok persoalan. lSa
a.s. memang mencoba membuat perubahan, tetapi perubahan itu
ternyata t:lk meneukupi dan tak mampu menghadapi pasang pem
beront:lkan yang telah melibat alam pikiran manusia. Yang masih
tinggal dari ajaran Isa a.s. hanyalah ucapan yang dinisbahkan
kepada ajaran Kristen bahwa syariat menyinggung perasaan balk
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setiap. orang yang mau berpikir. Jika ia tidak ditafsirkan sela k
nya, ucapan itu sendiri adalah kutukan karena hany bya -

. b " . ., a mem uat
manusJa erpalmg dan Tuhan dan membebaskannya dan' h'd h
Ny Ka 'tu' I aya -

a. , ren~ I tuJuan yang hendak dicapai evolusi alam pikiran
manusla kehhatannya belumlah tiba Proses dan taha t h
diIaI ' 'p-a ap yang

ill peradaban dan kebudayaan manusia membenarkan kenyata-
an b~wa peradaban dan kebudaYaan ,itu tunduk kepada hukum
7volusl yang ke~adanya badan manusia tunduk sejak lama. Karena
ltu agaJa:

ya
past! bahwa peradaban dan kebudayaan manusia hams

menca?aI kesempumaan terakhir, presis sebagalmana badan
manusJa,. sesudah menga!ami proses evolusi yang panjang, telah
mencapal bentuk kesempurnaan ter:lkhir; dan ini saja menunjuk
kan keperluan akan adanya Islam di samping agama-agama lain
keperl~an akan agama yang akan membetikan tujuan akhir basi
.evolusl kebudayaan manusia ialah satu tuJ'uan yan t· I
d · , " g erslmpualam aJaran Alquran,

SATU PERTANYAAN YANG MENDESAK

Pertanyaan ketiga, yang jika dijawab dengan mengiakan
n!a a~an membuktikan keperluan akan Alquran, ialah: Apakah
kitab-kitab dahulu telah mengalami cacat sehingga dikehendaki
sl)~tu kitab baru, ialah, Alquran?

Dalam menjawab pertanyaan ini kita hams ingat bahwa tolok
ukur r.erta~a yang dengan itu kita dapat mengukur faedah
suatu ki,tab lalah: terhindamya dati percampurtanganan dati luar.
Suatu kitab wahyu adalah lebih tinggi derajatnYa dati buku buatan
manusia, karena kita dapat menganggap bahwa kitab wahyu tidak
~an, membawa kita kepada kesalahan, Tuhan ialah penyuluh
seJati, Karena itu, dalam kitab yang diwahyukan-Nya kita dapat
berharap :lkan menjumpa! hanya nur dan kebenaran, bukan ke
g;eIap3.i1 dan kesesatan. Kalau dalam pengertian kita tentang Tuhan
tigaktera.ngkum kepercayaan semacam itu terhadap apa yang di
,Wahyukan-Nya, m:lka pengertian itu tak ada artinya. Sekiranya
kabar,kabar dati TUhan dapat pula kelim; ap:lkah dasar bag! kita
untuk berpendapat bahwa ajaran Tuhan lebm luhur dariajaran
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manusia? Dalam kepercayaan kepada suatu kitab juga termasuk
kepercayaan bahwa kitab itu luput dati kesalahan. Tetapi tidak
mustahil bahwa suatu kitab yang pada mulanya diwahyukan oleh
Tuhandapat mengalami campur tangan manusia. Kalau isi suatu
kitab mengalami Penambahan atau pengurangan oleh tangan
manusia, maka kitab itu tak bisa lagi berguna sebagai penyuluh:

Kalau kita menyelidiki kitab-kitab wahyu yang lama dan
sudut pandangan itu, kita akan mengetahui bahwa kitab-kitab itu
tak memuaskan sama sekali. Pengikut-pengikut PeIj~jian Lama
menganggapnya sebagai kitab wahyu. Juga orang-orang .Kri~ten

melukiskannya sebagai Kitabullah dan orang-orang Muslim Juga
beranggapan ballwa kitab itu suatu wahyu. Tetapi, soalnya adalah:
adakah kitab wahyu itu masih terus mempertahankan teksnya
yang aseli dan utuh seperti saat diwahyukan. Memang, ketiga
I<aum '-- Yahudi, Kristen, dan Muslim - sepakat bahwa Tuhan
berbicara kepada nabi-nabi PeIjanjian Lama. Tetapi mereka su
dah tidak percaya lag{, dan bukti di luar dan di dalam tidak lagi
menunjang pendapat, bahwa isi PeIjanjian Lama sebagaimana yang
kita miliki sekarang ini merupakan perkataan Tuhan sebagaimana
diwahyukan mula-mula. Dati sejarah Bani Israil kita mengetahui
bahwa dalam masa Nebukadnezar kitab-kitab Bani Israil dibakar
dan dimusnahkan. Kitab-kitab itu ditulis ulang oleh Nabi Ezra a.s.
dan tentang Ezra a.s. kita baca dalam kepustakaan Yahudi:

"Kitab-kitab itu telah di1upakan, letapi Ezra mengadakannya lagi"
(Suk. 203; Jew. Ene. jilid 5, him. 322).

Dan lagi:

Ezra mengadakan lagi leks Taurat, yang memasukkan tulisan
Assiyria atau humf-humf $Ogi empat (Sanh. 21 b; Jew. Ene. jilid 5,

him. 322).

Demikian pula kita baca:

Ia memperlihatkan kesangsiannya tentong betul atau tidaknya
beberapa kata teks dengan menamh titik·titik di alasnya. Kalau Elias
menyetujui teks itu, katanya, titik-titik itu boleh diabaikan; kalau ia
setuju, kala-kata yang disangsikan itu hams dibuang dari leks (Ab.
R.N.XXXN;Jew. Ene. jilid 5, him. 332).
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Dari kutipail-kutipan itu jelaslah bahwa Taurat, dalam bentuk
apa jua terdapat pada waktu itu - baik dalam bentuk sebagaimana
dibuat oleh Ezra a.s. atau dalam bentuk yang diterima
nya dari masa dahulu - adalah suatu kitab yang sansat disangsikan
dan tidak dapat dipercayai. Teks umumnya tak dapat lagi dianggap
sebagai perkataan Tuhan yang terpelihara dalam kemurnian
aselinya. "Kitab Ezra" tidak lagi termasuk dalam Bible sebagai
mana kita ketahui masa kini. Namun demikian, kitab itu tak
kurang dapat dipercayai dati kitab-kitab Bible Iainny.a. Ia dinama
kan. "Kitab 'Yunani dati Ezra." Pada masa dahulu ia diletakkan
sebelum kitab-kitab Ezra dan Nehemia. Kemudian Yerome, se
orang' pendeta Kristen ternama, yang diberi tugas oleh Paus
untuk menyusun Bible, mengeluarkannya dati Bible dengan
a1asan bahwa aselinya dalam bahasa Iberani tak bisa diperoleh lagi.
Oleh sementara orang kitab ini dilukiskan sebagai Kitab Ezra
kietiga dan oleh orang-orang yang lain sebagai kitab kedua. Pendek
nya, tampak bahwa walaupun kitab ini dikeluarkan dati Bible,
namun sebagian besar orang-orang Yahudi d.an Kristen melukis
~nnya· sebagai "Kitab Ezra." Dalam ayat 20-25 dati bab ke 14
pada kitab itu kita baca :

libatlah, Tuhan, hamba akan pergi, $Obagairnana engkau perintah
kan kepada hamba dan memberi ingat orang-orang yang ada; tetapi
mereka yang lahir kemudian, slapa yang akan menasihati mereka?
Dengan demikian dunia diliputi kegelapan dan mereka yang tinggal di
dalamnya berada tanpa cahaya. Sebab Syariat Engkau sudah dibakar,
karena itu tak ada orang lain yang tahu akan hal-hal yang telah Engkau
lakukan, atau pekerjaan yang akan mulai. Tetapi kalau hamba pada
hadirat Engkau mendapat $Omua yang dilakukan di dunia $Ojak per·
mulaail, yang ditulis dalam Syariat Engkau. supaya manusia memper·
oleh jalan Engkau dan supaya mereka yang akan hidup di masa nanti
dapa! hidup. Den Dia menyahuti saya, dengan berkata: Laknkaulah
lIlaksudmu, himpunkanlah orang-orang dan katakan kepada mereka
agar mereka jangan menem engkau selama ernpatpulub han. Tetapi,
usahakan agar engkau menyediakan banyak peti kayu, dan bawa
be$Ortamu Sare, Dabria, Selemia, Ecanus dan Asiel,lima orang ini yang·
hisa menulis cepat; dan datanglah I'.emari. Aku akan menyalakan lilin
pengertian dalam hatirnu, yang tidak akan dipadamlcan, sampai terjadi
segala perkara yang akan engkau mulai menuliskannya (Kitab-kitab
Apokrif; II Esdras, 14).
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D . 'm tampak bahwa Ezra dan kelimajurutulis itu bekeIja
~~ empat puluh hlni dengan menyendiri dan. den~

keras d 204 kitab Dalam ayat 44 dan bab unbantuan Tuhan menyusun .
juga kita baea:

uluh L_~ mereka menuliskan dua ratus empat''Dalam empat pilau
kitab" (KitaJ>.kitab Apokrif; II Esdras, 14).

Dati sim kita dapat mengamb~1 kesimpulan: hidu 450 tahun se
( ) bahwa di masa Nabi Ezra a.s. yang p .
a . kitab nabi-nabi lain sudah campur baur,

belum Isa a.s. Taurat dan kah kitab-kitab tersebut
(b) bahwa tak terdapat s~tu nas

di masa itu yang dapat diperea~lll; ..
(c) bahwa Ezra a.s. menulis ulang kitab ltu.. b-ki b 'tu di-

ke ada kita dikatakan bahwa. kita ta I
Memang, p be ti bahwa Tuhan mem-

wahyukan. Tetapi diwahyukan hany~tu :;-'k berarti bahwa teks
beri bantuan dalam penyusunannya. . .

kata demi kata· diwahyukan oleh Tuhan. Kita mengetahUl
~~~ tarikh Yahudi i>ahwa Ezra a.s. sendiri men~lak beb~rapa
ba .an dari teks dengan alasan karena tak ~apat dipercaYlll d.an
k gI tusan terakhir diserahkanBya kepada Ehas a.s. Oleh sebab ltu
epu . kim bukanlah TauratTaurat sebagaimana yang kita kenal masa . lis-

yang diwahyukan kepada Musa a.s. Ia adalah Taurat yan~ di~ .

kan Ezra.a.s. da? ingatannya, dan. te~~.:e~::P:a::r:r=~
Padanya la sendm menaruh sangsl. a . .

.. bahkan bukanlah yang dituhs Ezra a.s.,
bahwa Tauratdewasa I~ • d kita tidak menemukan
karena Ezra a.s. menuhs 204 kitab, an

204 kitab dalam Bible. "an Kristen sendiri
Tentang ingatan Ezra a.s. SlllJana-sm:J • f .

takan kesangsian besar mereka. Adllln Clark, pena SIr
~~:aterkenal berkata dalllln tafsimya (J89 I), di bawah I Tawa
ri:m 7'6 bahwa di sim Ezra a.s. keliru menempatkan nlllna cucu
cueu d~ bultan nama anak-anak, dan bahwa usaha un~ men
eoba menjembatani pertentangan-pertentangan semacam un adalah
sia-sia (him. 168).

Dalllln 7:6 kita baea:

Maka Bani Benyamin ltulah Bela dan Becher dan Jediael, tiga orang.
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Sedang dalllln 8: I, 2 kita baea:

Bermula maka BenYamin beranaldah Bela, anak sulungnya, dan
Asybel yang kedua dan A1uah yang keliga. Dan NOba yang keempat
dan Rafa yang kelima.

UJarna-ularna Yahudi berpendapat bahwa Ezra a.s. tak tahu
pasti apakah seorang tertentu itu anak ataukah eueu seorang lain
nya. Kalau serupa itu pendapat saIjana~ana Yahudi dan
Kristen tentang ingatan Ezra, bagaimana orang-orang Yahudi dan
Kristen awarn dan orang awarn lainnya dapat merasa puas tentang
rtilaikerohanian suatu kitab yang begitu st!dikit dapat dipereayaj
sepertiBible?

Marilah kita kim pindah kepada buiCt:i dati daJamnya tentang
hal itu. Dalil yang paling penting dan paling menentukan dalim hal
irti diberikan oleh UJangan 34:5,6:

Maka demlkian matilah Musa hamba Tuhan ltu 'lli sana, di tanah
Moab, seperti fiooan Tuhan. Maka dikuburkannyalah la daIam suatu
lembah di tanah Moab. bertentangan dengan Bait-Pear, maka seorang
pun liada mengetahui kubumya sampai kepada hart ini.

Ayat-ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa ayat-ayat irti
disusun dan ditambahkan beratus-ratus tahun sesudah masa Musa
a.s.' Tidaklah maSJIk akal bahwa Tuhan pemah mencakapi Musa
a.s. dengan berkata, "Tak seorang pun tahu tentang kuburanmu
sa.mpai hari ini." Dapatkah kata-kata itu ditujukan kepada seorang
yangmasilJ hidup? Dapatkah kata-kata "sampai hari irti" diguna
kahdaJam suatu pembicilraan yang ditujukan kepadanya? Kemudj
ailda1an\ ayat 8 kita baca:

Maka Musa- pun ditangisi oIeh segala bani Israil di padang.padang
Moab tigapuluh hart lamanya, maka geDapJah segala hart tangisan dan
perkabungan sebab Musa ltu.

Ayat irti menunjukkan bahwa ayat ini tak mungkin diwahyu
kan kepada Musa a.s., melainkan adaJah sisipan di waktu ke
mUdian.

Kemudian dalarn ayat 10 kita baca:

ldaka di antara orang lsrail liada berbangkit pula seorang Nabi yang
.cperti Musa, yang dikenal oIeh Tuhan mulal deugan mUka.
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Ini juga tampaknya bukanlah wahyu Musa a.s., melainkan
bikinan yang dilakukan beratus-ratus tahun kemudian sesudah
wafatnya dan dimasukkan ke dalam kitab Musa a.S. ltu mungkin
pekerjaan Ezra a.s., tetapi juga mungkin perbuatan seorang orang
lain.

Untuk bukti dati dalam selanjutnya tentang Taurat, sebagai
mana yang kita kenai, disusun sesudah masa Musa as. dan berisi
kan tulisan orang-orang lain, kita hams baca Kejadian 14: 14:

Derni didengaroleh Abram abn bat sautlaianya telah.dibawa de
ngan tertawan, maka dilengkapkannyalah dengan senjata abn segala
hambanya yang be~lajaran, yaitu segala orang yang telah jadi dalam
rumahnya, ada tigaratus delapan belas orang; lalu dikejarnya musuh itu
sampai ke negeri Dan.

Bandingkan ini dengan Hakim-Hakim 18:27-29 yang di
dalamnya dikatakan bahwa kota yang dinamakan Dan dalam kitab
Kejadian mula-mUla dinamalcan Lais. Setelah kira-kira 80 tahun
sesudah .. Musa. ... a..s.kota.ltu dita.klukkan oleh Bani Israi! dan
dinamai kembali Dart. Kita haca:

Demilcianlah diambil oIeh bani Dan abn barang-barang yang telah
elIperbuat o1eh Micha dan akan iman yang padanya, Ialu sampailah
mereka itu ke Lais, kepada suatu bangsa yang seJamat sentosa, maka
dibunuhnya orang itu dengan mata pedangnya dan dibakarnya hams
akan negerinya dengan api. Maka seorangpun tiada yang membantu
abn orang itu, karena jauhlah negerinya dari Z1don dan tiada orang itu
berarnah-ramahandengan barang suatu bangsa yang lain, maka
kedudukan negerinya dalam lembah yang hampir dengan Bait-Rebab.
Arakian, maka d1bangunkan pula oIeh Bani Dan a.kan negeri itu, lalu
mereka itu duduk ell dalamnya. Dan dlnamainya akan negeri itu Dan
menurut nama Bapak mereka itu, yang telah diperanakkan bagi !srall,
walaupun dahulu nama negerl itu Lais.

Soalnya ia1ah bahwa suatu nama yang diusulkan 80 tahun
sesudah Musa a.s., talc mungkin terdapat dalam kitab Musa as.
Karena itu jelaslah bahwa kitab Musa a.s. mendapat tambahan
tambahan sesudah wafatnya dan banyak penulis menyelipkan
pikiran-pikiran dan angan-angan mereka sendiri ke dalamnya
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Penyuntingan semacaJ;n ini tak terbat .
a.s. saja. Kitab-kitab Bible'Jai . . as sampal kitab Musa

Dalam Yusak 24:29 kita ;a:~ Juga mengalami nasib serupa.

Hatta mllka kemudian darip d
matilah Yusak bin Nun hsmba ~~8Jl!a perkara yang tersebut itu,
tahun. • ItU, urnumya seratus sepuJuh

Demikian juga dalam Ayub 42: 17 tertulis:

"Maka matilah Ayub dengan san
urnumya." gat tuany. dan dengan sepuas-puas

Dari kutipan-kutipan ini n tal . .
Yusak tidak ditulis oleh y. :a ah seJel~s-.JeJasnya bahwa kitab
oleh Ayub a.s. Sebaliknya ki~~~k~~:'b~: Kitab AYub tidak ditulis
,prang yang datang kemudian dan 1 adalah penyusunan orang
ceritera yang mereka denga dati menyusunnya dari .centera-
. r orang-orang I' .M ~L-:_bahwa nabi-nabi yang ajaran . am. un6"Ul pula

telah mengumpulkan firma -aJfiaran mereka tertulis dalam Bible,
• 'n- Irman TUh b'mereka tenma tetapi tulis' an se agalffiana yang
dapat bertahad terh&dap n~?~~~lS~~ yang mercka tinggalkan tak
tulisan itu musnah ak lima an waktu, dan ketika tulisan
nuliskannya kembal'.m

d
~ .orang-orang yang datang kemudian me-

I an mgatan mereka d d
mikian memasukkan ban ak .. ,an engan berbuat de-
sendiri ke dalamnya. Ad~kahPlkiran dan pertimbangan mereka
yang menurut bukti se' men~e:ankan kalau kitab-kitab,
lemah dan rusak ini /~rah dan b~kti Ismya sendiri, telah menjadi
bacanYa? Mengheradka:k;e;~enk~n kepu.asan lagi kepada pem
batalkan perlindungan-N a t~au, aren~ Itu,. TUhan juga mem
manusia mular"m . d Y hadap kitab-kitab itu sehino-ga

encan an menghara k . C

bersih dan k bal t h p an suatu kitab yang harns
e er ladap segala macain cam . ." .

~etapi, sekiranya kitab-kitab ini telah ruS:kurs;~T ma;USlS?
tidal:. pula menurunkan ke duma b' pun, uhan
perkataan Tuhan se d" d" se ~ kitab yang dapat dianggap .
carn 'lIrlan n. In, •.an perl~dungan untuknya terhadap
JiI.en~kui~w~a~~~::ak dapat dlSangsi~an, maka kita terpaksa
rn3l1usiadan . . tak menaruh mmat untuk menuntun
y.mgme u ~~::nabur~ benih kepercayaan tidakatas tanah

n m u kepastian dan keya1dnan, melainkan atas
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tanah yang melahirkan ketidakpastian dan keraguan, dan
bahwa Dia malahan tak ingin memberikan kepada kepercayaan
suatu kadar kepastian yang dimi1iki oleh kekufuran. Tetapi,
dapatkah kita menaruh pikiran semacam itu? Layakkah itu bald
Tuhan; Kalau itu tidak benar, dan memang pasti tidak benar,
bahwa Tuhan tidak berminat memberi petunjuk, maka kita harus
mencari kitab yang akan melebihi Bible dan menggantikan versi
firman Tuhan yang sudah dipalsu dan ditambah tambah itu.

PERTENTANGAN-PERTENTANGAN
DALAM PERJANnAN LAMA

Bukti intern lainnya ya~g menyatakan bahwa kitab-kitab
Bible tidak lagi menyajikan wahyu aseli, diberikan oleh per
tentangan-pertentanl!:an yang terdapat di antara berbagai bagian

teksnya.
(l) Umpamanya dalam Kejadian 1:27 kita baca:

''Maka dijadikan Allah .kan manusr. itu .tas petanya."

Dan selanjutnya dalam 2: 17 kita baca:

''Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jallat itu

janganlah engkau makan."

Kedua kutipan ini bertentangan. Kalau keduanya harus di
akurkan, maka kita terpaksa menerima bahwa bal1kan Tuhan tak
kenai pengetahuan tentang baik dan buruk. Oleh karena Adam
ialah peta Tuhan, maka kalau ia tuna pengetahuan tentang baik
dan. buruk, harus pula kita terima bahwa Dia tidak mempunyai
kekuatan membedakan kebaikai1 dari kejal1atan; padahal me
miliki pengetahuan itu merupakan sifat Ketuhanan yang paling
tinggi. Semua sifat lainnya tunduk kepada sifat ftu. Kalau manusia
tak mampu membedakan kebaikan dari kejahatan, ia tak mampu
menghasilkan sesuatu yang berharga, Apa yang paling berharga
dan bernilai ialah yang dilakukan dengan sengaja dan dengan sepe
nuh kesadaran, Apa yang dilakukan dengan tak sengaja dan tanpa
sadar tidak mempunyai nilai susila. Kalau orang tak sanggup mem-

~edakan. kebaikandari kejahatan, ia bukanlah makhluk susila

k
abrena, la tak sanggup metnilih kebaikan maupun menyingki-,:
e urukan.. n

. Ad~ah. ~uhan, menurut ulama-ulama Yahudi dan Kri
Jllga sepl dan slfat susila itu? Tidakkah Tuhan tahu apa yan sbte~k'
dan apa yang j'ah t? K I . g al_ a . a au DIa tak mengetahui mengap Di
menu~nkan nabi-nabi, dan apa yang hendak dlupayaka:-Ny:
m~ngajarkan dengan perantaraan mereka? Tidakkah Tuhan ber
m~at henda.k menegakkan kebaikan dan menghancurkan kejahat-
an. Kalau klta lupakan barang sebentar bahwa tuj'u bkejadia . -ia!' an se enarnya

_ n manusla ah agar ia membedakan kebaikan dari ke
burukan, .dan ..kal~u pengetahuan ini dilarang baginya, apakah
gun~nya 18_ dijadlkan? Kalau manusia tak dapat memperoleh
keal)fan. tentang kebaikan dan kejahatan, bagaimana mungkin
d~pat dlkatakan i.a dijadikan dalam peta dan keserupaan Tuhan?
T~pa meny.adan fakta-fakta susila dan perbedaan-perbedaan
susila, manusla tak dapat menjelmakan suatu keserupaan dengan
Tuhan..Kala.u manusia itu peta Tuhan, maka salahla.h persangkaan
bah,,:a la dtlara~g pergi mendekati pohon pengetahuan tentan~
kebaikan dan kejahatan. Kalau iadilarang mendekati pohon kearif
an tentang kebai~an. dan kejahatan, maka salahlah mengatakan
bahwa Tuhan menjadikan manusiil dalam peta-Nya.

(2) Dalam Kejadian 2: 17 kita baca:

Karena pada hari engkau m.kan daripadanya*) engkau akan mati.

Dalam Kejadian 2:9 kita baca:

b ~aka di sana dituffi.buhkan Tuhan Allah daripada tanah berbagai·
agat pohon y~g permat kepada pemandangan mata dan baik akan di·

makan, dan lagi adalah pohon alhayat di tengah·tengah tan1an itu dan
pohon pengetahuan akan hal balk dan jahat pun.

. Ayat-ayat ini hanya mempunyai salah satu dari dua macam
,artt,. bahwa hanya ada sebatang. yang sanggup memberi hidup
.danJuga pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan, atau, bahwa
,_~d:~dua batang pohon;yang sam yang dapat memberikan hidup

pohon kearifan tentang balk dan buruk (peny.).
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dan yang lain yang memberikan pengetahuan tentang kebaikan
dan kejahatan. Jika, menurut ayat itu, hanya ada satu pohon,
maka Kejadian:2: 17 ternyata' salah, karena ayat 9 memberikan
pohon itu kekuatan-kekuatan memberi hidup, tidak mempunyai
khasiat mematikan. Kalau, menurut Kejadian, ada dua pahon dan .
bukan satu, maka kedua ayat ini saling bertentangan. Kalau Adam
memakan buah pohon pengetahuan tentang kejahatan, kematian
bukan hal yang tidak dapat dielakkan karena ia dapat pula me
makan buah pohon yang memberikan hayat. Pada lIakikatnya,
menurut Bible, ketika Adam a.s. makan buah pohon pengetahuan,
beliau dapat pula makan buah pohon yangmemberikan hayat.
Kalau akibat memakan buah suatu pohon adalah kematian yang
pasti, maka akibat memakan buah pohon lain ialah hidup abadi.
Keadaan, saat Adam a.s. ditempatkan, sukar difahami; satu
pohon menawarkan hidup abadi kepadanya, yang lain menawar
kan maut. Kita mengetahui dari Bible bahwa Adam a.s. dan isteri
nya memakan buah pohon hayat. IOta baca dalam Kejadian 3 :2-3:

Maka sahut perempuan itu kepada ular: Boleh kami makan buah-buah
segala pohon yang dalam taman ini. Akan tetapi akan buah pohon yang
eli tengah taman itu adalah fmnan Allah: Jangan engkau makan atau
jamah akan dia, supaya jangan engkau mati.

Dari ayat-ayat ini tampaklah bahwa Adam a.s. dan isterinya
memakan buah-buah segala pohon, kecuali pohon pengetahuan.
Kalau ceritera Bible ini benar, maka Adam a.s. dan isterinya pasti
makan buah pohon hayat, dan kalau mereka makan buah hayat
ini, bagaimana mungkin mereka mati? Namun kita baca dalam
Kejadian: 3:22:

Maka firman Tuhan Allah: Bahwasanya manusia ini telah menjaeli
bagaikan seorang kilO, sebab diketahuinya akan baik dan jabat; maka
sekarang pun jangan ia mengedangkan tangannya lalu mengambil lagi
buah pohon a1hayat itu dan makan e1ia dan ia hidup selama-lamanya.

Ayat ini menunjukkan bahwa Adam sarna sekali tidak makan
pohon hayat, dan tidak mungkin bagi kita menetapkan mana di
antara ayat-ayat ini yang betul: Apakah ayat yang mengatakan
bahwa Adam a.s. sama sekali tidak makan pohon hayat itu atau
kah ayat yang di dalamnya diceriterakan bahwa isteri Adam a.s.
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berkata bahwa selain pohon pengetahuan, mereka makan buah
semua po~on dalam taman? lidak mungkin pula bagi kita me
ngata~an, Jlkalau makan buah pohon pengetahuan akibatnya ialah
ke~atian .yang pasti, atau, jikalau makan bUah pohon hayat
akibatnya lalah hidup abadi. .

Semua keterangan ini saling bertentangan, sedangkan perkata
an ~~han tak. mungkin' mengandung pertentangan-pertentangan
demlkian. Pastilah bahwa keterangan-keterangan ini ditambahkan
pada Bible oleh penulis-penulis yang mempunyai pikiran-pikiran
bertentangan.•Suatu ~ta~ yang bensi keterangan-keterangan yang
bertentangan se~pa ~tu tidak mungkin dapat dinisbahkan kepada
makhluk manUSla blasa yang berpikiran sehat, jangankan pula
kepada TUh~n. Musa a.s. ialah seorang nabi Allah yang mulia dan
Taurat pastilall wallyu Tuhan yang diterimanya. Karena itu, kita
harus menganggap bahwa pertentangan-pertentangan ini adalah
tambahan-tambahan di waktu kemuclian. Karena perbuatan
perbuatan mereka itu. tak mungkin Tuhan atau Musa a.s. disalah
kan. Hanya kita harns berkata bahwa ketika Tuhan memutuskan
me~gganti Bible dengan kitab yang bemilai abadi, Dia menarik
per~mdungannya dari Bible dan oleh karena itu tidak lagi aman
dan campur tangan manusia dan dimakan waktu. .

(3) Dalam Kejadian 22: 14 kita baca:

Maka e1inamai Ibrahim akan tempat itu: Yehovah.jireh. Sebab itu
kata orang sampal pada ban ini: Di bUkit Tuban itu akan diadakannya.

Tetapi dalam Keluaran 6 :2-3 kita baca:

Atakian, maka berfinnanlah Allall kepada Musa, firman.Nya:
Akulab.Tullan! Maka Aku telah menyatakan dinku kepada Ibrahim,
Ishak dan Yakub seperti Allah yang Malla Kuasa, tetapi tidak diketalluj.
nya akan daku dengan namaku Jehovall.*)

Pertentangan di antara kedua kalimat ihi jelas. Ayat Keluaran
mengatakan bahwa nama Yehovah muia-mula diwahyukan kepada
Musa a,s.. Sebelum masanya, tiada nabi lain - Ibrahim. Ishak,
atau Y.akub. - menerima nama itu dengan wabyu kepadanya.
Tetapi. ayat Kejadian mengatakan bahwa nama itu malahan telah

*) Baea "The Holy Bible" (peny.).
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"diwahyukan kepada Ibrahim a.s. dan bahwa beliau memberi,suatu

gunung nama Yehovah jireh.

(4) Begitu pula dalam Bilangan 33 :38 kita dapati:

M.ka naiklah H.run, y.ng imam itu ke .tas gunung Hor, dengan
fi Tuh.n lalu m.tilah i. di san., yaitu p.d. tahun yang keemp.t
~:: kemu&.n d.rip.d. orang !srail kelu.r' d.ri Mesir, p.d. bulan
yang kelim. dan p.da seh.ri bulan itu.

Tetapi dalam Ulangan 10:6 kitajumpai:

Maka segal. Bani Israil berjalanlah d.ri Bai:"t .Bene.y••kan ke
Moser., di sanalah m.ti H.run d.n di s.n' pun ta dikuburkan, m.ka

Eliazar, .n.kny•.

Jelaslah, orang yang itu juga tak .mungkin. mati pada dua
tern at berlainan. Tak dapat disangslkan lag! ballw~ kedua
ket:rangan yang bertentangan ini dimasukkan ke dalam ~Ible ole~
dua penulis yang berlainan dan menuliskan spekulasl-spekulasl
mereka sendiri ke dalarnnya dan mengemukakannya sebagal kalam

Tuhan.

(5) Dalam I Samuil 16:10-13 kita baca bahwa Daud a.s.

ialah anak Isai ke delapan.
M ka dengan demiki.n disuruh Isai .kan ke tujuh or.ng .n.kny.

I'ki-I'~ berjal.n lalu d.ri h.d.p.n Samuil, tet.pi kat. S-:muil kep.d~
Isai: Bahw. sekalian ini bukan y.ng dipilih Tuh.n. ?n l.g> kat. samu:.
kep.d. Isai: Sudahkah ini segala orang mud.-mud.ltu? M.k. s=~~ .
Tinggal I.g! yang bungsunya, bahwasany. i. menggembal.kan g.

. M.ka kala Samuil kep.da Isai: Suruhlah orang memanggil ~., karen.
ti.d. kit••kan duduk m.kan sehidangan, jikal.u sebelum ta keman.
M.ka disuruhnyalah orang, lalu dib.wany' .kan di. masuk. Ad.pun
rup' orang mud. itu pipiny. merah dan bisai m.~~Y.' ~ elo~par:-

M ka firman Tuhan: BaRgkitlah engkau berdin, suanillah' n .':
ny..', bil kan d k yang bensl
karena inilah di•. Maka oleh Samuil diam • tan u
miny.k harum itu, disirantiny••kan di. ditengah-ten~segal.~~u~
ny., m.ka Roh Tuhan pun berl.kukah at... Oou~ darip~dahari ltu
kemudiannya. Setelah itu maka bangkitlah Sarnuillalu lapun pulanglah

ke Roma.

Tetapi dalam I Tawarikh 2: 13-15 kita baca, bahwa Daud a.s.

adalah anak Isai ketujuh. Demikianlah:
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Dan !sai beranaklah Eliab, anak sulungnya, dan Aminad.b yang
kedu. dan Sime. yang ketig. N.tanlel yang keempat dan Radai yang
kelirn. 9-an Ozirn yang keenam dan Ooud yang ketujuh.

Pertentangan ini juga menunjukkan bahwa sejarawan-sejara
wan dati berbagai aliran keyakinan memasukkan pandangan
mereka ke dalarn Bible, sehingga Bible sebagaimana yang kita
kenal pada masa ini tak dapat dipandang sebagai Kitab Tuhan
yang terpelihara dalam kemumian aselinya.

(6) Dalam II Samuil6:23 kita·baca:

Adapun Michal, anak Saul itu, sampai kep.da han matinya tiada ia lahu
beranak.

Tetapi dalam II Samuil 21 :8 kita baca:

... dan lag! akan kelima anak laki-Iaki Kerab'), anak Saul yang telah
diperanakkannya b.g! Aderiel bin Barz.ilai, orang Meholati itu.

Kitab itu juga melukiskan pada suatu tempat Michal tidak
bcranak dan pada tempat lain adalah ibu linla orang anak.

(7) Begitu pula dalam II Tawarikh 21: 19-20 kita baca bahwa
Raja Yoran menaiki takhta pada umur 32, memerintah 8 tallun,
tidakbertakhta selama 2 tahun dan kemudian mati akibat suatu
penyakit yang menakutkan; jadi, seluluh jangka waktu hidupnya
beijlurilall42 tahun. Tetapi dalam kitab itujuga 22:1-2 kita baca:

Araki.an, mm orang isi Yerusalam merajakan1ah Ahazia puteranya
yangbungsu, akan gantinY., kerena segala puteranya yang besar itu
sudah dibunuh oleh suatu pasukan, yang telah datang serta dengan
orang Arab sampal ke daiam tempat tentara, maka sebab itu naiklah
Ahatia bin Yora!n itu empal puluh dua lahun, dan kerajaanlah ia di
Yerusalem selahun Jarranya.

Kalimat pertama jelas menerangkan, ba!lwa Yoram berumur
4~,.tllhiJe, pada waktu kernatiannya. Tetapi di tempat kedua di
~r,mukakan, bahwa putera YOTam yang paling muda, Mazia, juga
berumur 43 tahun ketika ia naik takhta, di waktu kematian bapak-

Dalam Bible bahasa Inggens, "The Holy Bible", lertulis Michal.
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nya. Adakah bapak dan anak berumur sama dan adakah putera
putera Yoram lainnya, yang mati dalam pertempuran dibunuh
orang Arab, lebih tua dari bapak mereka? Dapatkah seorang yang
berakal membuat keterangan-keterangan yang saling bertimtangan
ini? Si bapak mati pada usia 42 tahun dan puteranya yang paling
muda dengan umur yang sama menjadi raja menggantikannya.
Pernyataan-pernyataan demikian tak akan dijumpai dalam buku
biasa sekalipun, jangankan pula dalam suatu kitab y~ diwahyu
kan Tuhan. Tak dapat disangsikan lagi bahwa pertentangan
pertentangan ini tak terdapat dalam wahyu asli. ltu tak ditemukan
dalam ueapan-ueapan seorang nabi Oleh karena merupakan hal
hal yang bertentangan, maka tak dapat dinisbahkan kepada se
orang penulis tunggal. Kita harns menganggap bahwa berbagai pe
nuUs memasukkan pikiran mereka ke dalam kitab Tuhan, dengan
harapan agar diterima sebagai wahyu. Seorang penulis pereaya
bahwa Yoram berumur 42 tahun ketikaia mati; karena itu ia me
nulis demikian. Yang lain mengira Yoram berusia 100 tahun pada
waktu ia meninggal, dan pada saat itu pula anakuya yang paling
keeil berumur 42 tahun; karena itu ia menulis demikian. Pemyata
an-pernyataan ini saling bertentangan. Kita harus membenarkan
bahwa penulis yang percaya Yoram meninggal pada waktu bapak
nya mati, tetapi barn 14 atau 15. JUga kita harus membenarkan
bahwa penulis yang percaya Ahazia berumur 42 tahun pada waktu
ia naik takhta, tidak pereaya bahwa bap;l1mya pada waktu itu
berumur 42 tahun juga. Soalnya ialah, faedah kerohanian apa yang
bisa muneul dati kitab semacam itu? Keyakinan atau kepercayaan
apa yang dapat diilhamkan kitab semacam itu kepada pembaca
pembaeanya? Kalau dikatakan bahwa Taurat ialah kumpulan
pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh beberapa ratus penulis
Yahudi, kitab itu pun seharusnya mempunyai beberapa nilai.
Tetapi, kita ketahui bahwa pada satu pihak kitab itu dikemukakan
sebagai perkataan Tuhan sendiri, dan bahwa pada pihak lain kitab
itu juga mengandung ribuan i>ertentangan. Pengakuan yang tidak
dapat dibenarkan untuk Bible jill malahan melenyapkan nilai yang
tadinya ada juga di dalamnya. Kitab semacam itu tak dapat dijadi
kan sebagai tuntunan, _dan siapa yang dapat berkata bahwa sesudah
kitab semaeam itu kita tidak memerlukan kitab yang lain?
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AJARAN BUAS PERJANJIAN LAMA

Bukan saja terdapat pertentangan-pertentangan' juga k-t

;;:~n~~pUa~aa\~~wa kad~gkala ajaran yang buas ~ekaii dinisb~h~
I e, suatu aJaran yang tak mungkin dapat dini b h

kan kepada TUhan Yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. s a -

I. Dalam Keluaran 21 :20, 21 kita baca:

de Dan~agi jlbl.au orang memalu hambanya laid-laid atau perempuan
'an

ngandi:' se~ rnatilah ia ~.bawah tangannya, rnaka tak akan
J ~ ntut JUga belanya. Tetapl Jlkalau Idranya tinggal ia lagi hid
sehan, dua hari, rnaka liada dituntut belanya; karena ialah uangn;:'

• Al~gk~ keja.mnya ajaran ini terhadap bUdak-budak. Se
.~~ang I~-Iakl bengts mempeketjakan hamba laki-Iaki atau perem-

h~:P~:tu keras: ~hin~ kO~bannya mati dalam sehari atau dua
... .. . un demlklan, Bible ttdak mengganjar sesuatu hukuman

}eihadap orang buas ini karena bUdak-budak .. d .
adalah hart '!ik . ' pna an wanlta

a ml maJikan mereka. Dapatkah ajaran semaeam itu
berlaku untu.k segenap masa? Tidakkah ia sepantasnYa digantikan
oleh suatu aJ~ y~~ akan melenyapkan perbudakan dan akan
menahan maJ~an~maJI~~ dati bersikap buas terhadap budak

mereka. AJ~ fil, dengan tak disangsikan lagi, diberikan
Bukan saJa Islam menetapkan undang-undang untuk

IlumgulillUS_kan perbudakan, tetapi juga menentukan peraturan
wanitadan pria, yang tak dapat memperoleh ke-

1>~l)aslll1 ulen:ka, t:ue boleh diperlakukan KasaL Pada suatu waktu
Ansan sedang memukuli budaknya. Dari belakangnya

;;W~.~le~: suatu suara berkata, "Abu Mas'ud, kekuasaan yang
.) atas engkau jauh lebih besar dari yang engkau

budak ini."

menoleh ke belakang dan menampak Nabi
~\!J1~w.nnad s.a.w. datang mendekat. Cemeti tetjatuh dati tangan

la berkata, "Ya, Rasulullah, saya bebaskan budak ini
?an Nabi menYahut, "Sekiranya engkau tidak

apl neraka pasti membakar mukamu" (Muslim
Begitu pula seorang Sahabat Nabi berkata, "Kaml
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bersaudara tujuh orang dan kami punya seorang budak perempu
an. Yang paling muda di antara kami menampar mukanya. Men
dengar ini Nabi memerintahkan supaya budak perempuan itu di
bebaskan karena katanya, majikan yang memukuI budaknya
tak pantas memeliharanya." (Bukhari, Kitab AHtqJ.

Nabi MUhammad s.a.w. sendiri memperlihatkan conton yang
luhur tentang ltal ini. Pada perkawinannya yang pertama, isteri
nya, Khadijah, ~enyeral1kan semua hartanya kepada N~bi, ter
masuk semua budaknya. Nabi berkata bahwa beliau tak dapat
membuat makhluk manusia menjadi budak dan, sambil berkata
demikian, beliau membebaskan semua budak yang diterirnanya
sebagai pemberian dari isterinya, dan selama masa llidup selanjut
nya beliau tak pemah memelihara budale.

(2) Dalam Imarnat 20:27 kita baca:

Man b3laJl8Siapa di antara kamu baik orang lal4-laki at:\U
perempuan yang menjadi petenung ,uau menaruh hilanat iblis, 13kakan
jangan ia ilU mati dibunuh; hendaldah orang me1empari dia dengan
balU, man darahnya tertanggunglah atasnya.

Demikian pula dalarn Keluaran 22:18 kita baca:

"Jangan kamu bidupi seorang petenung."

Alangkah tak masuk akaInya ajaran ini dan alangkah tak adil
nya, kalau tenung di sini hanya berarti sunglap yang di/akukan
oleh suatu golongan penghibur profes'ional yang menjadikan hal
itu sebagai pencarian nafkal1 hidup mereka. Kita akan menganggilp
pekeIjaan ini tidak apa-apa. Dalam kehidupan yang sibuk dan
mencemaskan yang sering dilalui orang-orang, semla-gurau dan ke
gembiraan merupakan lliburan yang diharapkan. Justm di' waktu
inilah penghibur-pengllibur profesional ini mengalihkan perhatian
orang dati pikiran-pikiran berat kepada ketangkasan mereka
sendiri. Menganggap pekeIjaim yang tak berdosa inidapat
hukum dengan hukuman mati, tidaklah adi/. Kalau yang dinaak:su,l~i

dengan sihir dan tenung itu ialah orang .ajaib di dalam l1ik:aV~Lt-))

hikaya.t yang merobali seorang manusia menjadi seekor lembu,
orang perempuan menjadi seekor burong, maka ajaran Bible
tidak bijaksana dan kejam.
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Orang-orang ajaib semacam itu. tak erna
dakwa seseorang mempunyai k k P h ada dan men-
itu dan kemudian menjat~hkan ~a~~an ~r;; mustahi!. seperti
bUkan main ganasnya. ya u uman mati adalah

(3) Dalam U1angan 7:2 kita baca:

Dan ap.bil. sudah diserahkan Tuhan Allahm kan
had'panmu dan kamu sudah 11 • meron ilU di·
kamu membinasakan meren~::galahkankaJime:eJ:- itu, maka hend.kIah
. .. sam. se y.mgan kamu be' "
JanJlan dengan mereka itu. dan J'an .__' - . rJanJl-

gan ""'''u rnengasihani mereka itu..

A1angkah kejamny" .
. . M . a aJaran tentang musuh yang ditaklukka
I~I. ernbunuh semua orang musuh setelah mereka' n
tIdak mengadakan sesuatu peIjanjian dengan m~rek ddikalahkan,
menyatakan rasa kasihan kepada mereka ~. a. an menolak
sikap raja-raja dunia yang kejam. Hal itu ~~nt~n saJa ~:rupakan
kepada Tuhan Yang Maha PemUrah dan IV Ihoap apa.t dlmsbahkan

.I 1a a engamh.

'Sudah pasti ajaran begitu diada-adakan oleh
Yahudi yang tak memiliki sifat belas kasihan d t orang-orang
Musa asdk' , a ang sesudah

, " an memasu kan aJaran itu ke dalam Bibl d
buatnya begitu keji. e an mem-

AJARAN PERJANJIAN LAMA YANG TAK MASUK AKAL

Perjanjian Lama banyak mengandung
yang tak masuk akal. pernyataan-pernyata_

(]) Dlllam Imamat 11:6 kita baca:

Dan k."welu, karen. sungguhpun J. memamah biak, teta i
kukuny. tiad. terbelah, man haramlah ia kepadamu. p

pula dalam Bilangan 22:28 dikatakan bahwa
KeJc~dai Balhulm berbicara kepadanya.

Dala';l Kejadian 46 :27 ki~ baca bahwa orang-orang Bani
ketIk~ mereka masuk ke Mesir, beIjumla1I tujuh puluh

orang, tetapl dalam 215 tahun kemudian, yaitu, dalam masa Musa
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a.s., mereka berlipat ganda begitu banyaknya, sehingga orang
laid-laid dewasa saja beIjumlah enam ratus ribu. Dalam Keluaran

12:37 hal ini disebutkan:

Maka berangkatlah Bani Israll dari Raamsis Ialu ke Sukot, kira-kira
enam ratus ribu orang laki·laki saja, lain daripada segala anak·anak

Kalau Idta taksir jumlah semua penduduk, dengan mengingat
jumlah penduduk laid-laid dewasa, maka jumlah itu akan Idta per
oleh Idra-kira dua juta lima ratus ribu orang. Tetapi, itu akan me
rupakan jumlah yang terlalu besar sekali dan bertentangan dengan

semua kemungkinan yang masuk akal.
Dalam 215 tahun serombongan orang yang dari 70 jiwa tak

mungkin berbiak menjadi 2.500.000. Fakta-fakta sejarah juga
menolak taksiran ini. Ketika Musa a.s. pindah dati Mesir ke
Kanaan dan terpaksa masuk hutan selama 40 tahun,
dari apakah penduduk yang beIjumlah 2.500.000 ini hidup? Da
patkah mereka memperoleh dalanl hutan itu makanan dan
minuman yang eukup untuk mempertahankan hidup mereka
selama 40 tahun? Benar, sebagaimana dikatakan Bible, mereka
memperoleh burung kepuyuh dan embun-madu yang dikirimkan
dari langit kepada mereka. Tetapi, menurut Bible, makanan ini
pun turun. dari langit hanya kadang-kadang. Maka bagaim~na
penduduk yang banyak itu memperoleh makanan mereka, ketika

tak turun dari langit?
Juga kita mengetahui dari Bible bahwa suku-suku itu masing-

masing memperoleh air dati sebuah mata-air. Tetapi, dapatkah Idta
pe~eaya bahwa 2.500.000 jiwa bisa memperoleh air eukup' untuk
keperluan mereka hanya dari beberapa mata-air? Negeri-negeri
yang dilalui tidak mempunyai sungai atau anak sungai. Di sana-sini
terdapat beberapa mata-air, tetapi suatu mata-air tak mempunyai
ukuran besar. Bagaimana mata-mata air itu dapat memberikan air
untuk 2.500.000 jiwa? Kitab yang berisi pernyataan-pernyataan
yang tak masuk akal seperti itu tak dapat memuaskan ak~
manusia. Memang Idtab itu dari Tuhan. Iqtab itu ditulis oleh nabl
nabi-Nya. Tetapi Idtab itu tak memiliki lagi watak aselinya. Sudah
dipotong-potong dan sudah diubah-ubah sampai tak dapat dikenal
lagi. Menganggap sebuah kitab yang telah menderita kerusakan
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seeara itu sebagai kalam Tuhan adalah mengundang olok-olok ter
h~dap TU~~ d~ a~a. Oleh karena itu perlulah bahwa sesudah
Idt~b denuldan ltu kita memperoleh leitab lain yang harus bersih
dan eampur-tangan manusia dan kedap terhadap tambahan-tam
bah~. yang tak masu1c akal. Tentang jumlah orang-orang Bani
Israil ltu A1quran datang menolong leita dan menunjukkan ke
benaran. A1quran berkata:

''Tidakkah engkau mendengar ihwal orang-orang ,yang keluar dari
kampung halaman mereka, dan jumlah mereka itu beriblj·ribu karena
takut mati?" (2:244). '

Menurut Alquran, Bani Israil yang melarikan diri dati Mesir
karena takut kepada Firaun beIjumIah beberapa ribu, dan ini
t~paknya betul, karena 2.500.000 orang Yahudi tak mungkin
?idup dalam ketakutan terhadap suku-suku Palestina yang keeil
Jumlahnya.

Dalam masa makmurnya Palestina penduduknya tidak lebih
dari dua ata~ tiga juta. Malahan Palestina modern mempunyai
penduduk di antara sejuta dan sejuta setengah orang. Sesuatu
usul. tambahan penduduk ditentang sekeras-kerasnya oleh bangsa
Arab. Pahulu pengangkutan makanan tak dikenal. Penduduk yang
~arJumIahnya tak mungkin mempertahankan kehidupan mereka
di suatu negeri: yang tidak mempunyai penghasilan sendiri.
Penduduk !alestina tak mungkin lebih banyak dari beberapa ribu.
Dalam tankh peperangan-peperangan di antara Bani Israil dan
musuhme~ka, jumlah mereka tidak lebih dari beberapa ratus atau
beb~rapa nbu. Kalau Musa a.s. memimpin 2.500.000'orang Bani
IsraI1>masuk ke Palestina. maka jangankan untuk masa selama
~ereka ada dalam hutan, dalam waktu yang normal juga tak dapat
dlperole~ makanan yang cukup untuk jumlah sebesar itu.
~engenlll perl.a~an.an yang dijumpai para pendatang yang ber
Jllllllah ~~ar 1m dl Palestina, tak diperlukan peperangan untuk
mengakhmnya. Jumlah mereka yang besar itu saja sudah eukup
untuk menghalau keluar penduduk aslinya.

(2) Begitu pula Idta baea dalam Keluaran 32.1-6:

Sebe~u1a, maka apabila dilihat oleh orang banyak, bahwa ber·
lambatan JUga Musa turon dart atas bukit itu, maka berkeromunlah
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mereka itu kepada Harun, sambil katanya: Mari perbuatkanJah kami
berhala yang berjalan di hadapan kami, karena adapun akan Musa orang
yangtelah menghanlarkan karni keluar negeri Mesir, tiaCIa karni tahu
apakah janjinya. Maka kata Harun kepada mereka itu: CabutkanJah se
gala perhiasan emas yang ada pada telinga binirnu, dan anakmu laki-laki
dan perempuan, bawalah dia kemari kepadaku. Maka oleh orang banyak
seka1ian itu dicabutlah segala perhiasan yang pada telinga mereka itu,
lalu dibawanya kepada Harun. Maka disambutnyalah daripada tangan
mereka itu, lalu diukimya dengan pelukis satu teladan, maka setuju
dengan dia dituang oranglah seekor anak lembu, lalu kata mereka itu:
Hai orang !srail! lnilah dewamu yang telah membawa akan k'arnu keluar
dari negari Mesir. Maka apabila dilihal Harun akan hal ini, didirikan
nyalah sebuah mezbah akan dia, lalu iapun bersem, katanya: Esok hari
lah ada hari raya bagi Tuhan! Maka pada keesokan harinya bangunlah
mereka itu pagi·pagi, lalu dipersembahkannya karban bakaran dibawa
nya korban syukur pula, maka orang banyak itupun duduklah makan
minum kemudian bangkitlah mereka itu berdiri hendak bermain ramai
raroai.

Tetapi, tak mungkin diterima bahwa seseorang yang telah
mendengar suara Tuhan akan mulai menisbahkan kekuasaan
kekuasaan Tuhan kepada wujud lain. Seseorang, yang melihat
gajah, tak mungkin menganggapnya tikus. Seseorang yang melihat
matahari tak akan mungkin menganggapnya lilin. Seseorang yang
melihat orang lain tak akan mungkin menganggapnya cacing.
Lebih tak murigkin lagi bagi seorang nabi yang telah meliliat
Tuhan dan mendengarkan suara-Nya akan menganggap seekor
lembu emas sebagai Tuhan. Anggapan salah itu malahan tak kita
harap lahir dari seseorang yang kurang 'ingatan, apalagi dati seorang
nabi Tuhan. Segala golongan Bani Israil dapat dimaatkan. Mereka
tidak melihat Tuhan, juga tidak mendengar suara-Nya. Mereka
hanya mendengar Musa a.s. dan Harun a.s. berbicara kepada
mereka dan lalu percaya kepada yang mereka dengar. Maka itu
mereka menerima sesuatu yang diajarkan Sumiri tentang lembu
emas. Tetapi, Harun a.s. tak" mungkin dapat disesalkan oleh itu.
Beliau telah !TIelihat Tuhan dan telah mendengar suara-Nya. Bagai
mana Il\ungkin ia bisa diperdaya oleh Samiri dan lalu menganggap
lembu emas yang dibuat tangan manusia sebagai Tuhan? Mungkin
kah Tuhan Maha Mengetahui, Yang mengetahui rahasia
rahasia yang tersirat sedalam-dalamnya di hati manusia, akan'
mengangkat seorang yang sudah ditakdirkan begitu lemahnya se
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perti Ha~n. a.s..sebagaimana terdapat dalam ceritera ini untuk
mem~~rb~ki nasI? Bani Israil? Raja-raja biasa saja pun sanggup
memilih jenderal-jenderal dan raja-raja muda yang baik, dan
mereka ak~ r.nendapat kemuliaan kalau mercka berbuat begitu;
~amun ?emikian, tak seorang raja pun dapat mengetahui hati
jenderal-jen~eralnya. ~etapi, menurut Bible, Tuhan mengetahui
semua rah~sIa dan lebIh banyak tahu da,ri seorang manusia atau
seorang raja, namun demikian, Dia telah memilih Harun a.s. dan
~empercaYakan kepadanya tugas memperbaiki bangsa itu dan ber
bI~a kep~d:mya dan menampakkan diri-Nya kepadanya. Tetapi,
ketika Samm mengemukakan ajarannya yang tidak ber-TUhan ke
pada H~run a.s. beliau menundukkan dirinya kepada ajaran ini dan
atas anjuran kaumnya beliau membuat lembu dati emas, menem
patkannya pada kedudukan utama clan menyatakannya sebagai
tuhan mereka. Harun a.s. lupa kepada Tuhan sejati karena takut
kepada .k~umnya, lupa akan hal yang dibebankan kepadanya
un~k diajarkan, lupa akan tugasnya, lupa akan semua ilmunya,
dan-Iaksana seorang bodoh dan penuh takhayul, mulai merendah
.~.an kepalanya terhadap benda tak berjiwa. Orang-orang yang
telah memasukkan sangkaan-sangkaan mereka ke dalam Bible
tenfulah rnempunyai pikiran dangkal. Tetapi, kenyataan bahw~
mereka berpikir, bahwa orang-orang yang datang kemudian tidak
akan sanggup memergoki penambahan-penarnbahan itu tak sang
gup akal kita rnenerirnanya. Tetapi, jelaslah bahwa se~udah pe;.
campurtanganan yang begitu berat, Taurat tak dapat lagi rnemper
tahankan terus kedudukannya sebagai kitab yang diwahyukan.
Suatu kitab lain diperlukan untuk rnenunjukkan kemustahilan
kemustahilan di dalarn kitab itu dan rnernberi keyakinan kernbali
kepada dunia, bahwa Harun a.s. bukanlah seorang yang tidak ber
.Tuhan atau percaya kepada takhayul. Kitab itu ialah Alquran.
Alquran rnembersihkan Harun a.s. dati tuduhan seolah-olah beliau
tidak ber-Tuhan. Sebaliknya dari tidak ber-TUhan, beliau sendiri
trIenahan kaumnya dati perbuatan-perbuatan sesat itu. Kita baca
dalatll Alquran:

"Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelum
Musa kemboJi. 'Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya telah diuji
dengan tmIlk sapi ini. Dan sesungguhnya Tuhan Yang Maha Pemurah
adalah Rabbmu; maka ikutilah aku dan taatilah perintahku'." (20:91).
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Dari ini jelaslah bahwa sebelum Musa a.s. kembali dari
gunung Sinai pun Harun a.s. sudah memberi ingat kepada kaum
Bani Israil, bahwa lembu emas telah diadakan untuk menyesatkan
mereka dan bahwa yang patut disembah ialah Tuhan Yang me~
berikan kepada mereka semua bekal hidup sebelum mere~a lahir:
Ia mengatakan kepada mereka bahwa lembu itu teI~ dlbuat dl
muka mata mereka sendiri. Karena itu adalah kewajlban m~rek~
untuk mengikuti Harun a.s. untuk menaatinya, dan menjauhl

segala bentuk dosa. . .
Adalah tersilah kepada setiap orang yang berpIldr untuk me-

nimbang, apakah kitab yang diturunkan kepa~a Musa a.s. terus
menguasai keimanan kita, ketika kitab itu muIaJ ~enentang kebe
n~ran-kebenaran yang nyata dan menanamkan ~jaran-aj~ran yang
tidak masuk akal. Tidakkah kita harus mencan suatu kitab. y~g
menceriterakan kepada kita mengenai kebenaran tentangyenstlwa
di masa Musa a.S. sekalipun kitab itu harus datang dua nbu tahun

sesudahnya? "

(3) Dalam Kejadian 19:26 kita baca:
"Maka bini Lut itu menoleh ke belakang lalu jadilah ia sebatang tiang
garam."

Ini kelihatannya seperti sihir. Ceritera semacam itu berharga
sebagai kisah-kisah yang diceriterakan kepada. anak-.anak tentang
hantu-hantu' dan bidadari-bidadari. Kisah-kisah Itu ~ak. ada
tempat-dalam sebuah kitab Tuhan. Lukisan yang dibenkan
Alquran tentang kejadian in! jauh dari segala takhayu!. Alquran

berkata:
"Ia (yakni isteri Lut) termasuk orang-orang yang tertinggal." (7:84).

Perempuan itu tidak berubah menjadi tiang garaIn atau se
suat~ semacam itu. Hanya ia menolak pergi bersaIna. Lut dan
mengorbankan kecintaannya kepada Tuhan untuk kecmtaannya
kepada kaum-kerabatnya.

Dalam Alquran ada diceriterakan peristiwa yang bersangkut
an dengan masa Musa a.s.. Taurat, yang sekarang in!, menc~ritera
kannya dengan cara salah, tetapi Alquran yang data~g dua. nbu ta
hun kemudian, sanggup membetulkan ceritera-centera Itu. Ke
keliruan yang ditunjukkan Alquran cepat dibenarkan oleh akal.
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NABI-NABI DICEMARKAN OLEH BIBLE

Ke dalaIn Bible juga telah menyelinap pemyataan-pemyataan
~~gIllengandungart! asusila. Rasanya tak mungkinlah menisbah
~~ tindakan-tindakan yang dilukiskan dalam pemyataan-per
Iiyataan itu balk kepada Tuhan maupun kepada nabi-nabi-Nya.

(l)Dalam Kejadian 9:20-22 kita baca:

Arkian, maka Nuh mulai menjadi seorang peladaug, ditanamnyalah
-anggur satu kebin. Maka diminum oleh Nuh air anggur itu, laIu

maboklah, maka berbaringlah ia dengan telanjang ditengah·
kemalmya. Maka tedihat1ah Ham bapak Kanaan itu, akan

~:~~~~ bapanya, maka pergilah ia memberi tahu kepada kedua
Sl diluar.

Ceritera in! melukiskanNuh a.s. dalam keadaan yang sangat
tak pantas. Menurut itu Nuh a.s. menanam pohon anggur, minum
anll8U-r, berada teIanjang dalam kemalmya, anak Iaki-Iakinya Ham

teIanjang dan mengatakan hal itu kepada saudara-
Sauld,airaIlya. Ceritera itu sekali-kali bukan pujian untuk Nuh a.s.,
pa,dahBl tlmumg Nuh a.s. kita baca dalatn Kejadian 6:9:

Maka Nuh itu seorang yang benar dan tuIns hatinya di antara
orang-orang zamannya, dan Nuh itu hidup dengan Allah.

TidakdapatIah diterima bahwa orang semacam itu akan me
'lakukan _perbuatan tak senonoh dengan berteIanjang di muka anak
:~~~~~endiri. Lagi perasaan kesusilaan kita tertusuk oIeh pileir
-~'J~~~a perbuatan tak senonoh itu dilakukan oIeh Nuh a.s.,
~~~m(l9-'~ ditimpakan kepada Ham. Kesalahan Ham, bahkan
,!!l~l\~tceritera Bible, ialah melihat bapaknya teIanjang dan Iagi
ia;c'l1lI.Inpir-hampir tak dapat berbuat lain daripada itu. Ketika ia
~~~ti,Jb~paknya sedang mabuk dantelanjang, barangkali tak
!!l~~~!!lenghindarkandirinya melihat yang demikian itu, tetapi
walaupundemikian, menurut Bible, Nuh a.s. berkata, "Lanatlnh
Si'KafuUn" (Kejadian 9:25).
1%I;yii~ReIiamya Kanaan sama sekali tak dapat disalahkan. Kanaan
!MM?a.nak Ham. yang meIakukan perbuatan kurang sopan tan



sengaja dengan melihat bapaknya telanjang. Namun ~emikianNuh
a.s. tak berkata apa-apa untuk mencela Ham. Behau m~ngutuk

Kanaan yang sama sekaU tak dapat disalah~. Ada~~ ltu oleh
karena Ham anaknya dan Kanaan cucunya? Sikap demlkian menu-

k 'Ia kita dan tak mungkin dinisbahkan kepada se-su rasa SUSI .
abl' Mem'sbahkan itu kepada seorang nabi adalah suatu halorang n . . T t .

yang memalukan bagi orang yang melakuka~ hal ltu. e api,
kita dapat mengerti, bahwa hal-hal ini tak dlwahyukan k~pada

Musa a.s. oleh Tuhan, dan tidak pula Musa a.s. menyu.ruh tuliskan
hal-hal itu ke dalam kitabnya. Ulama-ulama Yahudl, ;yang me
lukiskan nabi sebagai pencuri dan perampok, tentulah. me~asuk
kan hal-hal itu ke dalam Kitab Musa a.s. untuk menyehmul1 ~osa

dosa mereka sendiri. Campur tangan mereka secara tak SUCI ter
hadap Kitab Tuhan menyebabkan Tuhan perlu menurunkan suatu
Kitab lain yang harus bersih dari hal-hal yang tak ~asuk akal dan
kepalsuan-kepalsuan yang menyelinap ke dalam kitab yang lama.

(2) Dalam Kejadian 19:30-36 kita baca:

Maka Lut itu pun keluarlah dari negeri Zoar I~u pergi diam ~

gunung serta dengan kedua anamya perempuan, karena takutlah 1a
d duk dalam Zoar' maka diamlah ia serta dengan kedua anamya dalam
s:bUah goha. Mab kta anak yang sulung ilU kepada yang bungsu:
Bapak kita sudah lUa, dan seorang laki·laki jugap~ liada daI~ nege~

ini akan t1uduk dengan kita seperli adat segala duma. Marilah kita be?
minum anggiJr kepada bapak kita, Ialu kita berseketiduran dengan dia
supaya dapat kita memeliharakan anak buah daripada bapak kita. Maka

da malam ilU diberinyalah akan bapamya minuman anggur, Ialu yang
;~Iung ilU pun bersekeliduran dengan bapamya, maka liada bapam~
sadar bilakah ia berbaring dan bilakah ia bangun. Maka pada :eso ku
harinya kata yang sulung kepada yang bungsu: ~wa ~ . am a 'r
telah bersekeliduran dengan bapakku, marilah kita ben mmum aJ

anggur lagi akan dia pada malam ini pun, dan pergilah engkau p~ be.:.;
kesetiduran dengan dia, supaya kitameme~ ana~.buah daripa
bapak kita. Maka diberinyalah akan bapamyamm~ 3If anggu~ pada
malam itu juga, Ialu yang bungsu ilU p~ pergil~ berse~lidur~

dengan dia, maka liada Lut sadar bilakah 13 berbanng~ bilaJ<:ah 13

bangun. Maka kedua anak Lut ilU pun mengandunglah, y3llU dari~ada

bapamya.

Ulasan tak diperlukan atas penuturan yang mengerikan ini.
Penuturan demikian menusik perasaan kita, baik tentang kenyata-
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~n.nya maupun tentang kesusilaannya. Tetapi Taurat yang sekarang
:n~. ta.k segan-segan menisbahkan hal itu kepada seorang nabi. Dari
Imkita terpaksa mengambil kesimpulan bahwa Taurat, sebagai
m~?a yang kita kenal masa ini, bUkanlah Taurat yang diturunkan
kepada Musa a.s.. 1tu rupanya disusun kemudian oleh ulama
ulama Yahudi ketika mereka mulai benci kepada anak-anak
L~! a.s. yang sejati atau pun yang diduga, Moab dan Ammon.
l~an ulama-ulama Yahudi menjadi begitu lemahnya, hati mereka
,?:njadi demikian kerasnya sehingga untuk menghina Moab dan
AiIlmon mereka tak segan-segan menisbahkan kepada N,abi Lut a.s.
perbuatan yang sangat tercela dan penisbahan itu kepada seorang
nabi sarna sekali tak dapat dibenarkan. Adakah umat Kristen
dan Yahudi sekarang bersedia mendengarkan hal-hal macam itu
dinisbahkan kepada nabi-nabi TUhan? Kalau benar, maka itu
adalah satu bukti lebih lanjut lagi bahwa kita harus mempunyai
suatu kitab yang akan memperbaiki cara berpikir yang sudah rusak
dimasa kita.

(3) Dalam U1angan 25:5, 6 kita baca:

Jikalau ada orang, kakak-adik duduk seorang dek;Jt dengan seorang,
'"m.aka seorang mali liada beranak, janganlah bini orang lain yang diluar,
melaink!l11 hendaJdah iparnya pergi mendapatkan ilia dan mengambil
dia akan bininya dan berbuat akan dia barang yang wajib alas ipar.

bendaJdah anak sulung, yang diperanak1<annya itu dinamai
./cLenjgaIl nama saudaranya yang mati ilU, supaya nama saudaranya jangan

cliJ"13pllSklm dari antara Israi!.

>N~ini menggelikan dan sangat merusak iman. Ia meng'
i~~~~!?eorangjanda menyerahkan diri kepada saudara suaminya
d~'!'?'1?gandunganak-anak yang akan menemskan nama yang me
~~h J:)apatkah anak-anak yang lahir tersebab seseorang mengo
a~~~~~1 nama orang lain? Kalan anak-anak yang lahir dari seorallg
s~.~~~B clapat mengabadikan nama orang itu, apakah perlunya me.
I~~~!!hubungan kelamin dengan jandanya? Kalau anak dari
s1g~;~udara dapat dianggap sebagai anak kita, maka tak ada
~n~0~,?engiZinkan saudara ftu melakukan hubungan mesum
d1~~{i~te~ kita. Jauh lebih balk bagi Bible kalau menyatakan
~~~;.?i!~ta1"aam..k :>Iludara seseorang dapat dinisbahkan kepada
~lldaranyayang mati. lni akan cnkup masuk aka1. Tetapi, tampak.
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nya,'oleh karena' ulama-ulama' Yahudi bermaksud mengadakan'
tuduhan busuk terhadap Lut a.s., maka Tuhan membiarkan
mereka memasukkan ke dalam Taurat suatu penuturan yang
akibatnya akan menimpa ulama Yahudi sendiri yang sudah ber
upaya merendahkan derajat Nabi Lut a.s.. Pembalasan Tuhan
dahsyat tetapi pantas. Wanita-wanita Yahudi dibina oleh perintah
perintah yang diadakan oleh ulama-ulama Yahudi supaya me
lakukan apa yang dinisbahkan oleh ulama-ulama Yahudi kepada
Lut a.s .. Caeat Perjanjian Lama ini jelas menunjukkan perlunya
suatu Kitab sempurna yang harus bersih dari eaeat-eaeat demikian

dan Kitab itu ialah A1quran.

PERJANnAN BARD DlTELITI

Telah kita lihat bahwa Perjanjian Lama sudah mengalami
sisipan-sisipan dan perubahan-perubahan, baik dalam bentuk
maupun dalam isi. Mungkin sudah tidak dapat dipergunakan lagi
sebagai tuntunan. Marilah kita kini meninjau Perjanjian Baru.

Kitab-kitab yang dikumpulkan menjadi Perjanjian Baru,
tidaklah merupakan ueapan-ueapan Isa A1-Masih a.s. dan bukan
pula ueapan-ueapan murid-muridnya. Isa a.s. adalah orang Yahudi,
dan begitu pula murid-muridnya. Seandainya suatu ueapan Isa a.s.
dapat ditemukan aselinya dalam keadaan utuh, ueapan
ueapan itu hanya mungkin dalam bahasa Iberani. Demikian pula
halnya dengan perkataan-perkataan para muridnya. Tetapi, tak ada
naskah Perjanjian Baru dalam Bahasa Iberani lama terdapat di
dunia. Naskah-naskah tua semuanya dalam bahasa Yunani. Penulis
peniJlis Kristen meneoba menutupi kekurangan besar ini dengan
mengatakan bahwa di masa Isa a.s. bahasa yang umum dipakai
ialah bahasa Yunani. Hal itu tak mungkin, karena sebab-sebab
yang lebih dari satu. Bangsa tak mudah melepaskan bahasa
mereka. Bagi mereka bahasa itu pusaka yang sarna berharganya
seperti suatu milik atau harta lainnya. Di Eropa Timur ada bangsa
bangsa yang tiga atau empat ratus tahun hidup di bawah pemerin
tahan Rusia, tetapi bahasa mereka tetap utuh sampai hari ini.
Peraneis tetap memerintah Maroko, dan Spanyol telah memerintah

58

A1jazair dalam waktu yang lama N
teIjajah ini masih tetap berbahasa'Ara~m~n, kaum-k~um yang
~rla~Je'IVatsesudah Masa Isa a s Wal " bu~ah dua nbu tahun
lllj:apbahasa mereka' 'M'aI haupun e~~ mereka tak lupa

b
;' '. " , ' . a an kml dala b

,~g~1 balPapEropa dan Arnerik m er-
/~r,J1~nbahasa ¥iddi,suatu beniu~~~~td~Y~~berbiear.a
~W~p,masa panjang yang sudah dilal . d' Iberaru.
i,~,)ti?~ ',memusnahkan bahasa Y ~~;. antara b~gsa-bangsa lain

;X,¥lg,singkat dengan oran -oran a I, mungkinkah pergaulan
M~J1?~knya kifa ingat b~wa g Ro~a dapat melenyapkannya?

1J1plre 5Qtahunsebelum kedatan:::s~:t~J~;a : ~ale~tina
SP~PRpanjang bagi suatu bangsa untuk ~~iupaka::ah:: ltu t1dkak

~~~rJ~t~~nP:ertimbangan-pertimbangan lain lagi yang j~g~e~:r:~

d~laki~ej~~t~:~ yang Rernah meneapai kedudukan penting
Of.ll{'Yah 'di'" an menmggalkan bahasa mef\lka, dan orang-

g u memang satu bangsa yang sangat penting.

Oi) Agama Yahudi direkam dalam bahasa Ibe .

bah
utama karenka alas~ ini, tidak 1l1ungkin mereka akanra:e1:pn~~:,:

asa mere a.

tidakfiiODaiam bid~~ peradaban dan kesopanan, kaum Yahudi
men~~ap. diri mereka lebih rendah dati bangsa Roma

bahkan leblh tingg!, dan hal ini tentu menyebabkan mereka ban~
atas bahasa mereka dan enggan melepaskannya.

keku~a1mOran~~rang Yahudi terus berharap akan kembalinya
pohtik mereka. Bangsa-bangsa yang takut te h d

masa depan menjadi putus asa dan karena itu kebanggaan a~~ ::.m: mereka mulai lenyap. Tetapi, kaum Yahudi di masa lsa a s
~ ~grmenanti kedatangan Raja mereka yang akan menegakk~d:m a I pe~~rin~han Yahudi. Dengan berpengharapan ke masa

emlkian ltu mereka tak mungkin begitu tak aeuh dalam
I bahasa mereka.

. v)Penulis-penu~s Yahudi masa itu menulis dalam bahasa
ereka atau dala~ dlalek dati bahasa itu,. Kalau bahasa mereka

berubah, kita akan mendapati buku-buku dati masa itu
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ditulisdalam bahasalain selaiil bahasaIberani.

. (" )Na~kah Perjanjian Baru yang tertua adalah dalam bahasa
Yuna~;' Tetapi dalam masa Isa a.s.~ K~rajaan R;0ma belum ter

ec:ih dalam dua· bagian. Pusat kerajaan maslh ~eta~ Roma..
~ahasa-bahasa Roma dan Yunani adalah ~anga,t subt. Kala~

en aruh Roma sudah benar-benar menyusuPI kehidupan Yahudl,
~aI 7tu akan mengakibatkan masuknya kata-kata Latin (dan bukan
Y' ') ke d·a1am bahasa Iberani. Tetapi semua naskah ~a
I:~a~alah dalam bahasa Yunani.. Ini membuktikan bahwa InJI!
. ~'I ditulis pada masa ketika Kerajaan Roma sudah terpecah .dan
~~~rah-daerah jajahannya di timur sudah menjadi bagiall KeraJaan
Yunani sehingga bahasa Yunani mulai memasukkan pengaruhnya
ke dalam agama Kristen dan kepustakaannya.

(viiJ Ungkapan-ungkapan seperti berikut yang masih ter
dapat dalam Injil-injil dalam b~ntuk aselinya ini adalah ungkapan

ungkapan dalam bahasa Iberam:

(a) "Hosanna" (Matius 21 :9);
(b) "Eli, Eli, lama sabakhtani!" (Matius 27:46);
(c) "Rabbi" (Yahya 3:2):
(d) "Talita kumi" (Markus 5:41).

(viii) Dari Kisah Perbuatan Rasul-rasul (2:4-13? ter~yata
bahwa sesudah peristiwa penyaliban, orang-orang YahUdl berblcara

bahasa Iberani:
Maka ka 'tu sekalian pun penuh dengan Rohulkudus, sehin~

mereka i~~lai 'berkata.kata dengan berbagai·bagai bahasa,(},eb~:
diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. s. .'

~y~gka cIaIah beberapa orang Yahudi diam di YerusaIem, Y81tu
). a be~badat daripada segala penjum alarn. (fs. 13:26). Serta

~:g yang bunyi itu: maka orang banyak itu pu~ ~rkerumunlah ter·
ngaran oleh sebab tiap-tiap orang itu sendin, Maka tercen~g-

mangangu'g1m::kuannya dengan heran,lalu berkata: "Bukankah sekallan
dcen Galil ? Dan b gaimanakah yang pa a

.orang yang bertutur ini orang e~ kata-~ta di cIaIam bahasa kita
pendengaran kita ini, tiap-tiap orang r di
sendiri di tempat kita sudah lahir~ Yaitu or:mg Payrsidedand MeKa'p~~~~

ndiarni Mesopotanu dan u a an
Elarni, dan orang yang me .' dan P pil' dan Mesir dan segala
dan Pontos dan Asia, dan Pengia am III . dari Rum
jajahan Ubia yang dekat dengan Kireni, dan orang keluarga
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balk orang Yahudi atau orang mualaf, orang Kereti dan orang Arab, kita
sekallim mendengar mereka itu menuturkan perbuatan Allah yang besar
ajaib dengan bahasa masing-masing kita sendiri!" Maka tercengang·
cenganglah mereka itu sekaJian serta berkacau·balau, sehingga berkata
seorangkepada seorang: "Apakah maknanya ini?" Tetapi orang lain
meng"l"k-o!okkan, katanya: "Orang ini penuh dengan air anggur
manis."

••..Nyatalah bahwa pada masa itu bahasa yang dipakai di
P~~tinaialah Iberani. Bertutur dalam bahasa lain adalah sangat
IUaJ;.biasa. Di antara nama-nama yang disebut adalah Roma,' yang
ber-arti .. bahwa bahasa Roma tidak dipakai dalam bertutur di
Palestina dan barangsiapa bertutur dengan itu tampaknya sebagai
~~~g ~g. Di sini kita tidak menaruh perhatian terhadap ceritera
itg,melainkan kita hanya ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat
d.~~;K:iSah Perbuatan Rasul-rasul inimembuktlkan dengan pasti
bahwa sekalipun sesudah peristiwa penyaliban, bahasa kaum
X~~~adalah Iberani. Mereka yang mengenal bahaSa lain merupa
~~ p¢~gecualian-pengecualian. Ketika sebagian dari murid-murid
~:gi:~ dengan bahasa-bahasa lain - di antaranya Latin, sebagian
g~~'·T~~yangka mereka mabuk dan meracau, Kalau negeri
~~I~~Jl~a menggunakan bahasa Roma dan Yunani, reaksi
.~~.mt~~tak mungkin ada. Karena itu, teranglah bahwa bahasa
~~.IJ~:di~~rgunakan !sa a.s. dan murid-muridnya adalah Iberani,
·!p;~;~~:La.~JlatauYunani. Maka itu naskah-naskah Perjanjian Baru
yarigFdituliSdalam bahasa Latin atau Yunani tentulah ditulis lama
se~.dl3J1rr~asa Isa a.s., saat agama Kristen mulai menyusup
~.~;~~ilJll daerah Roma dan kekuasaan imperalisme Roma telah
t\1~~f.~·rnenjadibagian-bagian Itali dan Yunani. Kitab-kitab yang
;~~~'100at;lu 200 tahun sesudah !sa a.s. oleh penulis-penulis
2~!'ii'lW'~Jlaldan dinisbahkan oleh mereka kepada Isa a.s. dan

..·.d3T.~ridriyasemacamini sedikit pun tak berguna bagi orang
T~:~i.masaini.Karena itu perlulah kita mempunyai suatu
b'~~~g diturunkan kepada kita dari langit, bersih dari

.~~·dansuatu kitab yang dapat dianggap pembaca-pembaca
<lfeyakinan sebagai fuman Tuhan sendiri.
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PENGAKUAN ISA SENDlRl

Isa a.s. menyatakan dengan terang, bahwa beliau datang tidak
untuk memusnahkan melainkan untuk menggenapi kitab-kitab
lama. Begitulah dalam Matius 5:11,18 kita baca:

Janganlah kamu sangkakan Aku datang hendak merombak hukum
Toral alau kilab Nabi·nabi: bukannya aku datang hendak merombak,
melainkan hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya Aku berkala
kepadamU, sehingga langit dan bumi lenyap, satu noktah atau satu
titik pun sekali.kali tiada akan lenyap daripada hukum Toratitu sampai

semuanya telah jadi.

Dari ayat-ayat ini teranglah bahwa tugas Isa a.s. ialah me
mulihkan ajaran Musa a.s.; tetapi, Perjanjian Baru, sebagaimana
kita punya masa ini, mengajarkan bahwa ajaran Musa a.s. sudah
dimansuhkan sarna sekali oleh Isa a.s. Dari itu nyata benarlah
bahwa Perjanjian Baru dewasa ini bukanlah yang diajarkan dan di
khotbahkan oleh Isa a.s" Ajaran lsa a.s. tentulah hanya
reproduksi ajaran Musa a.s., kecnali yang ditambahkan sendiri
kepadanya oleh para Ahlulkitab dan kaum Parisi. Tetapi Perjanjian
Baru tampaknya tidak saja berusaha membetulkan apa yang
dibuat-buat oleh para Ahlulkitab dan kaum Parisi, melainkan juga
apa yang diajatkan pada masa mereka oleh Musa a.s. dan nabi-nabi
kemudian. Keadaan ini saling bertentangan. Satu bagian Perjanjian
Baru mengajarkan satu hal, bagian lain hal yang sarna sekali ber
lainan. Kalau suatu buku menentang dirinya sendiri, itll bukanlah
hasil si pencipta itu sendiri, atau hasil seorang yang waras otak
nya. Menurut kata orang kitab-kitab Perjanjian Baru didiktekan
oleh murid-murid Isa a.s.; dan kita tak dapat mengatakan bahwa
murid-murid itu tidak sehat pikirannya. Murid-murid besar para
nabi selamanya mempunyai kewarasan otak yang tinggi kadar
nya. Karena itu kita terpaksa mengambil kesimpulan bahwa murid
murid itu tidak mendiktekan sesuatu semacam itu. Mereka ber
bicara ketika mereka berjalan kesana-sini. Orang-orang yang men
dengar mereka menyampaikan lagi intisari apa yang mereka dengar
kepada orang-orang lain. Ketika orang-orang lain duduk menulis
kan apa yang mereka dengar, mereka banyak menambahkan
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pikiran· merekasendiri Hasiln'
mana yang kita kenaI pada ~~al~ Perjanjian Barn, sebagai
pertentangan. ml, setumpuk pertentangan-

KESAKSlAN ULAMA-ULAMA KRISTEN

Setelah mengutip bukti intern '. . .
Yang campu! aduk itu kit !entang lSI PelJanjian BanI
Kristen: ' a mengutip kesaksian sarjana-saIjana

(j) Dalam penafsiran Bible oleh H
bahwa fakta-fakta yang bertal' d om (882) kitaIllendapa~i
sampai kepada kita dari ahli-ah::m.. e:::an penyusunan Injil, yang
~~~a.gl.lkan dan begitu lemah ~ar lama Gereja, adalah begitu
anpasti daripadanya Su b se ~ tak dapat ditarik kesimpul
~paknya meneri~a ;rs::m er yang paling ahli sekalipun
ya.ng. ada pada masa mereka seb:;p:~angkaan ~an anggapan
o~~~ang datang kemudian menerim enaran. IllJll, dan orang
~~~na.-~ata karena terdoron a persakSlan mereka hanya
IW!.~~bagian tidak benar dan :eb~e~ rasa hormat.. Cerita-cerita
o~~JP.enulis kepada lainnya dan g1an d

benar
, berpmdah dari se

anggap.seakan,akan' . sesu ah suatu waktu mulai di
(JilidcIV, Bag. 21., Ba~;~~era-centera itu tak dapat dibantah lagi

(ij) Dalam jilid itu'u ki . ..
t~l1'lpaknya ditulis dalam t~: 3/

a
dapali bahwa InjIl pertama

atau 61 '62 atau 64 M h' atau 38 atau 41 atau 43 atau 48
~~56dan 65 Mase~~e ~~ yang ~e~ua <Ii suatu waktu antara
angJetigll dalam tahu '53 rangkall dl antara tahun 60 dan 63;

~a.Ia.~tahun68 atau 6; at a~~ 63 atau 64; dan yang keempat
yangJbertalian den S au atau 97 atau 98 Masehi. Bukti
~~dl1adariPetrus ::: S:ratt :e:ada orang-orang Iberani, Surat
da.rIi':x.;~ub dan Surat d:~ / ua dan ketiga dari Yahya, Surat
ait'S~ra:tpertama dari Yah a ahud~,. Wahyu dari Santa Yahya,
~l.lihJ'baik kita tidak usah y, d~mlkian kacau-balaunya sehingga
:l!l kepada murid-murid I memblcarakannya. Semua ini dinisbah-

()'I;i, Xj' sa a.S. tanpa suatu alasan kuat.
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65

nya tidak dianggap sungguh-5un h' ..
kan. Karena itu dengan tak ra ggu s:bagat kitab, yang diwahyu-
ankapan dirasakan perlu. gu-ragu dlbuatlah perbaikan-perbaik-

(vi) Kita baca lagi:

Yang pasti ialah, pada pertengah bLatin memperlihatkan keaneka an a ad keempat naskah Bible

ku
... warnaan teks y g

se rang-korangnya sebagian disebabkan ~. sangat kacau,
Yunani buatan kemudian juga kar oleh perunJauan isi naskah
~gkapan.ungkapan Latin. 'Kekacaub:

a
~~bahan.~erubahan dalam

teks ''Latin Lama" di ti I . uan uu berlanJUt sampai semua
(383-400 .MaseIti) gan 0, eh ve~ Yerome, yang diperbaiki kembali

d
. yang dilakukan atas pe 'taan P

an akhimya menjadi Bible' rmm aus Damasus
(Ene. Bib. him. 4993, Jilid IV), resnu untuk umwn dati Gereja Barat

;;;,Yang pasti sekali ialah bahw
;keempat naskah Latin dati B'bl b a pada pertengahan abad
k~cau. Kekacauan itu ialah ~~at e~~ dalam k:adaan sanga

t

;:naskahVunani dan dati perubahan dal;:mb~~gan deng~n
Kekacauan ini tetap ada sam.. penstilahan Latin.
isinya, yang disiapkan atas p~:n:fSlp~:r~~e yang telah direvisi

Maselli menggantikan versi Latin lama dalam ~:~:;a~3K~:s~e~~O
;;:;c(ViiJ Demikian pula kita dapati:

,',. ,;/<,I.ebih-lebih penting lagi dari hal·ha1 ekstem ini ialah b
;;c;/;';;~r11bahan y~g lambat laun menyusup ke dalarn t ks' pe~ ,ahan.
';,r;'c,,!;.¥!.'rakan dari perubahan-perubahan ini adal e 1tu ~ndin. Ke
:i;-)i;:/~linga, ingatan atau pertimban fIsi ah .hanya kekeliruan mata,
-;;;id! r11~ksudlain selain mengikoti gan k penyalm yang tak mempunyai
;ij;ifj;~nYalin-penYalin, terutama ;.:~ai:rr:~~er~:~epannya, Tetapi,
.• j;.!'c;;~kluI ,setepat-tepatnya seba . . ' • tak berniat me

;;;;;~~g .; kritis. perubahan-perub:~":.r:kan
penerbit modem

;i;;;~~' tambahan-tambahan masuklah kan untuk mengatasi

,; r=;:r~;""lbu~~~:::i~ :'';;~:~~:anpe:~tu~::
0;i;nr~;itu. dilakukan dengan kesun e sempuma. Bahwa kesemua·
;i~.a tidak ada suatu konsepsi ~ta": ~g .?yata, dan hanya oleh
!7E!yata benO' dari ham " ham" g waJlban seorang penyalin,
~~g:l~untuk kepentinp'· :.~dakadanya~m~suanteks dengan
_Y'11l

g
sudah dikatakan ~~ah :n:,an mengen31 aJaran. Selain dati

~g;rnula-mula dituIh di ~ , 50 utkan, bahwa tafsir atau eatatan

.\W~kkannya ke dalam ::~~:.::~::, :~~: ~;~~~ad~t~

Perjanjian Bam ditulis orang-orang Kristen untuk kawn Kristen,
lebili-Iebih itu ditulis dalam bahasa Yunani untuk masyarakat ber
bahasa Yunani dan gaya tuUs'll (keeuali, barangkall, Wahyu) adalah
dari karangan kesusasteraan yang berlaku soot itu. Dalamnya tak ter
dapat pemutusan yang nyata da1am kontinuitas Gereja berbahasa
Yunani dan oleh karena itu kita dapati bahwa tulisan-tulisan yang
sungguh.sungguh keliru hanya sedikit ditemukan dalam naskah·naskah
yang terpenting dari teks-teks yang ada. Keadaan ini tak meneegah
adanya perubahan-perubahan; tetapi itu sebahagian besar bukanlahber
sirat kebetulan. Sebahagian besO' sekali dari berbagai versi naskah
Perjanjian Bam sejak semula adalah perubahan-perubahan yang di
sengaja. Perjanjian dalam waktu dulu sekali tidak mempunyai kekualan
pengesahan dari "Undang-undang Gereja" dan perubahan dan tambah
an betul-betul dilakukan, bila dianggap sebagal perbaikan.

lni berarti bahwa Perjanjian Baru dibuat oleh orang Kristen
untuk kaum Kristen. Apa lagi ditulis dalam bahasa Yunani untuk
kaum-kaum berbahasa Yunani, dan gayanya adalah sesuai dengan
selera yang berlaku. Dalam kesinambungan silsilah gereja ber
bahasa Yunani tak terputus. Karena itu tak terdapat kesalahan
kesalahan besar dati salinan dalam terjemahan yang berlaku,
walaupun kita tak dapat mengatakan bahwa tak ada pertentangan
pertentangan. Tetapi, pertentangan-pertentangan itu bukanIah
kebetulan. melainkan disengaja. Dati mula-mula sekali beberapa
penulis tampaknya memasukkan perubahan-perubahan ini dalam

teks perjanjian Baru.
yang sebenarnya adalah Perjanjian Baru dati semula tampak-

(v) Dalam Encyclopaedia Biblica (Jilid IV, hIm. 4980) kita

dapati:

"diii)EusypiusAalam bukunya History of the Church menulis
bah~,~"surat Pertama dati Petrus adalah aseli. Suratnya YaI!g
Kedua tak pernah menjadi bagian dati Kitab Sud, Jetapi;(!,:!I,:!Cl

sering dibaca-baca (Jilid IV, Bab 3), .

(iv) Dalam Kitab itu juga (Bab 25) kita baca bahwa Surat
dati Yakob dan Surat dati Yahuda dan Surat Kedua dati Petrus
dan Surat-surat Kedua dan Ketiga dati Yahya dulu, semuanya di
sangsikan sekali. Tidak diketahui apakah ini disusun oleh para
penulis mjil atau oleh orang-orang lain dengan nama merelOC



kitab suci dalam ibadat umum tentu saja membawi serta t~biban.
tambiban yang bertalian dengan liturgi, se~rti nyan~ian: PuJa Bapa~
karoi' sedangkan permulaan pelajaran GereJa, yang diren.tangkan. dan
hUbu~gan kalimat yang sebetulnya, seringkali terpakaa dile.ngkapl de·
ngan beberapa kata yang bersifal keterangan yang eep~~ dianggap se·
bagai bagian aselinya. (Ene. Brit. Edisi ke 12, hlm. 646, JiM Ill).

(viii) Juga kita dapati:
Dari yang sudah kita lihat tampaklib bibwa ~ebagian besar da~

Perjanjian Baru terjadi dari tulisan·tulisan yang tida.~ langsung dan
murid.murid Isa a.s. (Ene. Brit. Edisi ke 12, hlm. 643, Jllid 111).

fix) Dan lagi:
Namun pada waktu iui sungguh.sungguh setiap kitab d~ri Perjanjia~

Baru keeuali empat Surat besar dari Paulus, terny~ta tidak me~J~di

k 'k lisihan dan malib ke dalam ini pun telib dilakukan penylSlp-po o· perse , . . )
. . (Ene Brl't Edisi ke 12 hlm 643 Jllid III .an·penylSlpan ., ,

(x) Pada masa kini pun Perjanjian Baru tidak bebas dari pe-
. . dan pernbahan Sebagai contoh kita kemukakan yangnYlslpan .

berikut:
(a) Dalam Yahya 5:2-5 kitn dapati:

Maka di Yeruzalem dekat "Pintu domba" adalib satu. kolam, m,:
nurut bibasa lberani dinarnai Baitesda, maka padanyn a~ lima. serambl.
Di serambi itu ndalib terhantar amat. banyak orang .sakit, 'yartu or";!'g
buta dan timpang dan lumpuh, sekaliarmya menantikan :ur kolam ltu
berkueak. Karena terkadang-kadang turunlib seorang malarkat ke d~:
kolam itu serta mengucakkan airnya, maka barangsiapa ~a~g te~ e
dulu turun ke dalam kolam itu, sesuda!mya terkueak arr ~:U' l~PU~
sembuhlib dari barang sesuatu penyakit apa pun yang diida:;
Maka adalib di sana seorang yang sakit sudah tiga puluh delap~ u~
1 ApabUa dilibat oleh Yesus akan dia terhantar, serta diketibUl·
amanbY_'::wa sudib sekian lama ia sakit, berkatalib ia kepadanya: Mau·nya, WI

kib engkau jadi sembuh?"

Selama beratus-ratus tahun kita dapati cerit~ra ini tercantu~
dalam Injil. Tak seorang pun berpikir bahwa hal l~U. tak d~pat dl
percayai. Tetapi, ketika terjadi perselisi~n-persehslhan dl antara
orang-orang Islam dan orang-orang Kristen dalam. abad ke:
sembilan belas, maka ayat 4 dan sebagi:n;t a~~t 3 dlb~ang. dan
kalimat dalam Bible Inggris yang sudah dlrevlSl dan dlterbltkan
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dalam tabun 1881, karena takut terhadap kritik orang-grang
Islam, dan pada pinggir halaman dibuat catatan bahwa banyak pe
nulis dulu memasukkan selurnh atau sebagian dati kata-kata yang
dibuang dari teks itu. Yang menjadi soal ialah: kalau bagian ini
terdapat dalam teks-teks lama yang diakui, mengapa perubahan
itu dilakukan? Selain daripada itu, kenyataannya saja bahwa suatu
ayat tertentu terdapat dalam beberapa naskah dan Ienyap dari lain
lairmya, adalah bukti dari kenyataan bahwa teks aseli telah meng
alarni perubahan-perubahan. Hanya dua kemungkinan yang dapat
diterirna: Pertama, kita harus meinbenarkan bahwa ayat itu tak
terdapat dalam teks aseli. Dalam hal ini kita hams berkesimpulan
~ahwa beberapa penulis seeara bebas memasukkan kata-kata de
llgah kemauan mereka' sendiri. Atau kedua, kita harns mengakui

\PlUi:wa ayat itu betul-betul terdapat dalam teks aseli. Dalam hal ini
,kita terpaksa menganggap bahwa beberapa penulis tertentu dengan
sengaja menghapus ayat itu dari teks. Dalam kedua hal ini teks
akan dianggap mengalami percampurtanganan.

(b) Yahya 5:7, 8 kita baca:

Karena tiga (yang menjadi sakai di surga, yaitu Bapak dan Kalam
dan rohulkudus, dan ketiganya menjadi satu) y;mg menjadi sakai
(dibumi) yaitu roh, dan air dan darib, make Ia:tiganya menjadi 50·

tujuan dalam satu.

Kalirnat-kalimat di atas merupakan bagian PeJjanjian Barn se
Yilamaberabad-abad, tetapi ketika orang-orang Kristen masuk ke
;'~~arn persengketaan dengan orang-orang Islam dan yang belakang
~\.lTIulaimelancarkan serangan-serangan atas kalirnat-kalimat se-
~g~m itu, maka orang-orang .Kristen mengubah teks Kitab sud
7reka dan kata-kata dalam tanda kurung itu dibuang dari Bible
IlllJisRevised Edition yang diterbitkan dalam J881. Soalnya
::ialah:Kalau kata-kata yang dibuang itu tidak merupakan bagi
liariteks aseli dan dimasukkan ke dalam teks oleh seseorang,
.berarti bahwa dalam 1881 satjana-satjana Kristen mengakui
""aJKitab sud Kristen telah mengalami percampurtanganan.
~i;kalau naskah-naskah lama yang benar dan perubahan seka

llfig\dilakukan dalarn teks itu karena dipandang perlu, hal itu ber
"y.bahwakejadian percampurtanganan dalam Kitab Sud Kristen

asihterus betjalan.
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(c) Dalam Matius 17:14-21 kita dapati:

Apabila mereka itu sampa! kepada orang banyak maka datanglah
seorang berlutut dihadapan Yesus, sambil ber~ta: Ya TtJ!'an, kasihan
kanlah anak hamba yang laki-Iaki, karena la gila babl, lag! amat s~gat
sengsaranya, karena kerapkali ia jatuh ke dal";ffi apl dan kerapkah ke
dalam air. Maka hamba sudah membawa dia ke?ada mund-,?und
Tuhan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dia. Maka menla,,:,a?
Yesus katanya: Hai bangsa yang tiada percaya dan yang sesat 1Ill:
berap~ lamakah lag! aku beserta dengan kamu? dan berapa lamakah lag!
Aku sabar akan kamu? bawalah dia kepadaku. Lalu Yesus p,un meneng
king dia, sehingga keluarlah setan itu danpadanya, m~ka bu.dak pun
pulihlah pada ketika itu juga. Setelah itu datanglah mund-mund ltu ke-

ada Yesus dengan senyum-senyum serta berkata: Apakah sebabnyakmi ini tiada dapat membuangkan setan itu? Mal'" kata Yesus kepada
mereka itu: 01eh sebab kurang iman-mu, karena dengan sesungguhn~~
Aku berkata kepadamu: Jikalau kamu menaruh ima~ ,sebesar blj!

. aka kamu boram' mengatakan kepada gunung 1m. Pmdahiah
sesaWl, m" 'hka . d
engkau dari sini ke sana, niscaya berpindahiah la ~elak;?": . n na a
buang sesuatu pun yang mustalill padamu. Tetapl selems 1m deng~n
suatu pun tiada dapat keluar, hanyalah dengan doa dan puasa saJa.

Pembela-pembela agama Kristen tampaknya ya~n b.ahwa
sesudah percaya kepada Isa a.s., tak diperlukan lag! la1ll-la1llnya
di jalan kebajikan untuk memperoleh keridha~n ~an. kec1lltaan
Tuhan. Tetapi dari bagian tulisan Matius yang dlku~IP ltu tampak
bahwa tujuan l1esar ini tak mungkin dicapai, kecualr den.gan puasa
dan doa. Karena itu doa dan puasa adalah alat pentmg u~tuk

'k k 'h Tuhan. Oleh karena murid-murid Isa a.s. lIdakmenan . aSI I "I
menggunakan alat-alat itu, maka mereka menurut penuturan nll,
tak mampu mengusir keluar suatu roh jahat, wal~u'pun mere~a
sudah menyatakan iman kepada Isa a.s...Par~ !<rillkus MU~~lm
menggunakan kalimat-kalimat ini sebagro kntlkan yang jltu.
Mereka mengatakan bahwa hanya beriman kepada Isa a.s. belaka
tidak cukup. Perbuatan-perbuatan baik juga perlu dan Isa a.s.
sendiri menekankan kepentingan doa dan puasa, dan mengguna
kannya sebagai wahana kemajuan rohani. Kalau doa dan puasa
juga perlu, maka iman kepada Isa a.s. tidakIah cUk~p dan .t~k da~a:
membebaskan Orang dari kewajiban berbuat balk. Kntl~a? uu
demikian jitunya sehingga pembela-pembela Kristen sendm ter-
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n~~~~ tak sanggup memberikan jawaban apapun. Jalan lain satu
satupya. yang diperoleh mereka ialah membuang ayat itu dari
InjH'.l:)eInikianlah, dalam Injll Matius dari Injll Yang Disempuma
kan tak kita jumpai S<l)11a sekali ayat itu. Seluruh ayat itu telah di
bU:ll1g dan terbuktilah bahwa teks Inji! masih menderita percam
purtanganan manusia.

·!"LOrang berkata bahwa dalam ·Markus 9:29 perkataan "doa"
masihiterdapat dan bahwa kalau perubahan itu dllakukan karena
did9rong sesuatu alasan buruk, perkataan doa tak akan dituliskan
teI'l)li! dalam Markus. Tetapi dalih ini tidak kuat. Kritikan orang
orang Islam tidak disandarkan pada perkataan doa, karena doa
m~i!\,~Nakukan oleh orang-orang Kristen. Kecaman mereka
dig~Mk~'l pada perkataan puasa. Ayat yang dibuang itu menun
ju~~~,n .puasa sarna pentingnya untuk kemajuan rohani, karena
it~;,~~aJ'i~ftak mungkin dapat dianggap kutukan. Untuk meng
hi'l,~~r~~.~ritikan ini, seluruh ayat itu dibuang dari Matius dan
p'erkaiaan puasa dibuang dari Markus. Mungkin pula bahwa se
goIo,'l~~ O~g yang melakukan perbaikan itu menganggap perlu
1fI~!~'l~~pkan seluruh ayat itu, sedang segolongan lainnya meng
anJlllap c~kup dengan hanya membuang perkataan "puasa" saja.

I'ERTEN'i'ANGAN-PERTENTANGAN DALAM
PERJANflAN BARU

,Maka terdapat pula pertentangan-pertentangan dalam
cer!tera~cerita Injil dan pertentangan-pertentangan itu juga mem
uktikan bahwa Injll bukanlah merupakan wahyu Tuhan atau

.wa percampurtanganan manusia telah mengubah wahyu aseli-
ya ~ehiJlgga taj:: dapat dikenal lagi. Seorang penulis biasa yang
e~pu'lYai. kadar ketaatan biasa tak akan membiarkan per

entangan-pertentangan yang terdapat dalam tulisannya, bagai
ana mungkin kita akan dapat menerima pertentangan-per-
"lltangart yang terdapat dalam Kitab Tuhan? Di sini kita mem

'kan beberapa contoh:

ertaJian dengan kehihiran Isa a.s. kita mengetahui dati
-22 dan Lukas 1:32-33, bahwa AI-Masih a.s. akan men-

69



jadi seorang makhluk biasa. Hanya ia akan dinarnai anak Tuhan.
Tetapi dari Injil Yahya (1:1,3) kita ketahui bahwa Al-Masih a.s.
adalah kalam yang selalu beserta Tuhan dan, pada hakikatnya,
Tuhan, sehingga semuanya telah dijadikan daripadanya.

(iiJ Dari Matius 3:13-17, Markus 1:9-12 dan Lukas 3:21-22
dan 4: 1 beliau menerima pembaptisan dari Yahya dan sesudah
menerima pembaptisan daripadanya beliau segera meninggalkan
nya atau pada hari itu juga. Tetapi dalam Injil Yahya tak ada di
sebutkan sesuatu pembaptisan dan pertemuan di a'ntara !sa dan
Yahya a.s. dikatakan terjadi selama dua hari.

(iii) Dari Yahya 1: 19-44 ternyata bahwa sesudah tingal be
serta Yahya a.s. dan mUrid-muridnya beberapa hari, Isa a.s. pergi
langsung ke Galilea. Tetapi dari Matius 4: I, Markus 1: 12 dan
Lukas 4: 1 ternyata bahwa setelah menerima pembaptisan dari
Yahya a.s. Isa a.s. pergi ke hutan agar kekuatannya diuji oleh setan
dan tinggal di sana 40 hari.

(iv)Dari Yahya 1:35-51 ternyata bahwa segera sesudah ber
jumpa dengan Yahya a.s., !sa a.s. membuat dua orang murid
Yahya a.s., seorang bernama Andereas dan yang lain tak disebut
kan namanya, menjadi muridnya sendiri dan pada perjalanan ke
Galilea ia mem buat Simon, Petrus, dan Nathanael menjadi murid
nya. Tetapi dari Matius 4: 12-22, Markus 1: 12-20 dan Lukas 4: 14,
15; 5:1-11 ternyata bahwa sesudah bertemu dengan Yahya dan
berdiam 40 hari dalam hutan, Isa a.s. berpuasa dan ketika men
dengar Yahya dipenjarakan, beliau pergi ke Galilea dan mengajar
di sana pada beberapa tempat dan dalam beberapa hari dan dekat
danau di Galilea beliau menerima baiat dari Simon, Petrus,
Andreas, Yahya, dan Yakub. Maksudnya, tempat orang-orang ini,
menurut Injil Yahya, dibaiatkan oleh !sa a.s. menjadi muridnya,
bukanlah tempat mereka, menurut Injil lain, diterima menjadi
murid. Juga waktu terjadinya pembaiatan, menurut Yahya, tidak
lah sarna dengan waktu yang diberikan oleh Injil lain. Injil-injil
lain memberikan waktu itu dua bulan kemudian.

(v) Dalam Yahya 4:3 dan 43-45 kita diberitahukan bahwa
negeri kelahiran Isa a.s. ialah Yudea dan bahwa Isa a.s. berangkat
ke Galilea tempat beliau sangat dimulyakan, karena ia percaya
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ibahwa seOl"ll1lg nabi tidak dimul ak
isendiri Teta i b Y an dalam negeri kelahirannya

Lukas ·4:24 Pd~n e~:~~:g'::\de~ganini, dalam Matius 13:54-58;
c,darah Isa a.s. bukan Yudea'mec;:~a;an, ~ahwa negeri .tumpah

mulyakan di Galile l<at Galilea. Karena hdak di
ditanah tu ah d a, anya, maka tak ada nabi yang dimulyakan

mp arahnya sendiri.

(vi)Dalam Yahya 3'2226 d
malahan sebelum Y .. - . an 4:1-3 diceriterakan, bahwa
nablighk' ahya dlpenJarakan, Isa a.s. sudah mulai me

an.aJarannya dan membaptiskan orang-Prang
bah Tetapi d~am Ma~ius 4:12-17'dan Markus 1:14-·15 dikatakan

c;Yiili~:. Isa a.s. mulm mengajarkan sesudah penangkapan ata:

(vii) Menurut Lukas 3'23 Yr'
t~0Ii;~etaPimenurut Matius'l: 16 ~s~d~~:~~a~~~b~dalah anak

::~:;i :Jj)ir! ~enurut LUkas 3 :31 Isa a.s. adalah keturunan Daud

td:ri~~:':~a ~~~n~ teRataJ~ai SMualt~us 1:6 mengusut keturunan Isa a.s.
, atman a.s.

;;iJ~~~~itg~:~·Si.ISyilah krelahiran y~g diberikan Matius kita men-
cc". VcC c. an usu a s sampm Ibrahim d 1 h

;:~~~~~h<l~~: .iISila: I~el~;:m yang diberika~\::a: ~t~ ::~:
""'k"'v rang. e am 1m Juga nama-nama dalam ked .J .J h
";'crtllDInan itu tidak sesuai. ua SI SI a

Z:::n"(;{-) Dal.am Lu~as ~4:50, 51 dikatakan bahwa Isa a.s. dinaik

j:jja!I",~\~~:~~\~aItt~\/~~aPi, dalam Kisah I: 12 kita membaca
'i! i.· .. 'c eIJa I I atas gunung bemama Zaitun.

ZC:ii(ii((xi)Lukas 14 '41 19 36 d
l\ca;s::bangklt dari- k' --.' an 51 berkata bahwa pada hari Isa
::lnaik:kel:' . T em.atmn, atau pada malam sesudah itu, beJiau
:l:naikke 1a::~0;ta~kl, dala

d
,? Kisah 1:3 kita baca bahwa Isa a.s.

""h.":. an emu Ian sesudah kebangkitannya.

:xr':::L:?;\,ii!palam Matius ! 0: 10 kitabac bah I

~r~ga:Ltrrii:~-~~~~n~a .supa~a jangana men~:di:~a~s.,,~:~~~~~
C;C', " agI peIJalanan, atau dua helai baju atau

ih'~~~lJtongkatpun," tetapi Markus 6:8, 9 berkata, bah~a Isa
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ruh murid-muridnya jangan membawa apa-apa untuk
a.s. menyu . Markus membenarkan bahwa

.alanan selain tongkat. Tetapl, D . . .
pel] h'd muridnya mengenakan kasut. an lll1

Isa a.s. menyuru :~~u~t Matius, Isa a.s. melarang pemakaian
nampaklah .bahwa, mbawa tongkat tetapi, menurut Markus
kasut sekallpun dan me . tall supaya membawa tongkat
murid-murid itu mendapat penn
dan memakai kasut.

TAKHAYUL DALAM INJIL

P
.,. Barn akan memperlihatkan ballwa

Penelaallan el]anJlan
Kitab itu tak bebas dati unsur-unsur takhayul.

(i) Dalam Markus I: 12, 13 kita dapati:

'tu'u Roh membawa Yesus ke padang belant~
Pada masa 1 J ga 'tu 40 hari lamanya dicobai oleh Iblis,

Adalah Ia'di padang belan~ara 1 b' tang yang buas tetapi malaekat
maka Ia hidup di antara brnatang- rna ,
pun melayani Dia.

. . di .ni hanya khayalan-khayalan.
Peristiwa yang, ditults . 51. dunia ini orang hidup dalam

Hukum Tuhan me~entang hal
k

ltud·alDi kumpulan binatang, setan
rakat manUSla dan bu an am h k

masya , . d'terima oleh akal ballwa u urn
atau malaik~t. Tak mun~.~ Stan tak hidup kelihatan ber-
Tuhan berl~nand' dPad~ -:. :.:m~:kat tidak pula melakukan jasa
sarna manusla 1 urna
yang kelihatan bagi manusia. . . dan kasyaf

Menyaksikan hal-hal demOOan dalam lm~land 00'an itu
. P galaman-pengalaman em

adalah perkara lam. en d .tu malahandi masa yang lampau, an 1
diperoleh oleh orang-orang. . . 'ak pernah kita dapati di
bisa diperoleh pada masa uu. Tetapl, t akhluk manusia
masa yang lampau atau pad~ waktu sekar~;.:a halnya serigala
hidup bersama-sama dengan hewan, sebagat . d
dan singa. Tidak pula kita dapati set.an.datang kep~~::::tu:

. ehingga manU51a ltu menuru
membawanya pergJ. s k h daknya dengan hanya
nya secara berlawanan dengan e end ,j tidak ada
melakukan pemberontakan Ikakuad~g-kp:k~J~_;::erjaanseperti
malaikat yang datang dan me an
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membakar roti, memasak dan mengambiJ air, Dalam hikayal benar
kibi dapati ceritera-eeritera semacam itu, tetapi dapatkah ceritera
seritera itu memperoleh tempat dalam Kitab Suci? Jika PeIjanjian
Barn buku semacam Jungle Book karangan Kipling, hal itu lain
,sarna sekali. Akan tetapi, Pe:Ijanjian Barn adalah Kilab untuk
menuntun umat manusia dalam keagamaan. Faedah apakah yang
akandapat diraih dati Kitab dengan ceritera-eeritera dan dongeng
'dongeng semacam itu? Isa a.s. seorang yang bajik lagi saleh. Kita
tidak dapat menisballkan hal-hal yang bersifat khayali semacam ilu

'k:epada beliau. Beliau seorang Nabi Allah yang mulia, diutus unluk
membimbing kaum beliau. Tidak mungkin beliau mengajarkan hal
halsemacam itu. Tidak mungkin pula ajaran beliau akan meng
goncang kesetimbangan pikiran para pengikut beliau dan meng
halaumereka dati jalan akal masuk ke dala!l1 rawa ketakhayulan.
fI%~ena itu, kita terpaksa mengatakan bahwa unsur-unsur ke
;,tll!d1ayulan itu dimasukkan ke dalam Inji! beberapa masa
ikeI)1lIdian. !sa a.s. tak dapat bertanggung jawab atas hal-hal itu,
fi~aJcpula para murid beliau Tanggung jawab atas takhayul-
nf~l$ayuI itu masuk ke dalam teks-teks InjiJ terletak pada orang
.g~ang,Kristen yang datang kemudian; mereka tidak lagi peka
~~llE kerohanian dan lebih menyukai mendapat pujaan umum

da.rlpada kebenaran sejati.

(Ii) Di dalam Markus 5 : 14 kita baca :

Maka sampailah mereka itu ke seberang tasik, ke tanah orang
Gadara. Selelah Yesus turun dari perahu sebentar itu juga bertemu
lah.dengan dia seorang yang bertempat di kubur-kubur orang, maka
~o!""gpun liada dapat mengikat dia, walau dengan ranta! sekalipun.
,j(f~1lll kerapkali sudah ia dirantaikan kakinya dan dibelenggu, tetapi

'/'~~rantai itu diputuskannya bela.ka, dan belenggu kaldnya itu pun
, ~rkannYa, maka seorang pun liada ada kekuatan memerintah
dia.~aka senanliasa siang malam ada1ah ia di kubur-kubur dan di
bukit-bukit, berleriak sefta memotong dirinya dengan batu. Akan

tapi selelah dilihatnya Jesus dar! jauh, berlarilah ia datang me·
~fernbah. Dia, sambil berseru dengan nyaring suaranya, katanya:
"Apakah perkara aku kena-mengena dengan engkau, hai Yesus,
AItakAIlah Yang Mahatinggi. Aku menuntut sumpahmu demi Allah,
jai\g,m .Engkau menyiksakan' aku! Karena sudah dikatakan Yesus
kepadanya: Hal, setan, keluarlah engkau daripada orang ini. Maka
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bertanyalah la kepadanya: "Siapakah namamu?" .Maka ~ahutuya:

I.e
. ·tuIah namaku karena !<ami banyak. Lalu la menunta amat

gton,l ' . ke] da .
sangat kepada Yesus, supaya jangan elisurnhnya pe~gl uar n

. 'tu Maka adalah eli sana pada bukit itu bagt sekawan besar
negen 1 • • I
sedang mencari makan. Maka segala setan itu pun menunta sa a.s.,
katanya: Suruhkanlah !<ami masuk ke dalam kawan babi itu!" Maka
diluluskannyalah. Lalu keluarlah segala setan. ltu serta m~uk ke dalam
babi itu, maka semua babi itu terjunlah dan lereng bukit yang cu~am
ke dalam tasik, sekira·kira dua ribu ekor banyaknya, lalu .matilah
lemas eli dalam air. Maka orang penjaga babi itu pun berlarilah lalu
elikabarkannya perkara itu dalam negeri dan eli kampung pun. Maka

keluarlah orang melihat apa yang terjaeli itu.

Kalimat-kalimat ini mengandung pikiran-pikjran takhayul
yang demikian banyaknya sehingga pembaca bertanya keheran
heranan, bagaimana hal itu bisa menyelinap ke dalam penutu.ra~
Injil. Pertama, kepada kita diceriterakan bahwa seoran.g menJadl
berubah akalbegitu gawatnya sehingga ia tidak dapat dlkungkung
dengan rantai-rantai yang paling kuat sekalipun. lImu kedokte~an
dan pengalaman manusia mendustakan ceritera semacam ltu.
Rantai yang cukup kuat guna menaltan dan men~ngkung orang
yang paling gila bagaimanapun pasti bisa didapat. Tld~kkah ~rang
orang di masa itu tahu bagaimana cara membuat rantat-rantat yang

. ?
cukup kuat untuk menahan manusla. .

Kedua~ . dalam kalimat-kalimat itu dikatakan kepada kita
baltwa orang gila itu bisa memotong dirinya dengan batu. Hal
semacam itu amat mengherankan. Kelihatannya seorang orang
memotong dirinya bertaltun-taltun lamanya dengan batu, namun

d
'ki I'a ti'dak mati' Ketiaa diceriterakan bahwa lsa a.s. berem) an . 0' • ..' ."

bicara kepada orang itu, "Hai setan, keluarlalt danpada orang Int.
Hal. demikian hanya biasa diucapkan oleh or~g-or~g yang ter
belakang dan bodoh dan adalah tidak mungkin dlkatakan oleh

b· Kalau roh-roh J'ahat dapat masuk ke dalam badan
seorang na I. . k 'k
manusia mengapa peristiwa demikian tidak dapat kita sa SI an
di masa' kita ini? Tidakkah kita mempunyai alat-alat untuk me
lacak roh-roh jahat? Benar, Bmu kedokteran masa sek~rang me~:
anggap penyakit-penyakit rohani, seperti neurast~enta, hysten~:
gila dan lain-lain ada, tetapi Bmu kedokteran mengattkan penyakit
pen~akit itu kepada faktor-faktor lain dan bukan kepad.a roh-roh
jahat.. Akan tetapi, penuturan Injil rnengatakan kepada kita bahwa
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seorang manusia berakal lagi jujur seperti Isa a.s. berpikir baltwa,
,ketika· seorang orang menjadi gila roh jaltat masuk ke dalam diri
?y~. Meng~tkan pikiran takhayul sernacam itu kepada seorang
.\VUJ~d nabl adalalt, menurut pandangan kami, kejam. Hal itu

'mengaitkan takhayul-takhayul kita kepada seorang Guru yang
besar. Isa a.s. sendiri tak mungkin mengatakan hal semacam itu
.ti.dakiPula para murid beliau. Ia pastBalt reka-rekaan pada mas~
k:errtudian. Bukan itu saja, bahkan pikiran takhayul itu lebih parah
lagi. Diceriterakan baltwa lsa a.s. menanyakan kepada roh jahat itu
n~l1;r1ra idan roh itu menjawab, "Legion, itulalt namaku karena
:~~banYak." Dengan perkataan lain, roh itu bukan hanya satu
.im~I~?~!j11satu pasukan (legiun).
iii;;" iiJ2:bih lanjut dikatakan bahwa roh-roh itu minta kepada Isa a.s.
supaya ia jangan menyuruh mereka pergi dari negeri itu. Tetapi Isa
a:s. menolak, karena itu roh-roh jahat itu meminta kepadanya
supaya mengirimkan mereka kepada sekawan babi sehingga
mT~T,M.d~pat masuk ke dalarn hewan itu. Hal itu segera disetujui
~~ill;~r 41u .roh'£Oh jaltat itu pergi dan masuk ke dalam babi itu
~.~~~'Nanan hewan itu terjun dati lereng curam ke dalam laut.
Ri;!lgaI1cara ini tenggelamlah 2000 ekor binatang itu.
"KVi AJari.gkah,takhayul dan bodohnya tarnpakkalimat-kalimat itu.
piceriterakanbaltwa roh-roh jahat itu ingin meninggalkan badan

!j11usia dan ma,-;uk ke dalarn ba.bi. Soal lainnya ialalt : Kawanan
~~i;i~p~tilalt milik seseorang dan apakalt haknya Isa a.S. untuk
m,~?~~n.curkanmilik orang lain? Kalau dikatakan baltwa anak
iJ:;~l1J'l;~erhak atas segala rnacarn milik, maka yang menjadi per

Y~ialalt: Mengapa Tuhan disebutkan Tuhan kasih? Kalau
~~i~emiliksegala-galanya, Tuhan dapat memusnahkan barang
;.gm~ikmanusia, hukurn atau peraturan apa yang kita miliki

pnia?<A.pa buktinya bagi kita Tuhan itu Pengasih?
Selain ini maka ada lagi suatu takhayul lain yang lebih berat
diajarkal} dalam bagian ceritera itu. Dikatakan bahwa roh-roh

!!f!vmasl1k ke dalarn babi, lalu babi itu terjun dari lereng
,.k:e;dalarn laut. Soalnya ialalt, mengapa terjadi perlainan

ii~;~.;Ketika .roh-roh jaltat rnasuk ke dalarn badan manusia,
'C.menceburkan dirinya ke dalam laut. Tetapi ketika roh itu
~~~ld sekawan 2000 babi, mereka teDun semuanya ke laut

"mati. Seluruh kalimat ini bersifat takhayul yang tak masuk
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aka!. Seseorang yang yakin akan kebesaran dan kewarasan Isa ::s.
tak akan menisbahkan hal-hal ini kepadanya atau kepada mund
muridnya. Ia akan terpaksa mengarnbil kesimpulan bahwa kalimat
semacam ini dimasukkan ke dalam penuturan Perianjian Barn oleh
penulis-penulis kemudian.

(iii) Dari penuturan Perianjian Barn tampak bahwa Isa a.s.
biasa menghidupkan kernbali orang yang mati. Begitulah dalam
Yahya 11 :43, 44 kita baca :

Setelah ia berkata demikian. berselUlah ia dengan suara yang kuat,
katanya: Hai LazaIUS marilah keluar! LaIu keluarlah orang yang sudah
mati itu, terikat kaki tangannya dengan kain kapan, dan mukanya.pun
berbalut dengan sapu-tangan. Maka kata Yesus kepada mereka 1tu :
Lepaskan biar dia pergi.

Demikian pula dalam Matius 27:51-53 kita dapati :

Maka sekonyonftkonyong tirai di dalarn Bait Allah cariklah. ter
belah dua, dati atas sarnpai·ke bawah. dan bumi pun gempa dan batu
batu gunung terbelah-belah. Dan kubur-kubur pun terbuka dan
beberapa mayat orang sud yang sudah wafat bangkit pula, dan ke luar
dari kuburnya, maka kemudian daripada kebangkitan Yesus, masuklah
mereka ke dalarn negeri kudus, lalu kelihatan kepada orang banyak.

DapatkaJi. orang berpikir waras dianj~rkan sup~y~ mem
percayai penuturan itu? Kalau yang mati dapat. d~dupkan
kembali, kenapa kini tidak? Kalau dikatakan bahwa 1tu 1aIah hak
istimewa Isa a.s., maka jawaban kaOO iaIah, itu tak benar, karena
Isa a.s. sendiri berkata bahwa kaIau pengikut-pengikutny~punya
iman sebesar biji sawi saja, mereka akan sanggup memperlihatkan
Tan.da-tanda yang lebih besar dari Tanda-tanda yang diperlihatkan-

nya. . .
Demikianlah dalam Yahya 14: 12-14 kita dapatl :

Sesungguh·sungguhnya Aku berkata kepadamu: Siapa yang
percaya akan Daku iapun akan melakukan segala perbuatan ~ang ~~

ini perbuat, dan ia melakukan perbuatan yang lebili besar daripada uu,
karena Aku ini pergi kepada Bapaku. Dan barang apa pun yang kamu
minta atas Narnaku, itulah Aku buatkan kelak, supaya Bapa diper
muliakan di dalarn Anak. Jikalau kami minta kepadamu barang se
suatu atas Narnaku, Aku ini akan membuatkan dia.
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Soalnya kini ialah: dapatkah orang-orang Kristen pada masa
menghidupkan yang sudah mati?

Dalam Matius 14:25-27 kita baca :

Maka pada waktu lepas pukul tiga malarn datanglah Yesus kepada
mereka itu, berjalan di atas air tasik itu. Apabila dilihat oleh murid
muridnya akan Dia berjalan di atas air tasik itu maka terkejutlah
sekaliannya sambil katanya : ltu hantu! LaIu berterialdah mereka itu
sebab takutnya. Tetapi dengan segeranya Yesus bertutur kepada me.
reka itu, katanya: Tetapkanlah hatimu. inilah Aku, jangan takut:

juga suatu takhaYul besar. Orang mana bisa berialan di atas

Dalam Lukas 14:24-26 kita dapati :

Apabila setan sudah ke luar dari dalam orang itu, ia menjalani
tempat yang tiada berair serta mencari perhentian dan tiada didapati.

lalu katanya: Aku hendak pulang ke IUmahku yaitu ke tempat
yang aku sudah tinggalkan. Maka apabila ia tiba didapatinya IUmah itu
bersapu serta terhias. Kemudian pergilah ia mengambil tujuh setan

lain pula bersama·sama dengan ia sendiri, yaitu yang terIebih
jahat daripadanya, lalu masuklah ia diam di situ, maka hal orang yang
dimasukinya itu. akhimya menjadi terIebih jahat daripada awalnya.

;~angkah jijiknya takhayul ini. Apa arti yang mungkin di
;~eu~goleh ceritera ini? Dapatkah itu dinisbahkan kepada se
~Il~:nanusia seperti Isa a.s.? Berkata dusta cukup buruk. Mereka
"~~~~satu takhayul hampir sarna buruknya. Tetapi menisbahkan
g~tadan takhayu! kepada Tuhan dan Nabi-Nya adalah kejam.
iJggl~s.penulis Injil yang ceroboh dan kurang berilmu bertanggung
a~~~';~tas perbuatan kejam itu. Dengan berbuat begitu mereka
~;PJe~ghancurkan Injil dan mem buatnya tak berharga sebagai
ab'agama.

TATA SUSILA PERJANJIAN BARU
YANG MERAGUKAN

alam Markus 11 :12-14 kita peroleh :

ke"so:kan harinya, setelah mereka itu ke luar dari BaHani, la
lapar. Demi terpandang dari jauh sepohon ara yang ber-
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daun pergilah ia melihat kalau·kalau boleh dapat apa-apa padanya;
tatkala la sampai ke situ suatu pun tiada dijumpainya, melainkan daun
sahaja; karena belum sampai musim buah ara. Maka kata Isa kepada·
nya; Janganlah barang seorang pun makan lagi buah daripadamu
selama.lamanya. Maka murid·muridnya mendengar perkataan ini.

Dari im jelaslah bahwa (a) Isa a.s. yang tinggal dalam negeri
tempat pohon ara banyak terdapat, tidak tahu kapan musim ber
buah pohon itu, (b) beliau tampaknya tak punya budi pekerti baik
sehingga sebalik dari merasa menyesal atas kekeliruannya, beliau
terus mengutuk pohon itu supaya mati dengan berkata, "Janganlah
seorang pun makan lagi buah daripadamu selama-Iamanya." Kami
orang-orang Muslim tak percaya Isa a.s. Tuhan. Kami menganggap
beliau hanya sebagai Nabi Allah. Tetapi, kami bahkan tak dapat
mempercayai bahwa beliau mengatakan apa yang dinisbahkan
kepadanya itu. Kami tak bisa lain kecuali tercengang atas orang
orana yang menganggap beliau anak Tuhan dan sebagai contoh
akhl=k yang paling baik, tetapi menerima saja pelukisan-pelukisan
yang memsbahkan budi-pekerti yang tak pantas kepada beliau.
Mereka tak pernah berhenti sejenak untuk memmbang, apakah
hal-hal semacam itu mungkin pernah diucapkan oleh Isa a.s. dan
apakah itu bukan dimsbahkan secara keliru kepada beliau oleh

orang-orang lain.
Pembela-pembela Kristen dewasa im mencoba memberikan

keterangan mengenai kalimat itu. Mereka mengemukakan bahwa
kutukan itu tidak diucapkan kepada pohon ara, melainkan kepada
bangsa Yahudi dan hanya berarti bahwa kaum Yahudi sejak itu tak
akan mampu menghasilkan buah apa pun. Keterangan itu lemah.
Orang-orang yang mengenal bentuk kesusasteraan biasa, tak dapat
terkesan oleh keterangan-keterangan demikian. Kalau pohon ar'
itu harus dipakai sebagai tamsil, perlukah Isa a.s. harus beIjalan
kepada sebuah pohon itu pada waktu beliau sedang menderit.
lapar? Menurut bagian ceritera dalam Markus, Isa a.5. melihat
pohon itu berdaun lebat dan beliau memutuskan pergi ke pohon
itu dengan harapan mendapat l:>Uah barang sedikit. Baru sesuda
beliau melihatnya dari dekat dan mendapatkan hanya daun-dau
_ (sebab musim buah pohon ara belum tiba) - maka ia mengutu
pohon itu. Pendeknya, Isa a.s. pergi ke pohon itu untuk meng-
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hilangkan laparnya. Pohan itu berdaun dan Isa a.s. berharap
mendapat buah barang sedikit. Pembawa ceritera menafibah
~apnya b"?wa musim buah pohon ara belum datang. Semua
1m _•• ~enunJukkan bahwa peristiwa itu tidak dimaksudkan se
baglll.periambang. Pembawa ceritera menerangkan dengan jelas
sek~IILbahwa Isa a.s. pergi ke pohon itu, karena beliau lapar dan
b:Fharapakan menemukan buah-buahan. Tetapi masi berbuah
p~li~n<ara belum datang. Mungkin bahwa pohon yang satu itu
teFI~mbat mengeluarkan buah, atau menderita suatu penyakit dan
t~:fdap~t berbuah. Tetapi Isa a.s. menjadi kesal dan mengutuk
P'?lion ltu.. Kalau semua ini diceriterakan dengan sebetulnya,
~~~lfkah kita punya alasan untuk bertanya, apakah orang-orang
y~grncmgutuk barang-ba~g tidak beIjiwa seperti pohon, sungai,
lll:1n~ngatau batu dapat dlanggap sebagai makhluk berakal? Ada
~s:~nulis yang menisbahkan itu kepada Isa a.s. menyangka
~~a:pembaca-pembaca berbagai generasi yang akan datang

f~111u~lan akan menelan saja karikatur seorang waras dan sopan
se.Il:rtL Isa? Penganut-penganut agama Kristen mungkin dapat
pe~ayakan oleh penuturan demikian, tetapi kami orang-orang
l.!slim tak dapat menisbahkan hal ini kepada Isa a.s., bukan
t;Tna:beliau d~am segala hal berbeda dari nabi-nabi lain, tetapi

~~T~!k:rrerIa dan orang-orang sopan dan berpekerti biasa saja pun
J.e:u'11ltidak mengharapkan hal-hal demikian.

(iiJ ~lam Matius 7:6 kita baca :

.f J~ah karni memberi barang yang kudus pada anjing, dan
l,~l!3-I3 dicampakkan rnutiaramu di hadapan babi, kalau-kalau dipijak
p1jalmya dengan kakinya serta berbalik mencarik karnu.

f'ayang dilukiskan di sini' sebagai "kudus" dan "mutiara"
~.~atnyawahyu dan Tanda-tanda Tuhan. Yang dimaksud
7ellllJ1"anjing" dan "babi" dalam ayat ini ialah orang-orang
te!ik:arkepada Isa a.s.. Tak perlu diragu-ragukan lagi bahwa
~f~~da, Tuhan lebih kudus dari barang-barang yang paling
;It~~~a-tanda Tuhan adalah lebih berharga daripada mutiara.•
h:.~~dapat disangkal lagi bahwa barang-barang kudus dan:
r _,' seperti mutiara justru dimaksud untuk orang-orang yang:

empunyai. Tanda-tanda Tuhan harus ditunjukkan kepada .
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mereka yang sepi dari kepercayaan kepada Dia. Nabi-nabi tidak
membawa iman hanya untuk orang-orang yang sudah mempunyai
nya. lni ternyata dari sejarah bahwa nabi-nabi tak pernah datang
melainkan dalam masa kekeruhan sedang merajalela. Mereka
datang hanya ketika dunia diliputi kegelapan, dan tugas mereka
ialah menuntun dunia dari kegelapan kepada terang. Ajaran
mereka ditujukan kepada orang-orang yang meraba-raba dalam
kekelaman. Bagi merekalah nabi-nabi itu datang ke dunia.
Tampaknya tak mungkin bahwa seorang kekasih Tuhan akan
melukiskan sebagai anjing dan babi mengenai orang yang kesalahan
mereka hanyalah karena kepada mereka sinar iman belum turun.
Tidaklah mungkin seorang nabi akan mengatakan bahwa tanda
tanda Tuhan tak boleh disampaikan kepada orang-orang kafir
karena khawatir bahwa jangan-jangan mereka akan menginjak
injaknya. Kalau seorang nabi dituduh dapat mengatakan hal
semacam itu, bagaimana mungkin orang-orang kafir akan bisa
percaya? Pengaitan perkataan itu kepada Isa a.s. adalah perbuatan
kejam. Itu serupa halnya dengan mengatakan bahwa orang-orang
itu sendiri, yang kepada merekalah beliau dill)aksudkan datang,
dilukiskan oleh beliau sebagai anjing dan babi; dan ini bukan
karena kesalahan mereka, bukan pula karena sesuatu kejahatan
yang mereka lakukan, melainkan hanya karena kebenaran belum
nampak kepada mereka.

Kebalikan dari ini adalah contoh yang diperagakan oleh
RasululJah s.a.w.. Di dalam Alquran (26:4) kita baca:

"Bolah iadi engkau akan membinasakan dirimu sendiri dari
duka cita karena mereka tidak mau beriman."

Ayat itu melukiskan betapa besar hasrat RasululJah s.a.w.
untuk menyampaikan seruan beliau kepada semua orang kafir.
Jika kita pertentangkan Yesus dari Injil dengan Rasulullah s.a.w.
dari Islam, kita menemukan satu perbedaan seperti beda langit
dan bumi. Yang seorang menyediakan diri untuk bekeIja sampai
mati demi mereka yang tidak mau beriman; yang lainnya lagi ber
paling dari mereka seraya menyebut mereka anjing dan babi dan
memerintahkan pengikut-pengikutnya jangan membacakan Tanda
tanda Tuhan kepada mereka.
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Tidak ayal lagi, Rasulullah s.a.w. mengatasi nabi-nabi lain
u.,,~emuanya dalam keteladanan budi. Namun kaml' t'd k d

rtIem . b ,1 a apat
.', .. p~rcayal . ahwa Yesus kosong dari budi pekerti yang baik

sebagaImana dlga~barkan oleh InjiJ. Benar, beliau tidak menca ai
mar~a~at ker~hanlan tmggi yang dicapai oleh Rasulullah. Nam~n

L demlkian, bel~au adalah seorang Nabiullah dan diutus oleh Dia
!;,;b'~t~k mengaJarkan akhlak dan ajaran rohani kepada manusia
,,;;J~I~g~.nnya. harus .me~bedakannya dan beIjuta-juta makhIuk
',,!>W~~Hsla laInnya, Letapt celakalah penulis yang menuduhkan
'!,;~T!~~,uan y.ang tak pantas semacam itu kepadanya. Dalam hUbung
;~lmkaml tak. dapat menmggalkan penstiwa ten tang wanita dari
"IC~naan, yan~ dlsebut dalam Matius 15:21-26 dan Markus 7:24-27
P~~empua~ hU menghampiri Isa a.s. dengan amat merendahka~
gin. Sesual dengan adat bangsanya ia berlutut di muka kak' I
dan h . . k 1 sa a.s.
< , ; ..ny~. menglngln an petunjuk daripadanya. Tetapi menurut

,p~mlhs InJI!, Isa a.s. berkata :

"TIad~ patu! mengambil roti anak·anak dan mencampakkannya
kepada anJ1ng."

·)J~ngk.ah besarnya keinginan dan harapan perempuan melarat
~etl~a la ~atang menghampiri Isa a.s.. Dan ia pergi tidak untuk

~n~emls roti .atau pakaian atau sesuatu benda semacam itu; yang
,I~gtn~annya lalah tuntunan rohani belaka. la menginginkan dari
~;~.s: Justru barang yang untuk memberikannya itu beliau datang.
T,·t~R": penuturan In~il berkata bahwa Isa a.s. menyuruh orang
,;17~'Fslr perempuan ItU. Bukan hanya itu. Isa a.s. melemparkan
~~~;,temuka wanita itu, memanggilnya anjing dan menghina
~,.~'NIC,alau penuturan Injil itu benar, Isa a.s. bukan menghina
arl'a;;RTrempuan dari Kanaan ini. Beliau merendahkan semua

m; Iemah dm menunjukkan dengan ucapannya bahwa beliau
punya apa-~pa ~ntuk dikasihkan kepada perempuan

WRU~? Yahudi. ~liau lebih suka kalau kaki beliau diurapi
,gunyak wang! oleh seorang perempuan Yahudi yang ber

!f,t~~as 7:36-38) daripada mengatakan kata-kata penghibur
g,~"g~eorang perempuan bukan-Yahudi. Kalau orang-orang
~11;lI1en~ggap kalimat Injil itu betuI, itu terserah kepada
~~.Tetapi pada fihak kami sendiri, kami tak percaya bahwa
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k hal demikian tentang beliau.
'd b I' akan mengata an .murid-mun e lau . ]'empol dari penulis-penuhs

. hal 'tu adalah Isapan . .
Menurut kaml : . k k ada waktu ketika Isa a.s. se]atl
kemudian. Dan ~al It'-: dlla ulan :hayali dijelmakan oleh penulis
telah lenyap dan duma dan sa
penulis yang tidak tahu.

(iii) Dalam Yahya 2: 1-4 kita peroleh : .
. d' cIa'tu ada suatu perjamuan kawm

Maka dua hari kemudian
a1il

anpa
d

I.
bu

Yesus ada di sana. Maka
. Ka di tanah G ea, an I .

di negen na, 'd-muridnya dijemput kepada periamuan kawm
Yesus pun dengan mun. b katalah ibu Yesus kepadanya,
ilU. Apabila kel..-urangan. alr anggur'Me~ kata Yesus kepadanya: Hai
"Mereka itu tiada befalr anggur. a. Aku dengan engkau?
perempuan, apakah yang kena· mengena di antara

Saatku belum sampai."

Demikian pula dalam Matius 12:47. 48 kita baca :
e adan a: Tengoklah ibu dan saudara tuan

Maka kata seorang ~ P Y Maka Isa menjawab dan
berdiri di luar hendak bleara dengan ~~. kepadanya: Siapakah ibu·
berkata kepada orang yang menyampal
ku? Dan siapakah saudara·saudaraku?

. . Y h a dan Matius ini menunjuk-
Kalimat-kalimat kutJpan dan hay sekalipun terhadap ibu-

I f dak menaru segan, .
kan bahwa sa a.s. I di elihara dengan takzim dan mulla
nya. suatu hubungan yang p an sopan. Apakah seorang
setinggi-tingginy~ ?Ieh semua c:an\~n:a dengan kata, "Perem
Kristen biasa kml mau me:eourt~a aku dengan engkau"" Mau·
puan, apakah ke.na-men:~:am~s:nsekarang mengenyahkan ibuny
kah seorang Knsten P d 'kian dianggap sebagai oran

gh. a dan namun eml , .
secara men m. ' a enulis-penulis Injil mengecuallka
sopan? Kalau tldak, mengap p l'k itu" Hormat terhadap ib
Isa a.s. d.en.gan lu.~san yang m~nf;; Im:yar~kat primitif sekalipun.
adalah mlaJ kebaJlkan umum, tk baik yang diamalkan oleh
!tu adalah suat~ c~ntoh k~~. ua; Tetapi kalau penuturan Inji
manusia yang pahng ]ahat se a 1PI

u
:1 'n'l p'ahlawan tradisi Mus

d· . maka Guru sraJ I ,harus Ipercayal, t bangsa dari gelap kepad
d t untuk menuntun sua u ..

a.s.. yanctg a an;uk mengajarkan sifat-sifat akhlak yang tinggJ 1B
terang an un . d berlaku tak-kenal-malu ter
berlaku kasar terhadap Ibunya an
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<~~~tPh~a,Menurut kepercayaan Kristen, Isa a.s. adalah TUhan,
~~ktn makhluk manusia. Kalau Isa a.s. anak TUhan, mengapa
beJiall dilati\rkan dari rahim Maryam?

J!~t}St a.s. menerima bahwa beliau dilahirkan dalam pangku
',~ Ma7arn dan menyuruhnya menderita beban berat selama
~rn~iltnbulan dan menghirup air susu dari dadanya selama dua

i ~~u~,~andalam jangka waktu beberapa tahun membebaninya
9:i~Rtni~e\1{ajiban mengasuh beliau, tidakkah Isa a.s. harus mem
i~~~tS k::rnbali hutang kepada seopng ibu dengan menunjukkan

'kesopanan dan hormat yang sepantasnya dilakukan kepadanya?
Agaknya yang benar ialah, hal-hal ini hanyalah dalih semata-mata.

,,;Qrang,orang Kristen tidak menghormati Isa a.s. dengan separuh
hormat yang dilakukan mereka terhadap InjiJ-injiJ yang telah
i:T~~~,tltrniperubahan-perubahan. Injil yang diubah-ubah adalah

:!.~Si~itt'::'irn~,reka sendiri dan Isa a.s. adalah ciptaan Tuhan. Mereka
:;i!J~'~~ii~,:rs~cIia melakukan tindakan yang benar dengan mengakui
,:,:1?~!}~.~ipenuturan InjiJ itu salah. Mereka lebih suka kalau Isa a.S.
i",¥hj!:la,daripada menolak penuturan Injil. Akan tetapi, makhluk
iimanusia berpikiran waras dan sopan yang merenungkan kehidup
iJ..ah"isertaii memahami tela(jan-teladannya yang bersifat mensuci
':kam<tak..dapat berbuat lain kecuali mengakui bahwa Injil, sebagai
"m'anaiiiyang kita punyai sekarang, penuh dengan perubahan
~linl~~~~rlclan: kekeliman-kekeliruan. Injil mengandung unsur

r'yang bukan memajukan melainkan hendak menghancurkan
t-li3~R~rrohani manusia. Karena Injil berada dalam keadaan

2ij~':',igsrlulah Tuhan menurunkan ke dunia suatu wahyu baru
gi\i.bBE~ihdari. kekeliruan-kekeliruan dan yang sanggup me
)KiicI:l1am diri manusia bukan hanya sifat-sifat susHa yang

nggI ;aja, tetapi juga pandangan kerohanian yang tingg!. Wahyu
uadalah AIquran.

PERCAMPURTANGANAN DALAM WEDA

fI{~ipenting ketiga. ditilik dari jumlah peng!kutnya, ialah
t;IindtL Sesuai dengan ajaran Alquran, kami berkeyakinan

iBL~h,":":I" Agama Hindu bersumber pada wahyu Tuhan dan
i!haorang-orang Hindu menganggap Weda sebagai Kitab-kitab
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Suci mereka, kami juga terpaksa mempercayai bahwa Weda berisi
kan wahyu-wahyu yang diterima oleh rtabi-nabi Hindu. Tetapi,
keadaan Weda, sebagaimana kita dapati pada masa inj, sangat
raneu. Kita malahan tidak mengenal nama orang-orangnya yang
menerima wahyu-wahyu itu. Pada permulaannya mantra-mantra
Weda menyebutkan beberapa nama, tetapi nama-nama ini, me
nurut sarjarta-sarjana Hindu sendiri, bukanlah nama orang-orang
yang menerima wahyu-wahyu itu, tetapi nama orang-orang yang
meng!limpunnya. Karena itu nilai sejarah Weda sangat meragukan.

Sarjana-sarjana Weda menganut pendapat berikut tentang
Weda:

(I) Pandit Vedie Murni menulis dalam bukunya bernama Veda
Sarvasva :

Sebenamya kerancuan yang teIah menimpa Atharwa-Weda iDi tak
ada tandingannya dal.am Weda-weda lain. Ma!ahan sesudah Sayana
carya banyak Sukta teIah ditambahbn padanya. tara percampur
tanganan yang halus teIah diadakan. Pada taraf pertama bagian yang
disisipkan dapat dikena1 dati teks dengan kata-kata Atha (awa!) dan
Iii (aldtir). Bila pembaca-pembaca teIah terbiasa dengan perubahan
itu, kata-kata Atha dan Iii dibuang dan bagian yang ditambahkan
menjadi bagian dati teks umurn. Sebagaimana dalam kumpulan Rig
Weda, Sukt...mktlZ Wll1khilya ditambahkan. begitu pula pada akhir
Atharwa Weda telah ditambahkan SuktlZ KuntlZpa. Pertanyaan "dati
mana datangnya Sukta dati Anu-Walta kelima sampai ke Kuntapa,
tak bisa diperoleh jawaban. Kekeliruan itu begitu besamya seWngga
aldtirnya kala-kata, "Atharwa-Weda Sambita Samapta" dianggap
sebagai jaminan yang culcup. bahwa semua yang sebelumnya me
rupakan lcumpulan Atharwa. Seorang pun tak ada yang bertanya,
siapa pengumpul dan penerbituya, dan apa kemampuan yang di
miliki mereka untuk tuga> ltu (him. 97).

(2) Pandit Makesh Chandra Prasad menulis dalam bukunya
Sankrit Sahltya lea ltihas .-

Vafa Sami!J'/ Shukla Yafw-Veda SamhitlZ adalah SWltu kumpulan
yang ganjil. Di dal.am kumpulan ltu Wedi dan Brahmana merupakan
bagian-bagian terpisah. Semuanya terdiri dari 40 bab, tetapi ke
banyakan orang yakin bahwa dati iDi semua harrya 18 yang aseIi, yang
selebibnya ditambahkan kemudian. Jlab.bab 1 sampai 18 sesuai

dengan ~haga Taittirya Samhita dan Krisha Jadjur-Weda dal
dan pms!. Dari 18 b b . . ki ',. am prosa
dalam Brahm b ~I ta mempunYalpenJelasankata aemi kata
selebihnyakitana- r an~nya.. Tetapi bertalian dengan bab-bah
disana_siniKaatym.empunY31pe?!elasan?a~ya(iari beberapa mantra
. _ . I, ayana menganggap bab,bab 26 sam" .
Slslpan. Ba.b.. 19 sampai25 b .. " '" ' 'pal 35 s.ebagal

" erlSl penuturan tenfang' b .
tldak sesuai dengan Taitliriya ~ h' '.·.··B.·..... "p~l}gor anan. ltu

. .,am Ita. ab 26 sampai 29 'b . .
besar berisi mantra-mantra yang berfali"arld .,c:,..: s~ agIan
pengorbanan yang juga disebutkan da'-- b cbenbgan upacara-upacara

""" a~ a terdahulu dari hal
mana temyata, bahwa itu pastl sekali ditam'"'b'ah:'ka'n' k" . 'di: .
160). emu an (him.

Perlama sekali beJum diketahui de .
itu tlga atau empat. Menurut Manu Sm~;: pasti apakah Weda-weda
hanya Rig-Weda Y' W d d dan Syatapatha Brahmana

, aJUr- e a an Sama-Wed dika
dan kilab-kitab itu ber"umlah _ . a yang.. takan Weda
Vpanisyad B ahm VI • tiga. TetapI menurut Weja Saneayi

, r ana paOlsyad dan M d ka V
Weda adalah empat (hlm. 232). un a panisyad jumJah

(4) PanditHirday Namin menulis dalam Th G
): e allga (Jan.

Dalam Charana Vyuha dan tulisan-tuli,an lain dan Shaunaka Ri .
penuturan yang diberikan tentang jumlah yang betul d' SYI
mantra Weda . mlah ka an mantra
di . W d ' JU ta dan hurufnya tak berlaku lerhadap edisi

e 51 I': a yang.sekarang, dari mana nampak jolas bahwa Weda-wed.
teo mendenta penambahan dan pengurangan.

1): Shanti Dew Shastri menulis daJam The Ganga

Ketika Charana Vyuha d . Sh ka' - .dalam . an auna RiSYI di,usun, Shakalia Sam-
kumpulan Rig Weda mempunyai 153.826 perkataan

jumlah i;:~~~J\~·622mantra. Tetapi kini kila tldak menjump';
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(6) Dr. Tarap~d Chaudri menulis dalam The Gangga (Jan.
1932) :

Selain lni dalam Weda kita dapali kata·kata yang jelas ~tul tam:
k berlainan dati teks umum. Kelihatannya teks im telah dieampun

~eh lresalahan·kesalahan tak disadar! dati orang-orang yang menyuruh
menuliskannya, juga dati pengalihaksaraannya (hIm. 74).

(7) Pandit Vedic Muni dalam Weda Sarwaswa menulis :

Masa penyusunan GoptfJha BrfJhmona justru adal3h masanya,
kelika pembela·pembela pengorbanan berkuasa. .-'

Pada waktu itu pengikut.pengikut Rig·Weda, YaJur.Weda, Sama
W d dan Atharwa-Weda sedang berselisih keras dan sibuk mengad""
ka: ~nYiSipan-penyiSiPandengan berbagai alasan. Tiap-tiap mereka

kka Ire dalam Weda-nya masing-masing mantra·mantra danmemasu n di . dir!
Rig·Weda yang mereka sukai. Setiap mereka ~enganggp n sen
tak dapat diktilik dan membenei setiap orang bunnya. .

Bukan hanya ini. Perbedaan.perbedaan yang menyelinap ke dalam
berbagai naskah memeeah belah para pengikut berba.gal We~~ di
antara mereka sendir!. Pengikut.pengikut Wash"".la-Samh~ta, meml~ah

kan din dati pengikut.pengikut Shakalnya Samhlta. Pengtkut.pengt':"t
Madhyandiruz Samhita dan Kanua Samhita dan Shauruzka Samhlta

dati Pippada Samhita. Tiap-tiap me.reka ~engangga~ naskah .y::
digubahnya sendid sebagai yang paling blUk dan paling murm .'
yang lainnya rusak dan palsu. Perbedaan·perbedaan y~g begt.t~

banyak dalam leks Weda-weda sebagaimana kita dapali masa IDI

muncul paela masa.yang buruk im (him. 105-6~

(8) Sumlier itujuga berkata selanjutnya :

Di samping ini bagian-bagian Bralunana Grantha ditambahkan
. ga ke daWn Weda·weda -yang dapat diketahui dengan segera oleh
~mbaea yang waspada. Atharwa·Weda demiki~ pula lrea~armya.
ckang.orang ahIi dalarn agama kita haruslah menukirkan hal 1m., Bah·
wa suam kitab agama hanlS ada dalarn lreadaan yang menyedihkan
demikian sangatiah disesalkan (him. 108).

(9) Seterusnya ia menulis :

Sudah elimnjukkan bahwa pada waktu in! ki ta mempunyai dua
versi Atharwa·Weda. Yang sam iaalah Pippaladll Samhita, yang lainnya
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Shauna!ca Samhita. III antara keduanya im Pippalada Samhira adalah
yang lebih dipereaya. Tetapi ini lidak dinyatakan, juga SaYana Charya
lidak membuat pandangan tentang im. Shaunaka Samhita yang ter.
eetak dapat diperoleh dalam berbagai edisi, yang dikeluarkan oleh tiga

-pereetakan yang berlainan. Dati ketiga ini yang dua hanya memberi
leks $Oja dan yang ketiga memberikan tafsir Sayanacharya di samplng
teksnya. Salah satu yang mengandung leks saja dikeluarkan oleh Vedic
Press, Ajmer, yang lainnya oleli Bombay Press; peneetaknya ialah
Sevak Lal. Keliga edisi itu semuanya berlainan mengenai bab dan ayat
(hIm. 109).

:.:,(19), SaIjana Arya Samaj. Pandit Raghunundan Sharma, me.
mtl1~ dalam Sahitya Bhushana Vaidic Sampatti .-

Sepanjang yang kita ketahui, belum ada suatu bukti diberikan
mengenai di mana benar penyisipan·penyisipan telah dilakukan dalam
Weda,weda, Juga lidak terbukti bahwa tempat-tempat di mana

.. penyisipan-penyisipan telah ditunjukkan ada, tidak diketahui oleh
. ~\",jana-sarjana Weda. Tempat-tempat di mana penyisipan-penyisipan
ter<i~pat sudah diketahui sejak waktu lama (sejak masa Brahmana
c;ranthas). ltu bukan sisipan-sisipan melainkan hanya catatan-catatan
y,,?g karena kehidupan penyaHn·penyalin dan pencetak-pencetak,
'1';~llk ke dalarn teks dan tampaknya menjaeli bagian daripadanya.

,.~u~1a:~ukta Valkhilya dalam Rig-Weda (kesemuanya II bab dan 80
'mantra), Khil atau Brahmana Bhaga dalarn Yajur Weda (beberapa
;bab),Aranyaka dan Mohanamni (2 bab dan 65 mantra) dalam Sama-

'Wedadan Kuntapa-Sukta (10 bab dan 150 mantra) dalam Atharwa
s',Vedac.. in! ialah sisipan-sisipan yang dikenal oleh semua orang, dan
Yllt~k itu banyak terdapat bukti. Di sarnping ini ada beberapa bagian
ceritera dalam Yajur-Weda dan Atharwa-Weda yang telah disisipkan

iiidanyang mudah diketahui sebagai sisipan-sisipan. Pendeknya, sebagai
imana;;perbedaan dalam berbagai versi diketahui benar, dan namun
!?!,gitu, versi-versi yang mumi masih bisa diperoleh, demikian pula
iP,~n~j~ip~-penyisipan dalarn Weda-weda juga diketahui benar. Kita
'~';'ibahwa Vaya Saneyi Samhita (versi Yajur-Weda yang sedang
,r~~",r>.~empunYai 1900 mantra dalam jumlah mana termasuk
.ntia:~amra Shakvari. karena kepada kita dicenterakan bahwa dua

I'lY~i~"?lra kurang seratus adalah mantra-mantra Vaya Saneyi dan
'!~_~,ij~~lah im termasuk mantra-mantra Shakvari. Kalau itu ialah
J!;~~,BFSB?e.ViSamhita. dalamnya harus hanya masuk mantra-mantra
Vtl)'a'Saneyi Tetapi kita ketahui bahwa versi yang berlaku dari Vaya
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Saneyi berisi 1975 mantra. Dari ini nyatalah bahwa mantra-mantra
Shakl'arl pasti termasuk dalam jumlah 1900 itu. Jumlah 7S buah yang
selebihnya ditambahkan dari suatu sumber luar (him. 570-72).

Keterangan-keterangan ini menunjukkan dengan jelas bahwa
Weda tidak terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Baik sarjana
sarjana Weda kolot maupun yang lebih modern. tampaknya
sepakat bahwa pada Weda-weda ada mantra-mantra yang ditambah
kan padanya. Kalau dikatakan. sebagaimana saIjana-sariana modern
ingin menyebutkannya. bahwa saIjana-sarjana Weda telah men
eatat penyisipan-penyisipan itu dan memisahkannya dari tiagian
bagian teks aseli. itu tidak banyak gunanya. Kalau sarjana-sarjana
Weda yakin bahwa beberapa mantra tertentu dibuat-buat. me
ngapa mereka tidak mengeluarkannya dari teks? Kenyataan bah
wa mantra-mantra yang dipalsukan tetap mereka masukkan dalam
teks menunjukkan bahwa sarjana-sariana Weda tidak yakin benar
twtang sifatnya yang palsu itu. Penulis Arya Samaj pada akhirnya
mengakui bahwa hanya 1900 mantra dari Yajur-Weda yang aseli.
75 buah selebihnya adalah tambahan-tambahan kemudian. Malah
an ten tang mantra yang 1900 itu ia mengakui bahwa di dalamnya
termasuk beberapa mantra Sltakvari. Keterangan-keterangan ini.
beserta sifa t-sifatnya yang jeIas. menunjukkan bahwa pada haki
katnya tak ada seorang pun yang mengetahui kebenaran dengan
pasti dan bahwa setiap orang meneoba menerka-nerka. Tetapi
dapatkah terkaan-terkaan dibuat menjadi dasar cita-cita rohani"

Pada hakikatnya kelihatan bahwa keaseIian Atharwa-Weda
sudah pernah disangsikan dan bahwa Yajur-Weda dan Rig-Weda
begitu serupa dalam susunannya sehingga sangat .mungkin sekali
keduanya saling mengutip dengan bebas. Kalau kekacauan begitu
besar, siapa dapat mengatakan mantra mana merupakan wahyu
asIi dan mana yang tidak, mana yang bikinan dan mana yang
bukan? Suatu kitab yang .mempunyai kemungkinan banyak
mengandung kesangsian begitu besar tak dapat berguna sebagai
tuntunan bagi manusia. Kitab itu harns diganti oleh kitab.lain yang
bersih dati semua kekacauan dan kebal -terhadap percampuran
tangan manusia, yang dapat dipercayai orang dan yang dapat
dianggap sebagai wahyu dengan kepastian sebagaimana ia dapat
menganggap "suara dari Iangit dan perlengkapan dari bumi" dan,
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sungguh, keberadaannya sendiri Ha .
menghilhami orang dengan ke' nya kitab semacarn itu dapat
mencari TUhan. Kitab dernikian~~alcaahyaAlan penuh dalam usahanya

quran.

AlARAN-AlARAN. KEIAMWEDA

Karni kutip beberapa contoh tentang ajaran kejam W d .

(i) Dalam Atharwa-Weda (IV.22:7) kita baca : ea.

. Dengan sikap singa binasakan rumah kedi
Slkap harimau usir musuh.musuh kam Seb a:nan mereka, dengan
saro-satunya dan benerikat den r d u. agm roan dan pemimpin
kekayaan musuh-musuhmu. gan n ra, rebutlah,haipenaklun,harta

(ii) Dalam Sama-Weda (11: I) kita baca :

Akan buu karou. hai musuh'musuhJ<u .
Moga-moga Indra menyembeJih ti . ' seperti ular lak berkepala.
hila api Agni menumbangkan di~~.tiap orang yang terbaik dari kamu,

(iii) Dalam Sama-Weda (1/: I) kita dapati :

0, dewa lndra, moga·moga serbat Soma '.
padamu membualmu berunrong d b yang. ~ml benkan ke.
kekuasaan dan berikan kekalah an ma uk. Karumal kami harta dan
musuh kami. an serta kehinaan kepada musuh.

(il') Dalam Sama·Weda kita baca :

'Bunuhlah musuh·musuh A a kam'
pahlawan bunuhlah h ry I, 0 Tuhan dari pahlawan-

, musu -musuh Dasa kami· Ka .
kami (bagian II, ii, ii, 8). ' u USlrJah semua

Injaklah ia di bawah tapak kaki .
hendak membidik kami (b . r . mu, la yang mengintai dan yang

a!!lan I,IV, I, 16).

Dalam Atharwa-Weda (XIX. 28:4-10) kita dapat :

·s.,~::~d 0 Darbha Iimat usuh ..E tebas ke' aJ m -musuhku, han seleru-seteruku
p a mereka laksana tan .

tanah. TembUslah musuh.musuhku Da aman yang menuropi
, rbha, tembuslah orang-

yang mau bertempur melawanku 1 Cahiklah h orang
. musu ·musuhku, Darbha.
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olehmu Darbha. Tusuldah lawanku,

~;~ta~jus~~.h'~::;:ang Yang benei kepadaku, Jimat.

( ,.)Dalam Atharwa-Weda. (XIX, 29: 1-9) kita baca : _
II Darbha Haneurkan musuh

Belahlah musuh-musuhku ole~; musuh-~~suhku .,. Hanguskan
musuhku oI~hmU, Darbha, ... Ba:U~uhlah musuh.musuhku olehmu,
olehmu musuh·musuhku .., be akaud buruk terhadapku.
Darbha .., :Bunuhlah semua o,rang yang rm

( ,'') Dalam Yajur·Weda (27:2)kita baca: . dit.
III memujamu _pandit.pan

"Agni selamatlah henda~y~. ~i~~ya di samping mereka."
mu hendaknya agung dan tak a a 3ln

( ''') Dalam Yajur-Weda (II :80) kita dapati : d g
l'1ll de . kami orang yang meman an

"Agni, ia yang ingin mence .r~ ,:
benei kepada kami, buatlah ia menJ3di abu.

. itab-kitab Hindu lainnya berisi jenis
Selain Weda-weda Juga k .s (yang diakui oleh semua

't Dalam Manu mar I, . kit
ajaran semaeam t u'.. . H' du yan.g dapat dipereayat, a
aliran Hindu sebagat Kitab Suet tn

. *)
dapatt : . . keti kasta terlingg;., karena telah

(i) Seliap orang mana saJa dan ga. perlakukan kedua urat
b ku bUku kaftr, lalu mem

tenggelam dalam u - di . dari masyarakat orang-orang
. hi a' ia harus US\! 1 kkahukum itu dengan n, . Tuhan dan mempero 0 n
saleh sebagai orang tak mempereay31

wahyu (II: 11).
. .?

'fk Weda-weda harus dibuang dan negen .
Apakah pengen t

ah an seeara tak tahu malu me·
(ii) Orang dari Kasta. terend Y g ama dengan salah seorang

nempatkan diri~ya ?ada kedu:~::.::a;;n~n ditandai pada bagian
dad kasta terunggt, harus yuruhbuatkan sayatan pada
belakangnya atau raja hendaknya men

pantatnya (V1l1:281). tak usah bimbing lagi dapat me-
(iii) Seorang Brahmana dengan kalau ia kesusahan dalam peng

rampas harta millk budak SUdr~n:~tu tak boleh mempunyai harta,
hidupan; sebab oleh karena bu a t

,_~ 'em-'" Sir Willian lone•• 1869.
. ~'lip:an .dalah ~. torI ~-,-) J(utlpan--......
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Maka tuannya boleh mengambil hartanya itu. (YIn :417).
(iv) Tetapi seorang dari golongan budak, baik yang dibell atau

tidak, dapat dipakaakan pekerjaan budak, karena orang semaeam
itu dijadikan oleh lot yang berdiri sendid dengan tujuan untuk
mengabdi kepada MUm Brahmana (VIII:413).

(v) Seorang Sudra, walaupun \elah dimerdekakan oleh tuannya,
tidak bebas dart keadaan perbudakan; karena dart suatu keadaan, yang
sudah layak baginya, oleh siapalaih dapat dilepaskannya? (VIII:414).

(vi) Kalau ia seorang Sudra, karena kesombongan memberikan
perunjuk.petunjuk kepada pendeta.pendela mengenai kewajiban
mereka, baildah raja memerintalikan, supaya sedikit minyak panas
dituangkan ke dalam mulut atau telinganya (V1II:272).

Dari kalimat-kalimat Manu ini nyatalah bahwa menurut agama
Hindu. kecintaan dan kemurahan Tuhan hanya terbatas untuk
beberapa kasta yang terpilih saja. Untuk beberapa makhluk
manusia adalah dosa membaca Weda-weda atau mendengarkan
pembaeaannya dan kalau mereka melanggar peraturan itu dan
mencoba baik membaca. maupun mendengarkan atau menghafal
kan sesuatu bagian dari Weda-weda. maka hukuman berat yang
meningkat sampai hukuman mati adalall siksaan yang harus di·
terimanya. .

Ajaran semacarn ini menunjukkan sejelas-jelasnya bahwa
Dharma Weda dimaksudkan untuk beberapa kaum saja. la bukan
suatu pelajaran universal. Kaum Brahmana. Ksatria dan Waisha
tidak merupakan seluruh manusia. Untuk golongan manusia
manusia lain apakah yang ditawarkan oleh ajaran Hindu? Tidak
kah ada tuntunan bagi mereka? Dapatkah sifat pemurah universal
dari Tuhan diselaraskan dengan gagasan memimpin sebagian dan
makhluk-Nya dan meriinggalkan lainnya, memimpin sebagian ke
Sllrga dan lainnya ke neraka? Ajaran demikian bukan saja kejam,
tetapi juga tak dapat diterima dan menghina Tuhan. Tuhan kita
peIluh keeintaan dan kemurahan yang universal. Segala bagian
dunia berada di bawah pemeliharaan-Nya. Mereka yang diam di
I'.ert'l1ukaan bumi, atau mereka yang tinggal di bawahnya atau
lI)ereka yang hidup di udara, semuanya tumbuh, dan memenuhi
tujuan di bawah asuhan-universal Tuhan.

Dia mengaruniai semua golongan manusia dengan kekuatan
Yang sarna, dengan dorongan-dorongan yang sarna dan perasaan
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Biarlah mereka bergembira dengan siapa engkau merasa senang.
!ndra minumJah Soma untuk !rekuatan dan !resenanganmu.

Dalam Rig-Weda (II, 11: 11 ) kita dapat:

''MinumJah engkau, 0 Pahlawan Indra, minumJah Soma, biarlah
sari yang memberikan kesemngan membuat engkau gembira."

Taruhlah Indra adalah nama Tuhan atau nama malaikat-Nya.
Kalau Indra itu nama Tuhan, maka primitif benar pikiran yang
mendorong orang menyajikan Soma kepada Tuhan. Sebaliknya,
kalau Indra nama seorang millaikat atau suatu roh, maka me
nyajikan serbat Soma adalah suatu takhayul yang tak masuk aka!.
Karena Tuhan tersembunyi, dan malaikat-malaikat-Nya makhluk
halus, wujud-wujud itu tak memerlukan minum.

Pada tempat itu juga (II :15) kita baea :

• Anggapan bahwa serbat Soma mendatangkan kekuatan kepada
Tuhan dan malaikat-malaikat-Nya itu sangat menggeiikan.

Bukan satu dua ayat saja yang mengajarkan takhayul-takhayu!
sef!laeam itu. Ratusan ayat semacam itu dapat dikutip. Dalam se
bagian ayat itu kita menemui lukisan-Iukisan tentang dewa-dcwa
yang melalui langit dengan menunggu awan-awan atau berkendara
an kereta-kereta.

Sebagian besar Weda berisi anjuran-anjuran yang melanggar
l'l0rma susila. Ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seks, dan
f~I"llIIya demikian kotor sehingga kami kuatir bahwa kutipan
ifilakan menyinggung perasaan kesopanan pembaca. Desakan seks
d,an alat-alat kelamin dilukiskan begitu jelas sehingga menjijikkan
,dalam buku ketabiban sekalipun.

Karena alasan-alasan ini kami dapat mengatakan bahwa walau
R~n ada bagian-bagian dati Weda yang menunjuk kepada sumber
~~~WahYU Tuhan, tetapi ada bagian-bagian lain yang membukti
Ica,?l>~wa kitab-kitab itu telah menderita earnpur tangan manusia.

eh karena itu, Weda-weda tak dapat lag! dianggap sebagai
~t1lnan budi pekerti manusia. Sebaliknya, kita memerlukan
tu Kitab yang bersih dati cacat-cacat demikian. Kitab demikian

Alquran.

TAKHAYUL DALAM WEDA-WEDA

takhayul unsur·unsur seperti api
Weda-weda penuh dengan ada dik~takan bahwa itu semu~

dianggap dewa-dewa. Memanhg nama sifat-sifat Tuhan. Tetapl,
d melainkan anya b tbukan dewa- ewa, . kan perbuatan-per ua an
ah Weda-weda mengajar . -

juga benar b wa. embakar minyak samm dan barang.
seperti menyalakan apl ~an: dalamnya sebagai kewajiban S~CI
barang lain semacam ItU . 'k lagi bahwa: mi.l1yak samm,
.(Riu-Weda n. 10:4), dan takkdlsangsbhtlaant Agni dewa api. Seandai-

~. d lah rna anan ' . d
dan lain-lainnya a. a a faedahnya menyalakan apl an

. .\~i adalah slfat Tuhan ap hal Uuacara itu
nya ,."".. bahan bakar yang ma '. • . .
menyalakannya dengan". . . hanyalah suatu slfat. Pada lam
tentulan takhayul: n:es.QPun.:U~:n dan upacara itu mengesankan
pihak, kalau Agru dlanggap. . 'itu upaearanya maupun ke
demikian, maka seluruh keladl~ d ' tak bukan ialah takhayul

di b 1 kangnya tak lam anpercayaan e a ,
semata-mata.
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yang menaikkan manusia pada
yang sarna. Dorongan-dorongan kepada seluruh manusia. Tak

. d'b 'kan secara sarna .
tangga roham I agl d' erlakukan secara kurang dan yang
ada suatu kaumpun yang IP Amerika atau Jepang,. maupun
lain, baik orang-orang Eropa'Hatadu t'dak lebih tinggi dari lain-lain-

. 'a Kaum 10 u I Ikaum Asia mana jug. . . h' tau kemampuan menta,
d n Clta-elta ro am a

nya berkenaan enga 'lkan golongan-golongan besar
Tuhan tak mungkin aka~ menmg~aN a dan memilih seperenam
makhluk-Nya sendiri .dan petunju ,- ~'semaeam itu menyatakan
umat manusia untuk ltu. ~danY~t ajardah kadaluarsa, Kin! kita me-

b h masa alaran I u su , . ddengan tegas a wa . tk dirinya sendm kepa a se-
merlukan Kitab yang mengala~ka ~:ngsa-bangsa Arab dan bukan
genap manusia, akan mengumpu" and bukan-Brahmana ke dalam

Arab Yahudi dan kafir, Brahmana an l'veroal dan mengajari ki-
, k perasaan un "

suatu kesatuan dan memupll end"h dan yang tertindas
. perlakukan yang r ~ b' h

ta supaya jangan mem . ar a tetapi malahan sllpaya Ie I
sebagai sesuatu yang ~ldak ~er~i~_;ayang dan pemeliharaan kita.
besar lagi menda~at slbmpa~l, '~h yarlg dipenuhi oleh Alquran.
Keperluan akan Kitab aru 1111



PERTENTANGAN-PERTENTANGAN DALAM WEDA-WEDA

Seperti Bible, juga Weda berisi sisipan-sisipan yang dibuat oleh
berbag

ai
tokoh dalam berbagai masa. Maka tak mengherankan

kalau dalam. teks-teksnya terdapat banyak pertentangan-per-

tentangan, dan inilah beberapa contohnya :

(i)Weda-weda mengajukan pertanyaan, siapa yang menjadikan
matahari? Terhadap itu diberikan berbagai macam ja~aban dalam
berbagai bagian Weda. Dalam Rig-Weda (IX. 96:5) kepada kita di
katakan matahari dijadikan oleh dewa Soma. Tetapi dalam Rig
Weda (VIII 36:4) dikatakan bahwa matahari dijadikan oleh dewa
Indra. Kitab itu juga menceriterakan satu hal dalam satu bab, dan
sama sekali berlainan dalam bab lain. Dalam satu bab ia mengajar
kan bahwa matahari dijadikan oleh dewa Soma, dan pada bab lain,
matahari dijadikan oleh Indra. Kalau kita menol

eh
kepada

Weda-weda lainnya, pertentangan-pertentangan itu makin menjadi

besar.Dalam Yajur-Weda (31: 12) kita baca, matahari dibuat oleh
Brahma dari matanya. Selanjutnya Atharwa-Weda menentang hal
itu. Di dalamnya (XIX, 27.7) kita dapati bahwa semua dewa
bekeIjasaml,\ membuat matahari. lni berlainan dari, dan menentang

semua ceritera lainnya.(ii) Weda-weda mengajarkan bahwa matahari mula-mula berada
di atas bumi, lalu dibawa ke langit. Ceritera itu mungkin mengg

eli


)<an dari segi pandangan ilmu perbintangan; kami hanya merasa
penting untuk mengemukakan bahwa pernyataan luar biasa ini
pun disimpulkan dalam kata-kata yang berlainan sekali dalam

beroagai bagian Weda.Dalam Krishna Yajur-Weda Taitirya Samhita (7: 1) kita baca
bahwa matahari berada pada bumi dan kemudian dewa-dewa
mendukungnya pada punggung mereka ke langit dan menempat-

kannya di sana.Dalam Rig-Weda (X, 156:4) kami baca bahwa dewa api meng-
angkat matahari itu dan meletakkannya di langit. Tetapi dalam
Rig-Weda itu pula, pada tempat lain (VIII. 12 30), kami baca
bahwa dewa Indra sendirian membawa matahari ke langit.
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Dan pada tempat lain (X 62'3 .
angkat oleh putera-putera An' : )Rid~nyatakan bahwa matah . d'D I gua syl ke I' an 1-

h

. d~ am Atharwa-Weda (XIII ? '12) d'k angIt tanpa bantuan.
an langkat t ' _. 1 emukak bia me b anpa pertolongan oleh Atri Ri . k

an
ahwa mata

m uat bulan-bulan perhitu Syl e langit, supaya
Dalam Syukla Y' W ngan waktu.W aJur- eda (4'31) k .

aruna yang meletakkan matah : . amI dapati bahwa dewa
mat~ari dibawa dati bumi ke t; ~1 langit. Kepercayaan bahwa
Te~apl versi-versi yang ber! gIt sudah cukup menggelika
lagJ. Ri W. awanan tenta" n.. g_ eda saJa memberikan ti ng ltu leblh menggelikan
satu . mengatakan bahwa matah ~a ~enuturan berlawanan. Salah
buml ke langit. Yang kedua an dlangkat oleh dewa api dari
yang melakukan itu. Dan an me~gatakan bahwa dewa Indra-Iah
putera. Angira Risyi, yang~efa~::~aakmenguta~akan .b~hwa putera
",:eda Juga memberikan penuturan an pekel]aan aJ31b itu. Yajur
fi antaranya, semua de b yang berlawanan. Menurut tu
. tu k wa ergotong sa
1 e langit. Menurut an . -ro~ong membawa matahari
bantuan oleh dewa Waru:a It~m, pekel]aan ini dilakukan tanpa
yang sangat berlainan dan' arwa-Weda memberikan penuturan
melaksanakan tugas itu. menerangkan bahwa Risyi Atri. yang

(iii) Tentang dijadikann I .
b~yak ceritera dalam W::a-::~~ dan bU~, k~mi memperoleh
salmg menentang seperti . Tetapl centera-ceritera itu
~~ntu dan bidadari dalam d penuturan-penuturan ten tang hantu

Dalam Sarna-Wed Pu ongeng ~anak-kanak,
bah a rwa ArClk (VI I 4wa langit dan bumi dibuat 1 h ,; ), kami mengetahui

Tetapi dalam Ri woe dewa Soma.
b . d" g- eda (VIII 26'4) k . duml IJadikan oleh dewa ind;a amI. apati bahwa langityang hldup dengan serbat

Pada tempat lain dalam Rig-W d .bum! dijadikan oleh 5 e ~ (II, 40; I) klta dapati bahwa

Dalam Yajur-Weda (13'4 oma. an Pushan.
oleh Brahma. . ) tertuhs bahwa langit dan bumi di-
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JUMLAH DEWA-DEWA WEDA

Sebagaimana kami katakan tadi, kami percaya bahwa Weda
weda asalnya wahyu Tuhan dan selaku itu tak lain diajarkannya
selain kesatuan dan keesaan Tuhan. Tetapi Weda-weda sebagaimana
kita ketahui masa ini, bukanlah Weda-weda yang diwahyukan ke
pada Risyi-risyi. Weda-weda masa ini penuh dengan lukisan ke
musyrikan dan lukisan ini begitu banyak jumlahnya sehingga se
bagian kedl dari \Veda yang masih mengemukakan tauhid Tuhan
terdesak ke belakang. Berikut ini kami berikan beberapa-eontoh :

Dalam Yajur-Weda (7: 19) dikatakan bahwa semuanya ber
jumlah tiga puluh tiga dewa - sebelas di bumi, sebelas di langit,
sebelas di air.

DalamRig-Weda (III, 9 :9) diceriterakan bahwa jumlah dewa
seluruhnya ada 3340. Hal ini. menurut Rig-Weda, adalah oleh
karena 3339 dewa pergi kepada dewa api dan memberinya makan
dengan samin. Dengan bergabungnya dalam kumpulan besar itu
maka jumlah seluruhnya dewa-dewa itu menjadi 3340. Oleh kare
na itu dalam Rig-Weda (X, 52:6)jumlah seJuruhnya dewa-dewa itu
menjadi 3340. Berlainan jumlah dewa-dewa yang terdapat dalam
berbagai bagian Weda-weda itu sangat mengherankan: menurut
Yajur-Weda 33 dan Rig-Weda 3340. Menyimpang dari gagasan
Ke'esaan Tuhim sudah cukup berbahaya; tetapi perbedaan begitu
besar tentang bimyaknya Tuhan yang dikemukakan dalam ber
bagai bagian \Veda tampaknya lebih dari berbahaya. Pertentangan
pertentangan semacam ini memaksa kita mengambil kesimpulan
bahwa waJaupun Weda-weda asli pasti sekali diwahyukan, Weda
weda sekaraBg tidak lagi mempunyai sifat orisinalnya, dan tak
ffian)yY memberikan kepuasan kepada orang-orang yang mencari
hiburan ro:l1am. Kitah--kitab itu perll.l di!lllllti dengan Kitab barn
yang bersih dari semua ajaran susila saling bertentangan, buas. dan
takhayuJ. Kitab ini, menurut kami, ialah Alquran.

PERJANJIAN TUHAN KEPADA IBRAHIM

Pertanyaan keempat, yang jawabannya hartlS menerangkan
persoalan tentang keperluan adanya Nquran, ialah: Adakah agama·
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agama sebelumnya menganggap d' .
kah agama-agama itu mnya yang terakhir? Atau ada-

h . percaya kepada sem '
TO am yang hams sampai ditit'k acam perkembangan
sal sebagai petunjuk untuk I ,Pu?ncak pada suatu ajaran Univer-

. manusla .
.Dalam Jawaban ini kita harns men k .

kesmambungan yang di dal ga UI bahwa penuturan ber. amnya cerit -
dihubungkan denaon cen'te era tentang seorang nabi

".... ra mengenai b' .
hanya dalam Bible Dalam na I yang lam terdapat

. . . menyusun kembali .
para nabl ltu pertolongan yan kit centera-ceritera
besarnya. Tak ada kitab lain gan a ~eroleh dari Bible, tak ternilai
dapat memberikan bantuan -:. ~ dlwahyukan sebelum A1quran
~ertanyaan, apakah ajaran d~:u ~pada ~ta. ,untuk menjawab
tldak meramalkan kedatan an .nabl-nab1 dahulu ada atau

. gan suatu aJaran yanseorang nabl sempurna sesudah m . g sempurna dan
Kalau begitu akan kit d e.reka, kIta harns melihat Bible

b · ...' a apatI bahwa T h .
enkan Jan)1 kepada Sang Lei hI' u an banyak mem-

Uri daerah Khaldea. Dart Siniub~~aubra.hlm a.s. Belia:u dilahirkan di
.Kanaan. Dalam peIjalanan 'tu b pmdah bersama bapaknya ke
n:eninggal di sana. Sesudah ~apa:p:~nya Sll1~h di Haran dan
dlp-erintahkan Tuhan Supay . e lau menll1ggal, Ibrahim a s

a memnggalk H ..
Kanaan dan me~apatkan wahyu berikut :an aran dan pergi ke

Maka aku \llam menjadilam dika
alam memberk:lti ~n.t-.u .__ beu satu bangsa yang besar dan aku
lah IT'" UdJI mem sarkan nam

engkau menjadi satu berkat M ka amu, maka hendak-
kepada barangsiapa yang memberkati :kana~kaalam memberi berkat
beri lanat kepada barangsia u dan aku akan mem
dalammu juga segala bangsa p:"y~ melanat~ dikau, maka dari
(Kejadian 12:2,3). y g atas bU1l1l akan beroleh berkat.

Dan lagi (Kejadian 13:15) :

Karena segala tanah, yang kaulihat itu a .
dan kepada anak cucumu sam . I kan kubenkan kepadamu

pal se ama.larnanya.

Dan lagi (Kejadian 16:10-12) :

Dan lagi kata malaikat Tub
~rbanyaklam amat anak buahm":: ~~danya: Bahwa Aku alam mem
nya. Dan lagi pula kata mal 'ka' T ngga nada tepennanai banyak_
engkau ada mengandung d al n~. uhan kepadanya: Sesungguhnya

an en..,..u akan beranak laki-Iaki seorang,
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maka hendaklah engkau namai akan dia Ismail, sebab telah didengar
Tuhan akan dikau dalam hal kesukaranmu. Maka kanak-kanak itu
akan menjadi seorang bagal hutan lakunya dan tangannya akan me·
lawan segala orang dan tangan segala orang pun akan melawan dia:
maka ia pun akan duduk pada sebelah timur segala saudaranya.

Dan lagi (Kejadian 17 :9-11) :

Dan lagi finnan Allah kepada Ibrahim : Bahwa sebab ltu hendak·
lah engkau memelihara perjanjian, balk engkau, baik anak-cucu·
mu yang kemudian daripadamu dengan bangsanya.
Maka lnilah perjanjianku antara Aka dengan dikau dan dengan anak·
cucumu kemudian daripadamu, yang patut dipeliharakan oleh karnu:
yaitu segala anak laki·laki di antara karnu itu hendaklah disunatkan.
Hendaklah karnu menyunatkan daging kulupmu akan tanda perjanji·
an, yang antara Aka dengan dikau.

Dan lagi (Kejadian 17: 14) :

Adapun segala orang laki·laId yang berkulup dan yang daging
kulupnya tiada disunatkan, akan ditumpas dati antara bangsanya,
.karena telah diubahkannya perjanjianku.

Selanjutnya dikabarkan dalam Kejadian 17:16 bahwa kepada
istri Ibrahim a.s. bernama Sarah juga dijanjikan seorang anak laki

laki :

Karena Aka akan memberi berkat kepadanya serla daripadanya
juga Aku akan menganugerahkan seorang anak laki·laki kepadamu:
bahkan, Aku akan memberi berkat kepadanya, sehingga ,a akan jadi
asal beberapa bangsa dan raja-raja beberapa bangsa pun akan ber·
pancaran daripadanya.

Tentang turunan Sarah (melalui Ishak a.s.) dikatakan (Kejadi·
an 17:19):

Maka finnan Allah: Bahwa sesungguhnya Sarah istrimu itu ber·
anak kelak bagimu laki·laki seorang: hendaklah engkau. namai akan
elia Ishak; maka Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan elia, yaitu
suatu perjanjian yang kekal, serta dengan anak-buahnya yang ke'
mudian daripadanya.

Tentang Ismail (Kejadian 17:2Q.22kita baca) :
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Maka akan hal Ismail itu pun telah kululuskan permintaanmu;
bahw~ sesungguhnya Aka telah memberkati akan dia dan membiak.
kan dia dan memperbanyakkan dia amat sangat dan duabelas orang
raJa-raJa akan berpancar datipadanya dan Aku akan menjadikan dia
satu bangsa yang besar. Akan tetapi perjanjianku akan kutetapkan
dengan Ishak, yang akan diperanakkan oleh Sarah bagimu pada masa
yang tertentu, tahun yang datang ini. Maka berhentilah Allah datipada
berfinnan kepada Ibrahim,lalu naiklah Tuhan daripadanya.

Lagi (Kejadian 21 :13) :

"Maka anak sahayamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa
karena la pun datipada benihmu." '

Lagi tentang Ismail a.S. Tuhan berkata kepada Hajrah (Kejadi.
an 21 :17-18):

Maka didengar Allah akan suara budak ltu, lalu berserulah
malaikat Allah dati langit akan liagar, katanya kepadanya :
Apakah yang engkau susahkan, hai Hagar? Jangan1ah takut karena
telah didengar Allah akan suara budak ltu dati tempatnya. B;ngunlah
engkau, angkatlah budak itu, sokonglah dia, karena Aku hendak men.
jadikan dia suatu bangsa yang besar.

Lagi (Kejadian 21 :20-21) :

Maka disertai Allah akan budak itu sehingga besadah ia, lalu ia
pun duduldah dalam padang belantara dan menjadi seorang pemanah.
Maka duduldah ia dalam padang belantara Paran dan diambil oleh
ibunya akan dia seorang perempuan dati tanah Mesir akan istrinya.

Dati kutipan·kutipan ini jelaslah bahwa Ibrahim a.S. mem.
punyai dua pl;ltera, Ismail a.s. dan Ishak a.s., yang tua ialah Ismail
a.s. dan yang muda ialah Ishak a.S.. Tuhan beIjanji kepada Ibrahim
a.s. bahwa Dia akan membiakkan dan memberkati turunan beHau.
PeIjanjian ini berlaku terhadap Ishak a.s. dan Ismail a.S .. Dari
kutipan-kutipan ini juga tampak bahwa Ismail a.s. hidup di hutan
belantaraParan, bahwa tanah Kanaan diberikan kepada putera.
putera Ibrahim a.s. dan bahwa tanda lahiriah perjanjian yang di.
buat TUhan dengan Ibrahim a.s. ialah pengkhitanan semua la!dc
laki.
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Semua perjanjlan 1m dipenuhi. Ketumnan Ishak a.s. berbink
banyak. Dad antara mereka munenl Nabi Musa a.s., Nabi Daud a.s.,
Ezekiel a.s., dan Isa a.s.. Selama 2000 tahun mereka memerilltah
negeri Kanaan. Kekuasaan mereka atas negeri itu tak pernah ter
putus, walaupun untuk suatu jangka waktu singkat sempat men
jadi lemah juga. Tetapi, sesudah abad ke-7 Masehi putera-putera
Ishak a.s. dan orang-orang yang rnengikuti Musa a.s., seeara
lahiriah terpaksa mundur darl Kanaan. Sebagai gantinya, putera
putera Ismail a.s. menjadi pemimpin politik dan rohani negerl
itu. Kenyataan bahwa Bani Israil terpaksa meilyerahkan negara
Kanaan menunjukkan bahwa mereka telah menjadi tak layak lagi
bagi janji yang illbuat Tuhan dengan mereka dengan perantaraan
Ibrahim a.s .. Janji-janji itu ialah, lsrail a.s. akan tetap memiliki
tanah itu sampai Hari Kiamat dan janji itu benar. Karena itu
Hari Kiamat di dalam janji Tuhan tidak mungkin hari yang
menandai akhir duma, tetapi hari bila hukuril Musa a.s. akan di
ganti dengan hukllm barn yang mernbui tunrutan kepada dunia.
Di dalam bahasa wahyu IIahi, kedatangan hl.lkllm bam sering ill
lukiskan sebagai kelahiran langit barn dan humi baru. Sebagaimana
langit dan bumi bam tak dapat tercipta tanpa disertai pergolakan
besar-besaran - yang biasanya dihl.lbungkan dengan Han !Gamat .
begitu pula pembinaan hukmn barn hatus memmbulkan pergolak
an pada bum yang menerima syaliat barn itu. Karena itu, hila
nubuatan itu hetkata bahwa Bani Israil akan mernpertahankan
kekuasaan mereka ata;; Kan!lan sampai Harl Kiamat, hal itu herarti
hahwa kekuasaan mereka akan terns ,ampal kedatangan seorang
nabi yang memhawa syairat bam. Di daiam ucapan-ucapan Nabi
Daud a.s. kita dapati isyarat tentang arti nubuatan im. Janji yang
tercantum dalam Kejadian bahwa Bani Israil akan mempertahan
kan kekuasaan atas Kanaan sampai Harl Kiamat diucapkan dengan
berbagai-bagai corak. Demikianlah dalamMazmllr (37:29) kita
baea:

-

Maka segala orang ylll1g benar itu akan mempusakai tanah illl, dan
mendiami dia sampai selama.Jamanya.

Janji pemilikan abadi ini tidak dimaksudkan untuk Bani IsraH,
melainkan untuk orang-orang yang benar. Pada hakikatnya, ueap
an Daud a.s. merupakan perlngatan jelas bahwa masa penguasaan
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*) Kilab ini ditulis pada tahun 1947 ketika Palestina masih ada di lanl£an
orang-orang Islam - Penyu.
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di Arabia. Tetapi bila Hari Penghabisan tiba untuk Bani ishak,
~s~ka menurut penuturan nubuatan Daud a.s. janji it~ diP~nd~:
kan dari !shak a.s. kepada ismail a.s. Tuntutan Bam !srall kini
hanya merupakan tuntutan kebangsaan. Tuntutan Bani ism~
ialah kerohanian. Di atas dasar tuntutan kebangsaan mereka BanI
ismail menguasai Mekkah dan daerah disekitarnya (2:125-129).
Atas dasar tuntutan kerohanian mereka, maka mereka menambah:
kan Kanaan pada milik mereka sesudah kerusakan keagamaan BanI

!srail.

NUBUATAN DALAM ULANGAN

Ketika Musa a.s. pergi ke gunung Harab atas perintah Tuhan,

beliau berkata kepada Bani Israil :

"Bahwa seorang Nabi dati tengah·tengah karnu, dati antara segala
saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akandijadikan ?,leh Tuhan
Allahrnu bagi karnu, maka akan dia patutlah karnu dengar (Ulangan
18:15).

Tuhan berkata kepada Musa a.s. :

"Bahwa Aku akan monjadikan bagi mereka itu seorang Nabi da~
antara segala salldaranya, yang seperti engkau, dan Aku. akan memben
segala finnanku dalam mulutnya dan ia pun akan mengatakan kep~da.
nya segala yang Kusuruh akan dia. Bahwa sesunggultnya barangslapa
yang tiada mau dongar akan segal. fumanku, Y3ll~ ~kan dikalakan
olehnya dengan Narnaku, niscaya Aku menuntu?,:a kalak kapada
orang itu. Telapi adanya nabi yang melakukan dill1lya dengan som
bong dan mengatakan finnan dengan Namakll, yang tiada KUSlIruh
katakan, atall yang berkat. dengan nama dewa-dewa, niscaya orang
nabi itu akan mati dibunuh hukumnya." (Ulangan 18: 18-20).

Dari kalimat-kalimat ini nyatalah bahwa Musa a.S. menubuat
kan tentang Nabi pembawa syariat yang akan datan~ ses~dahnya,
dan yang akan muneul dari antara para saudara ~a~ isra.:!. Bahw~
Nabi itu harus membawa syatiat, dan bukan nabl blasa, jelas dan
kata-kata "seperti Musa a.s.". Seperti Musa a.s. pembawa syatiat
maka Nabi yang akan serupa dengan Musa a.s. juga harus pembawa
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syatiat. Nabi yang dijanjikan itu dilukiskan sebagai seorang yang:
"akan mengatakan kepada 'mereka segala yang Ku-suruhkan akan
dia." Dati ini jelas juga bahwa nabi yang dijanjikan itu harus
seorang nabi pembaWll syatiat. Pengumuman suatu syatiat baru
berarti permulaan suatu gerakan baru, suatu bangsa baru. Karena
itu nabi yang mehgumumkan syatiat bam bukanlah Guru atau
Pembaharu biasa. Beliau harns mengemukakan ajaran yang lengkap,
yang meliputi dasar-dasar yang pokok dan juga peraturan-peratur
an yang sekecil-kecilnya. Tanpa itJI suatu bangsa baru tak dapat
dibangunkan. Tetapi nabi yang tidak membawa syatiat bam hanya
hams menenmgkan dan menjelaskan syatiat yang sudah ada. Tak
perlu baginya mengemukakan semua yang ditetimanya dati TUhan
untuk kaumnya. Sebagian wahyu-Nya mungkin dimaksudkan
hanya untuk perkembangan pribadinya sendiri, yang tidak-harus
disampaikan kepada bangsanya. Nubuatan itu juga menentukan
·bahwa Yang Dijanjikan akan "berkata dengan Namaku", dan
mereka yang tak mau mendengamya Tuhan akan "menuntutnya
dan mereka." Juga dikatakan bahwa seorang yang mengaku-ngaku
senditi memenuhi janji itu akan dibunuh mati.

Kalau kita perhatikan segala ketentuan itu kita terpaksa meng
ambil kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya sampai masa Isa a.s.
tak ada seorang nabi yang muncul ke dunia yang dapat dikatakan
telah memenuhi lukisan tentang Nabi Yang Dijanjikan itu. Karena
itu semua nabi yang muneul di masa antara Musa a.s. dan Isa a.s.
dapat dikesampingkan, kalau kita meneoba meneari nabi yang
dapat <lianggap memenuhi nubutan itu. Mereka tiada meninggal
kan pengikut dan tak ada suatu kaum yang memeluk ajaran
mereka. Hanya tinggal Isa AI-Masih yang mempunyai pengikut
banyak, dan yang dianggap oleh para pengikutnya sebagai Guru
terakhir yang dikirimkan Tuhan ke dunia. Tetapi, kalau ketentuan
ketentuan itu satu demi satu dikenakan kepada Isa a.s. kita ke
tahui bahwa tak sebuah pun daripadanya yang sesuai dengan
beliau :

Pertainq, Nabi Yang Dijanjikan itu hams pembawa syatiat.
Adakah IS,a a.s. pem.q,awa syairat? Adakah beliau mendatangkan
syatiat baru ke dunia untuk menggantikan yang lama? isa a.s.
berkata dengan jelas :

"Janganlah karnu sangkakan aku datang hendak merombak
hukurn Tarat atau Kitab Nabi·nabi; bukannya aku datang hendak
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merombak, melainkan hendak. menggenapkan. Karena sesungguhnya
aku berkata kepadamu, sehingga langit dan bumi lenyap, satu noktah
atau satu titik pun sekali·kall tiada akan lenyap daripada hukum
Torat itu sampai semuanya telah jadi" (Matius 5: 17-18).

Pengikut-pengikut Isa a.s. bertindak lebih jauh dan berkatas :

"Tetapi syariat Torat itu bukannya berasal daripada iman, melain
kan orang yang melakukan syariat Torat itu, akan hidup oleh sebab
itu. Maka Kristus sudah menebus kita dati kutuk Torat .... karena
ada tersurat : "Babwa terkutuklah tiap-tiap orang yan~ tergantung
pada kayu" (Galatin3:12-13).

Isa a.s. tak dapat mengaku membawa syariat baru. dan para
muridnya menganggap syariat-syariat sebagai kutukan. Bagaimana
Isa a.S. dan para pengikutnya dapat dianggap memenuhi nubuatan
dalam Ulangan itu?

Kedua, Nabi yang Dijanjikanakan dibangkitkan tidak dari
antara Bani Israil, melainkan dari antara para saudara mereka dan
Isa a.S. itu seorang dari Bani Israi!.

Pentolan-pentolan Kristen yang dihadapkan pada kenyataan
ini biasa mengatakan bahwa Isa a.S. tak punya bapak, karena itu ia
dapat dikatakan salah seorang saudara dari Bani Israi!. Pemikiran
semacam itu tak dapat diterima. Nubuatan itu mengatakan para
saudara yang berarti bahwa mereka merupakan suatu jenis bangsa
atau kaum yang dari antara mereka Nabi Yang Dijanjikan akan
dibangkitkan. Isa a.s. berdlri sendiri, sebagaianak Tuhan. Sekira
nya ada anak-anak Tuhan lainnya, ia mungkin memenuhi Iukisan
nubuatan itu. Tetapi terpisah dari ini jelas dikemukakan dalam
Bible bahwa AI-Masih a.s. harus dati benih Daud a.s. (Mazrnur
132: 11; Yeremia 23:5). Isa a.s. boleh dianggapsebagai bukan ke
turunan Bani Israil oleh karena ia tidak mempunyai bapak; tapi
kalau demikian ia tidak dapat dianggap.sebagai anak Daud a.s.
sehingga nubutan yang bertalian dengan AJ-Masih yang terdapat
dalam Kitab Mazmur tidak akim berlaku terhadap beHau.

Ketiga. nubutan itu berkata: "Aku akan memberi segala
Firmanku dalam mulutnya." Tetapi, Injil-injil tidak berisi kata
kata yang diletakkan Tuhan dalam mulut Isa a.s. Mereka hanya
memaparkan kisah Isa a.s. dan apa-apa yang dikatakan atau diper
buat murid-muridnya pada berbagai keadaan,

104

Keempat, yang .. dijanjikan itu harus seorang nabi, sedangkan
menurut pandangan Kristen' Isa a.s.bukan nabi, melainkan anak
Tuhan, maka itu bagaimana mungkin Isa a.s. bisa memenuhi gam
baran nubuatan itu?

Kelima, dalam nubuatan itu kami dapati : "Segala Firmanku
yang akan dikatakan olehnya dengan Namakll." Walaupun nampak
nya aneh, tetapi hal ini memang merupakan kenyataan bahwa
dalam Injil tak ada satu contoh j)lIn tentangperkataan yang dapat
dikatakan diterima Isa a.s. dari Tuhan dengan perint:lhsupayaitu
disampaikan kepada kaum yang diaiamya.

Keenam. 'dalam nubuatan itu kami dapati: "Ia pun akanine
ngatakan kepadanya segala yang Kusuruhkanakan dia." Menurut
ayat ini Nabi Yang Dijanjikan itu akan memberikan kepada dunia
suatu ajaran yang lengkap dan luas. Tetapi Isa a.s. tak ada meng
akui mempunyai kewajiban demikian. BeHau menganggap dirinya
s~bagai perintis sebelum seorang Gunl Besar datang. Demikian
lim kami dapati dalam Yahya (16:12-13) :

Banyak lag! perkara yang aku hendak katakan kepadamu, tetapi
sekarang ini Iiada dapat kamu menanggung dia. Akan tetapi apabila
ia sudah datang, yaitu roo kebenaran. maka ia pun akan membawa
kamu kepada segala kehenaran, karena Iiada ia berkata-kata dengan
kehendaknya sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga
akan dikatakannya; dan dikabarkannya kepadamu segala perkara
yang akan datang.

Dari ayat ini tampak bahwa nubuatan dalam Ulangall tidak
digenapi oleh Isa a_so Karena itu kita tak dapat tidak harus meng
ambil kesimpulall ballwa baik PeIjanjian Lama maupun PeIjanjian
Baru menjanjikan kedatangan seorang Nabi sesudah Isa a.s., yang
akan memimpin' dunia "kepada segala kebenaran," dan yang akan
menegakkan Nama Tuhan di atas bumi untuk selama-Iamanya.
Pengakuan kami ialah, wahyu Alquran dan kedatangan Nabi
Muhammad s.a.w. saja yang meme!1uhi nubuatan dalam Ulangan.
Fakta-fakta berikut ini menguatkan hal itu :

(iJNabi Muhammad s.a.w. adalah keturunan Ismail ?s.'para
keturunan Ismail a.s. adalah saudara-saudara para keturunan
Ishak a.s.• kaum Bani Israil.



(iiJ Nabi Muhammad s.a.w. ialah Nabi satu-satunya yang men:
dakwakan yang serupa Musa a.S.. Dalam Alquran (73: 16) kaml
dapati :

"Sesunggulutya, Kami te1ah mengutus kepada kamu seorang rasuI,
yang menjadi salesi atasmu, sebagaimana Kami pernah mengutus se
orang rasul kepada Firaun."

Alquran tegas-tegas menyerupakan Nabi Muhammad S.a.w.

dengan Musa a.S. ......
(iii) Nubuatan itu melukiskan orang yang dlJanJikan ltu sebagat

Nabi. Nabi Muhammad s.a.w. mendakwakan Nabi. Sebaliknya Isa
a.s. dikatakan tidak mendakwakan Nabi. Kita baca dalam Markus
(8:27-30) :

Sedang ia berjalan, bertanyalah ia kepada murid·muridnya, serta
berkata kepada mereka itu: Menurut kata orang slapaleah aku? Malea
sahut murid·murid itu; katanya: Ada yang mengatakan Yahya Pem·
baplis, dan ada yang mengatakan Elias; ada pula yang mengatakan
seorang dari antara sekalian NabL Makabertanyalah Yesus kepada
merelea itu: Tetapi kata kamu ini, siapaleahaku? Lalu sahut Petrus
serta berleata kepadanya: TOOanlah Kristus. Maka di~sankannya

amat sangat kepada mereka itu, jangan mengatakan dan halnya ke
pada: seorang juapun.

Maksudnya, lsa a.s. membantah bahwa beliau Yahya a.S. Pem
baptis atau salah seorang nabi. Tetapi nUbua~an d~lam Ulangan
berkata tentang Orang Yang Dijanjikan sebagat Nabl yang serup~

dengan Musa a.s. Karena itu, nubuatan itu beriaku untuk Nab!
Islam, dan bukan untuk Isa a.s. .

riv) Nubuatan itu berkata "memberi segala Firmanku dalam
mulutnya." InjiHnjil tak mengandung.. perkata~-perkataan

demikian. Sebaliknya, Nabi Islam membawa ke duma Alquran
yang dari awal sampai akhir hanya mengandung ~rman TUh~

yang diletakkan pada mulutnya. Alquran melukiskan sendm
sebagai firman Tuhan (2:76).

(vi) Nubuatan itu berkata bahwa Yang Dijanjikan itu aka~

mengatakan semua ,yang diperintahkan kepadanya. Te~ah kaml
kutip lnjil-injil untuk membuktikan. bahwa lsa a.s. ttdak me
nyampaikan sesuatu yang diterimanya dari Tuhan dan bahwa akan
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ada orang yang akan mengeJjakan itu. Nabi Muhammad s.a. w.
memenuhi lukisan itu. Kita dapati di dalam Alqiitan(5:68), "Hai
RasuI, sampaikanlah apa yang diturunk~. kepada'~l1gkau dari
TOOan engkau." Ayat ini tampaknya seakan-akan hendak...berhta:
Hai Nabi, ada suatu nubuatan lama tentang diriengkall(y~ng
mengatakan bahwa bila engkau datang ke dunia,engkau akallm~~
berikan semua kebenaran yang engkau terima dari. TUhan-rilU.
Karena itu ajarkanlah kepada dunia apa saja yang diwahyukan
kepadamu, biarpun ia menyukainya atau tidak. Demikianpula,
ayat yang diwahyukan tentang disempumakannya wahyu Alquran
berkata:

''Hari ini !elah Kusempumakan agamamu bagi manfoat-mu, dan
!elah Kulengkapkan nikmat·Ku atasmu dan te1ah Kusukai bagimu
Islam sebagai agama (5:4).

Maksudnya, "Dengan wahyu Alquran agama telah disempurna
kan dan limpahan petunjiik telah dilengkapkan bagi kamu, dan
perdamaian dan keamanan telah ditentukan bagi kamu sebagai
agamamu." Karena itu, Nabi Muhammad s.a.w. itulah yang telah
mengajarkan segala-galanya dan tidak menyembunyikan apa pun.
Dalam masa Isa a.s. orang belum siap menerima dan mencapai
segalasesuatu yang berharga bagi mereka. Tetapi, di zaman Nabi
Islam, manusia telah menempuh semua tingkat evolusi kerohanian
dan masanya telah tiba segala kebenaran diturunkan ke dunia.

(vO Nubuatan itu berkata tentang "kata-kata yang akan di
katakan olehnya dengan Nama-Ku." Bagian nubuatan ini juga di
genapi pada diri Nabi Muhammad s.a.w.. Hanya beliau seorang
yang berkata atas nama TUhan, karena setiap Surah dalam Kitab
yang dibawa <!Iehnya dimulai dengan kata-kata "Dengan nama
Allah, Maha Pemurah, Maha Pengasih." Tanda besar yang di
masukkan ke dalam Alquran ini juga menyatakan bahwa langkah
terakhir dalam kemajuan rohani manusia, yang sudah dikatakan
lebih dahulu oleh Musa a.s., dilaksanakan dengan kedatangan
Nabi MuHammad s.a.w..

(vii) Nubuatan itu menentukan ciri penting :

Tetapi adanya Nabi yang melakukan dirinya dengan sombong
dan mengatakan firman dengan Nama-Ku, yang tiadaKusuruhkala-



ken, alau yang berkela dengan nama dewa·dewa, niscaya orang Nabi
itu aken mati dibunuh hukumnya (Ulangan 18:20).

Dalam ayat ini dikatakan kepada dunia bagaimana cara mem
bedakan Orang Yang Dijanjikan menurut nubuatan itu dati mereka
yang hanya mengaku-ngaku. menggenap nubmltanitu. Perlulah
agar citi yang jelasditentukan. Orang Yang Dijanjikan itu akan di
serahi tugas penting melaksanakan tahap terakhir dalam kemajuan
rahani manusia. Kalau orang-orang yang palsu menduduki jabatan
ini dunia akan menemui kematian dan kekalahan. Nabi Muham
m~d S.a.w. menyatakan pengakuan atas jabatan ini sejak permula
an masa jabatan beHau dan dengan kata-kata yang tegas. Ketika
beliau memaklumkan pengakuan beliau,beHau tidak punya kawan
dan tanpa daya.Jumlah lawan .banyak. lagi kuat-perkasa dan
mereka tidak melewatkan suatu kesempatari pun untuk menggagal
kan ajaran dan seruan beliau dan tak meninggalkan suatu usaha
pun guna melenyapkan. nyawa •beIifu: Raja-raja besar juga me
nentang·. beHau; tetapi· merekalah,· dan bukan Nabi itu, yang
menderita kekalahan· dan kehin·aah. Nabi': Muhammad s.a.w..
meninggal tapi sarat dengan k~fuenangan.~etika beliau wafat,
seluruh bangsa Arab menyatakan keimanankepada beliau; dan
sesudah beliau wafat khalifah pertamabeliau ·daillin beberapa
tahun menyebarkan Islam ke seluruh f duniayal1g dikenal ketika
itu.

Musa a.s. seorang nabi besar.Nl.lbuatandalam Ulangan ialah
wahyu Tuhan. Namun, adakah menjadi keharusan bagi Rasulullah
s.a.w. meraih hasil dengan carasebagaimana yang dilakukan beliau
itu? Dan, haruskah musuh-rhusuh beHau/yang !lausdarah gagal
dengan cara yang dialami merekaitu?Memang benar. Balk hasil
yang dicapai Nab! Muhammad s.a.\~. matipunkegagalan musuh
musuh beHau bukanlahsuatu kebetulan.Seolah-olah Alquran
memperingatkan kepacta kata-kata ntibuatari dalam Ulangan ketika
dikumandangkan ke segenap Arabia pada masa awal riwayat Nabi
Muhammads.a.w. :

"Dan Allah akan melindungirnu .dari rnanusia" (5:68).

Begitu pula dalam seruannya kepadamusuh-musuh Rasulullah
s.a.w. Alquran berkata :
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"Dia/all Yang rnengetahui segala yang gaib; dan Dia tidak me·
nyatakan rahasia-rahasia-Nya kepada siapa jua pun kecuali kepada
Rllsul yang diridhai-Nya. Dan kemudian Dia menyebabkan barisan
pengirihg, terdiri dnri malaikat-mt1laikat pengrrwal, berjalan eli hadap
annya dan juga di belakangnya (72:27-28).

Maksudnya, Nabi Muhammad s.a.w., yang diserahi tuga;
penting, tidak akan dibiarkan tanpa perlindungan. Musuh-musuh
tak akan dapat membunuhnya.

Ayat-ayat ini membuktikan bahwa kemenangan yang dicapai
Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah suatu nasib baik secara kebetul
an. BeHau mengatakan dan permulaan sekali, dengan perantaraan
wahyu yallg ditenmanya dari Tuhan, dan dicantumkan dalam
Alquran sampai hari ini bahwa Tuhan akan melindunginya dari
serangan-5erangan musuh-musuhnya yang hendak rnernbunuhnya.
BeHau rnemperingatkan dunia bahwa oleh karena beliau bukan
p,endakwa palsu. melainkan "Nabi Yang Dijanjikan" dalam UJang
an. beliau tak akan terbunuh.

Pendek kata. 1900 tahun sebelum kedatangan Nabi Islam,
¥usa a.s. menyatakan bahwa syariatnya sendiri. menurut rcncana
sud dari Tuhan, bukanlah syariat terakhir bahwa dunia akan mem
punyai syariat yang lebih sempuma kelak; dan karena itu Tuhan
akan mengirimkan pada hari kernudian seorang Utusan-Nya
yang lain. Utusan ini akan mengajarkan segala kebenaran, ialah
akan menjadi tunda tingkat terakhir dalam kemajuan rahani
manusia. Dunia hams menunggu kedatangan suatu Kitab lain dan
seorang Nabi lain. Karena itu kalau Alquran dan Nabi Muhammad
S.a.w. datang sesudah Bible dan sesudah Nabi-nabi Musa a.s. dan
Isa a.s., dan kalau mereka mengaku datang dati Tuhan sebagai
tuntutan untuk manusia. pengakuan mereka harus diper!akukan
secara tepat dan benar. ltu harus diterima sebagai semplirnanya
nubuatan-nubuatan dahulu. Wahyu Alquran bukanlah wahyu
percuma. atau suatu Icelebihan di samping wahyu itu.

,Seslmliguhnya, aridaikata Alquran tidak ditumnkan, janji
janjiyang diberikan Tuharr dengan perantaraaR -nabi-nabiNya
tidak akan menjadi sempuma dan dunia akan diliputi kewas-wasan
dan kekafiran.
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PARANMERUPAKANBAGIAN ARABIA

Dalam Ulangan 33:2 kita bac:a :

Maka katanya: Bahwa 'I\Jhan telah datang dari Torsina dan telah
terbit bagi mereka itu dari Seir; kelihatan1ah Ia dengan gemerlapan

. eahayanya dari gunung Patm-) lall! datang bampir darl buldt Kades:
maka pada kanannya ada13h tlang api --) bagi mere~ itu (Alldtab,
diterbitkan oleh Lembaga Alldtab Indonesla;Uhun 1958).

Dalam ayat ini kepada Musa lLS. dijanjikan tiga penjelmaan
kejadian Tuhan. Yang pertama muncul dati Torsina sebagaimana
disebutkan dalam Keluaran 19:20: .

Setelah sudah Tuhan turon kepada bukit Torsina, kepada ke
muneak buldt itu, maka dipanggil Tuhan akan Musa datang ke atas
kemuneak buldt,lalu Musapun naikiah.

Penjelmaan keagungan luhur Tuhan ini muneul dalam masa
Musa a.S.. Dunia telah menyaksikan karunia-karunia yang datang
besorta itu. Waktu berlalu. Penjelmaan kedua yang dijanjikan da
Jam nllbuatan itl! akan teljadidari Seir: Seir adalah tempat yang
kira-kira di sekitar tempat terjadi mlljizat-Illluizat lsa. Karena itll .
"terbit dari Seir" menunjukkan kedatangan lsa a.s. Orang-orang
Kristen ahli lnjil membangsakan Seir dengan Sinai, tetapi ini
keliru. Seir ialah bagian Palestina. Namun itu mempunyai bentuk
yang rusak. Salah satn dipakai sebagai nama suatl! bum keturunan
Nabi Yakub a.s. clan terkenal sebagai Bani Asyar. Lainnya terpakai
untuk keagungan luhur, yakni, yang berhubungan terntama dengan
Palestina. Mempersamakan Seir dengan Sinai dan menisbahkan
kedua penjelmaan itu kepada Musa a.s. actalah keliru, karena Musa
a.s. tak pernah menyeberang ko Kanaan. Beliau meninggal pacta

*) Daiam Bible bahas. Inggris "Holy Bible" sesudah kata·kata ini ada kata-
kata Hand he came with ten tllOUS3J1ds of saints" yang artinya "dan ia
datang dengan sepuluh ribu orang-orang l<udus", tapi dalam bahasa Indo
nesia kalimat itu sudah dihilangkan (peny.)

*.) Dalam teks bahasa Inggrisnya perkataan ini adalah "fiery law" yang ber
arli "syarlat yang bagai api" (Peny.)
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suatu tempat yang dati situ beliau hanya melihat perbatasan
perbatasannya. Sesudah Musa a.s. dan sebelum Isa a.S. tak terdapat
penjelmaan keagungan Tuhan yang dapat menandingi penjelmaan
dati Sinai.

Karena itu "Terbit ... dati Seir". berarti kedatangan Isa a.s.
yang justru teljadi di Kanaan: dengan jaIan itu Tuhan seakan-akan
menampakkan wajahNya untuk ketlua kaIinya. Penjelmaan ketiga
dari keagungan luhur akan muncul dati Paran, dan Paran (bahasa
Arab, "Faran") iaIah nama bukit-bukit yang terletak di antara
Mekkah dan Medinah. Ahli-ahli i1mu-bumi menamai daerah ini
Faran.

Suatu tempat perhentian pada perjaIanan dari Mekkah ke
Medinah, dinamai Lembah Fatimah. KaIau kafllah-kafilah melalui
itu, anak-anak dari daerah sekitamya menjumpai mereka dan men
juaI bunga kepada mereka. Kalau ditanyakan kepada mereka dari
mana asal bunga itu anak-anak itu menyahut : "Barriyyat
Faran". (Faslal Kitab), yakni dari hutan Faran. Karena itu Faran
merupakan baglan Arabia, tepatnya Hijaz. Menurut Perjanjian
Lajna, Ismail a.S. tinggaJ di daerah itu. Demikianlah dalam kejadian
21:20,21 kita dapati:

Maka disertai Allah akan budal< im (Ismail) sehingga besarlah ia,
lalu ia pun dudukIah dalam padang belantara dan rnenjadi seorang
pemanah. Maka duduldah ia dalam padang belantara Paran dan di
ambiI oleh ibunya akan dia seorang perernpuan dari lanah Mesir akan
istrinya.

KAUM QURAISY ADALAH KETURUNAN BANI ISMAIL.

Lukisan Bible tentang Faran agak berbeda dati lukisan ahIi
ahIi i1mu-bumi Arab. Menurut Bible. Faran iaIah daerah yang
terletak berdekatan dengan Kanaan. Tetapi daerah yang terdiri
dati hutiill-hutan dan bukit-bukit mestilah suatu daerah besar,
kadang-kadang membentang lebih dati ratusan atau ribuan mil. Itu
tak mungkin hanya sebentang tanah terletak daIarn suatudaerah
lain atau .pada tepinya. Lukisan Bible hanya bisa berarti/bahwa
hutan-hutan dan bukit-bukit Faran terdapat padasuatti tempa!.
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dekat Kanaan. Itu tak mungkin berarti bahwa Faran itu daerah
pinggir selatan Kanaan. Tetapi Bible menga~ b~wa Ibr~m a.s.
mempllnyai putera bernama Ismail dan belIau ~n~ dl Par:u:.
Bukti-bukti ketu~an .IsmlliI. a.S. yang mendiarnt harns di
anggap yang· terpenting....~ .Ispill.pasti tidak begi~ banyak
bicara mengenai hal ini.Pengetahu~nmereka tentang seJarah dan
ilmu bumi tidakbegitu baik.Merekatakdapat melukiskan dengan
tepat jalan-jalanyang mereka. laluidalam perjalanan mereka dari
Mesir ke Kanaan. Bagaimana. mereka akan. dapat meRetapkan
faktacfakta ilmu-bumi dati daerah-daerah lain? Hanya satu kaum
yang mengaku keturunan Ismail a.S. dan mereka itu ialah kaum
KuraisY. Mereka diam di Arabia dan Mekkah ialahpusatmereka.
Kalau pengakuan Kuraisy itu palsu, sulitiah mencati lan~ar~

pengakuan mereka itu. Pengakuan itu tidakakan ~emp~rtm~

kedudukan mereka sebagai bangsa, karena kaum Bani IsraIl maslh
memandang mereka rendah. Tak ada sesuatupun yang aka~

menyebabkan suatu kaum gurun pasir mengaku·keturunan IsmaIl
a.s. kecuali kalau hal itu adalah suatukebenaran;

Begitu pula, kalau pengakuan kaum Arab itu palsu, dimanakah
ketunman Ismail a.s. lenyap? Menurut Bible, Ismaila;s. mem
punyai dua belas putera dan jugak~duabel.as puteraitt!, m~nu~t1t
Bible, akan berbiak banyak sekah, Demikian dalam KeJadlan
~1;13kita baca;'

Maka anak sahayamu itupuu aka.n kujadikan Suatu. bangsa, kareua
iapun daripada beniJunu.

Begitu pula dalam Kejadian 2I :18 kita baca :

Bangunlah engkau, angkatlah budak itu,sok~g1ah dia, karena
Am hendak menjadikan dia suatu bangsa yang besar.

Demikian pula dalam Kejadian i!;20 TulIan berkata kepada
Ibrahim a.s. ;

Maka akan hal Ismail itu pun telah KulullISkan pennintaanmu
bahwa sesungguhnya Aku telahmember~tiakan dia dan membiak
kandiadan memperbanyakkan.dia amat sangat dan duabelas orang
raja,raja akan berpancar daripadanyadan Aku akanmenjadikan dia
suatu.bangsa yang besar.
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Maksudnya, keturunan Ismail a.s.,akan berbiak banyak sekali
dan akan menjadi suatu bangsa besar. Sekiranya pengakuankaum
Arab sebagai keturunan Ismail a.s. paIsu,makanubuatan~nubuatan
Bible ini juga sarna-sarna paIsu. Karena, tak ada suatu bangsa pun
di dunia yang mengaku keturunan lsmaila.s....Hany~~~!au
pengakuan kaum Arab itu diterima, barulah nubuatan-nublla.tan
Bible bertalian dengan Ismail a.s. dapat dibuktikan benar,karel1a
nubuatan-nubuatan itu berlaku terhadap orang-orang Arab.

Bukti sejarah yang paling kuat adalah tradisi-tradisi.kebal1gsaan
yang menetap. Beratus-ratus tahun suatu kaum menganggap diri
mereka keturunan Ismail a.S. dan tak ada bangsa lain di dunia
mengaku demikian. Bukti yang lebih kuat daripada ini takmung
kin ada.

Menurut Bible kaum Bani Ismail tinggal di Paran dan menurut
ahli-ahli iImu-bumi Arab. Paran merupakan daerah yang terben
tang dari Mekkah ke perbatasan utara Arabia. Karena itu, Paran
pastilah daerah Arabia sebagaimana Kuraisy pasti keturunan Ismail
a.s.. Karena itu. keagungan Tuhan yang ketiga akan bangkit di
Arabia.

Baltwa kaum Bani Ismail menetap di Arabia ternyata dari ke
saksian-kesaksian selanjutnya dari Bible.

Dalam kejadian 25:13-16 kami mendapati nama keduabelas
putera Ismail a.s. sebagai berikut :

1. Nebayot. 2. Kedar, 3. AbdiI, 4. Mibsau, 5. Misma, 7. Duma,
7. Masa, 8. Hadar. 9. Tema. 10. Jetur, 11. Nafis, dan 12. Ked
rna.

Sesuai denga/1 kebiasaan kuno, kami akan mengira bahwa ke
turunan mereka akan dinamai menurut nama datuk mereka ma
sing-masing. KetuJUnan Yakub, umpamanya, akan disebut menu
rut nama datuknya. Negeri-negeri juga dinamai menurut mima
bangsa mereka. Mengingat kebiasaan ini maka peninjauanatas
penduduk Arabia akan menunjukkan bahwa nama kedua.belas
put~ra Ismail a.s. itu terdapat bertebaran di berbagai bagi~nAra
bia. Ket\1runan .Ismail a.s. mendialili seluruh daerah negeri itu.

Puterapertama Ismail a.s. ialah Nebayot. WilaYahYl111g.?jdu
duduki keturunannya, menurut para ahliiImU-bumiterl~t~kdil111tara
30 dan 38derajat Lintang Utara, dan 36 'dan 38 derajat BUju~ Ti-
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mur (Greenwich). Katripikari membenarkan hal ini dan berkata
bahwa keturunan Nebayor menduduki wilayah di antara Palestina
dan Yanbu, pelabuhan Medinah (Khu tubat AhmadiyyaJ

Kedar adalah putera kedua. Keturunannya. juga merupakan
bagian penduduk Arab. Arti harfiah darl Kedar ialah "dari onta"
yang menunjuk kepada habitat (hunian) mereka di Arabia. Mereka
terdapat c/.i daerah antara Hijaz dan Medinah. Ptolomeus dan Pli
nus ketika melukiskan penduduk Hijaz, berbieara tentang suku
suku Kedar dan Gedor (yangbelakangan rupanya bentu~ rusak dari
kata Kedar). Pada masa ini ada orang-orang Arab yang mengaku
keturunan Kedar.

Putera ketiga ialah Adbil. Menurut Yosephus,kaum Adbil juga
tinggal dalam bagian Arabia ini.

Yang keempat adalah Mibsam.Kita tidak dapat menjumpai
jejak suku ini dalam buku-buku i1m.u bum.i biasa. Tetapimungkin
sekali nama mereka telahberubah menjadi suatu bentuk yang di
kenaI.

Anakkelim.aialah Misma;dair kaumMism.a initerdapat sampai
hari ini di Arabia.

Yang keenalTl ialah Duma. Suatu4empat terkenal sekali di
Arabia masih bernama Duma, dan paraahWilmu bumiArabselalu
menelusuri nama ini sampaikepada putera keenamIsmaila.s. itu.

Putera ketujuh ialah Massa dan nam.a'inimasihiterdapat utuh
pada sebuah suku Yaman. Peninggalan-peninggalan purbakala me
reka juga dapat dikenali. Katripikari adamenyebutkannya.

Anak kedelapan ialah Hadar, dari nama ini kita mengenal kota
Hudaida yang termasyhur di Yaman.

Putera kesembilan ialah Tema""ilayahdi antara Najd sampai
Hijaz dinamai Tema dan seluruhnyadidiami olehketurunan Tema.
Malahan mereka terpenear sampai ke T~luk Per~a.

Putera kesepuluh ialah Jetur(dalrrn,~ah:l~a ~ab, Yatur). Ka
urn Jatur ini dapat kita ~~ut jejrknya ?i.Arabiadanterkenal de
ngan sebutan kaum Jedur. Bunyi "j" dan "y" sering bertukar; se
peTti '.t" dengan "d".

Putera kesebelas ialah Nafis;danF?stet~e~I'endapat bahwa
keterangan Josephus dan BibleII]enuniangpendapat bahwa ketu
runan NaflS tinggal di gurun-gu~n Arab~a.Puterakedua belas ialah
Kedma. Menurut ahli i1mu bumi termasyhur, Mas'udi, tempat mu-

114

kim keturunan Kedma terletak di Yaman
ngan nama As-habal Ras dan disebutk : SUku yang terkenal de-
lah keturunan Ismail a s dan k an jug~ dalam Alquran ada-

. . mere a terdm d . d
satu bernama Kedamah dan yan a la' Y . Man ua suku; yang
keterangan lain suku yang k:d In d.ambIn. e~u~t keterangan_
Yamin. ua lSe ut Ra wII, dan bukan

Karena itu, bukti sejarah dan ilmu-bu . .
keturunan Ibrahim a.s. tinggaI di Arabia ml menunjukkan bahwa
kan Mekkah dan Ka 'bah dan d . hal . '.Semuanya amat memulia-

an Int tampak bahwa I '1
mUla-mula menetap oi Mekkah dan .tulah b' . smat a.s.
riwayat-riwayat Arab dan Pe' '.. { aglan yang, menurut
Arab. Faran). !Janjlan ama, dinamal Paran (bahasa

Kesaksian wahyu Yesaya 21: l3-1 7
ilU: menguatkan pandangan

. Bahwa inilah finnan akan hal negeri Arab' Di dal
kamu akan bennalam, hai segaIa kafJIah or . . am gurun Arab
dapatkan orang yang berdaha . ang Deda~l. Dat~ngIah men·
geri Tema dan unjukkanIah g~S:b~membawa aIr; hai orang isi ne
mereka itu Iari daripada d

fO
pa a orang yang Iari iOO. Karena

pe ang yang terhunus dan daripada b
i~nl tfie,rnnbeanntanTg'hdan kedariPdada kesangatan pera~g. Karena derrii~~~

u. an pa aku Lag! tab .
upahan maka hab'slah b' . se un seperu setalmn or'ng
kit '. ' Inasa segala kemuliaan Kedar itu Maka sed,'

orang Jua akan Ii ggall . d . .
sedikit' b' n agI anpada segala orang pemanah itu dan

Jua ilangan segala pahlawan orang Kedar demikianJah fi '
Tuban orang Israil. ' , Innan

tangK~:t-k~~;;:~t yang be~if~t ~ub~atan ini ialah Iukisan ten
Nabi MUh g . d yang t~!Jadl kIra-kIra setahun sesudah hijrah

. amma s.a.w. dan Mekkah ke Medinah Dala t
puran ttu anak-anak Kedar penduduk Mekkah d' d m per em-

~kitarnya, menderita kek~ahan besar di tangan~au=~~::~~
m:~e:~~ san~p bertahan terhadap kaum Muslimin Yang sigap

an pe ang dan panah, maka kaum Mekkah mend
kektaklaalh.an y~ng memalukan. Perhatikanlah kata-kata di aWa1kaPalal'~
rna - Imat ttu "Bah . i1ah fi.... ' wa m trman akan hal negeri Arab" D'
~m Tekuma dan Kedar masing-masing disebut sebagal ne!!eri Ara~
an su Arab. Menurut teks yan d'tu k .r

Isa Al-M'h k . g t run an 714 tahun sebelum
bertemp::ltin~~1 ;t~::'abl Nesaya a.s. ini, keturunan Ismail aiS.
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Pendek kata, dari segi mana juga kita menelaah masalah ini,
banyak bukti menunjukkan bahwa kaum Kuraisy merupakan ke
turunan Ismail a.s. dan Paran dan Bible (yang dala~ bahasa .Arab
nya adalah Faran) ialah negeri tempat mereka be:dlam. PeIlJelma
an keagungan Tuhan yang harus te!jadi di Paran Jalah kedatangan
Nabi Muhammad s.a.w. yang dinubuatkan oleh Musa a.s..

NUBUATAN TENTANG RASULULLAH DALAM HABAKUK

Kedatangan ini pun dinubuatkan oleh Habakuk (3 : 3-7) 626
tahun sebelum Masehi. Demikianlah kita jumpai :

Bahwa Allah datang dati Ternan dan Yang Mahasuci dati pegu.
nungan Paran. - Selah! Maka kemuliaannya menudungilah segala lao
n[!it dan bumi pun adalah penult dengan pujinya. Ma~ tan~y.a me
mancarkan sinar, suatu cahaya seperti cahaya ma~an, ~aka la Itulah
selimut kemuliaannyal Di hadapan hadliratnya .bef]ang~t1ah ~l~ sam
par dan kilat pun keluar di hadapan kakinya. Di tempat la berdin gem·
palah bumi, kemana Ia memandangdicerai.beraikannya segala b~ngsa:
dan segala gunung yang kekal pun berbela1I·belah dan segala ~ukit dan
purbakala pun tenggelamIah; segalil petidaran zaman pun Dia punya.
Bahwa aku melihat pula segala pandok Kusyan kedatangan takut, dan
segal. Iiain kemah·kemah benua Midian itu goyanglah.

Di sini dlsebutkan Tema dan Orang Suci dan Paran. Dan nu
buatan-nubuatan Musa a.s. dan Habakuk nyatalah bahwa keda
tangan Isa a.s. tidaklah akan menandai .~~a~ terakhir dalam per
kembangan rohani manusia. Itu harus dllnngt oleh ~edatangan se
orang nabi lain untuk menandai penjelmaan ketlga keagungan
A11~h. Nabi ini akan mewujudkln keindahan dan. kemegahan Tu
han dan membawa syanat yang bagai api ke duma, bukan hanya

ajaran ampunan.
Orang suci yang akan muneul dari tanah Tema d:m gun~n~ Pa-

ran iala1l,Muhammad s.a.w. dan syariatnya.yang ba~ka.n apI, lalah
A1quran, mempunyai khasiat membakar hingga menJadl ab~ segal~
unsur yang daripadanya dosa dan perbuatan-perbuatan syaItan d~
buat. Sungguh-sungguh Musa a.s. berkata bahwa Orang Yang Di-
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janjikan dan bangkit dan l'aran itu akan disertai 10.000 orang ku
dus. Sebagaimana seluruh dunla mengetahui, adalah Nabi Muham
mad s.a.w. yang menampakkan diri dari Paran dan masuk ke Mek
kah dengan 10.000 pengikut. Dapatkah Isa a.s. dikatakan meme
nuhi nubuatan besar itu ataukaII Daud a.s. ataukah Musa a.s.? Ada
kah salah seorang dan antara mereka muneul dan Paran? Adakah
salah seorang dari antara mereka berderap maju menuju kemenang
an dengan 10.000 orang kudus sebagal pengikuhpengikut? Isa a.s.
hanya mempunyai dua belas murid, sedangkan seorang <Ian .mere
ka menjualnya dengan uang yang harganya sedikit. Seorang lain
nya mengutuknya, karena takut ..kan dianiaya. Sepuluh orang te
tap setia, tetapi menurut penuturan Injil, mereka bereerai-bel'ai ke
tilea 150-(1.5. dipaneang di tiang salib. Biarpun mereka umpamanya
tetap mendampingi Tuhan mereka, sepuluh orang pengikut tak
dapat disamakan dengan sepuluh ribu orang pengikut. Dan lagi,
nubuatan Bible itu berkata dengan jelas bahwa yangkesepuluh ribu
orang itu akan ada beserta Nabi Yang Dijanjikan tersebut. Sedang
kan Injil-injil mengatakan bahwa kesepuluh pengikut Isa a.s. yang
masih ada - meninggalkan ketika beliau dinaikkan ke tiang salib.

bienurut Habakuk sebuah tanda Orang Yang Dijanjikan itu
ialah banyaknya pujian yang dilimpahkan kepadanya. Demikianlah
Habakuk (3 : 3) berkata :

Dan bumi pun penult dengan pujian-pujian kepadanya.

Bagi kita tampaknya bukan suatu kebetulan bahwa Nabi Islam
bernama Muhammad (seeara harfiah berarti, Yang Terpuji). Ketika
musuh-musuh beliau memaki dan menghina, mereka merasa susaII
karena pertentangan yang terkandung di dalam penghinaan dengan
kata, "Yang Terpuji". Maka. mereka mengubaII nama beliau dari
Muhammad menjadi Mudhammam - dari Yang Terpuji menjadi
Yang Temista. Ketika para salIabat Nabi menjadl gusar atas eacian
dan makian yang dilemparkan kepada beliau, beliau berkata, "Te
nangialI, mereka tidak meneaciku melainkan meneaei seorang yang
bernama'Mudhammam." Hanya seorang dengan nama yang sarna
indah dengan pribadinya dan wataknya dapat memenuhi lukisan
yang diberikan oleh Habakuk tentang Orang Yang Dijanjikan. Tak
kurang pentingnya ialaII syair sanjungan yang tumbuhdikalangan
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umat Islam dan yang telah melahirkan suatu bentuk puisi gubahan

orang-orang Muslim eli tiap-tiap negeri. *)
Habakuk mengatakan pula:

Di hadapanhadiratnya berjalan bela sampar dan kilat pun keluar
di hadapan kakinya (3 : 5).

Tanda Orang Y311gDijanjikariilli juga e1ipenuhi oleh Nabi Mu:
hammad s.a.w.. Bellar llubuat311itu~e!katatentang sampar, yakn:
suatu penyakit yang bersifatmenular· Tetapi Y311g dimaksudkan dl
sini ialah besarnya kerusakan.dan. kematian Y311g dibawa sam'par.
Oleh karena musuh-musuh Nabi Muhammad s.a.w. mengalaml ke
rusakan-kerusakan dan kematian besar dalam perlawanan mereka
terhadap beliau, maka dapat e1ikatakan bahw.a beliau juga malahan

memenuhi bagian nubuatan itu.
Lagi ia mengatakan :

Di tempat ia berdiri gempalah bumi, ke manala memandang di

ceraJ.beraikannya segala bangsa (3': 6).

Bagian dari Nubuatan ini, seperti lail1~lainnya, tak da~at dike
nakan kepada Musa a.s. atau pun Isa a.s., Musa a.s. ~emn!l!l:"1 se
lagi beliau memerangi musuh, sedangkan ~sa a.~. dlpaku dl. atas
salib. Nabi yang menghadapi dan meneeraJ-be~aJkanmusuh I~ah
Nabi Muhammad s.a.w. Sungguh tepat apa yang dikatakan beiJau
sendiri "Kehadiranku menakutkan, dan aku tak sedikit ditolong
oleh i~. Orang-orang merasatakut kepadaku dalam jarak sebulan

peJjalanan" (Bukhari).
Lagi:

Segala gunung yang kekal pun berbelah-belah dan segala bukit
dan purbakala pun tenggelamlah (3 : 6).

Bagian nubuatan in! ditujukan pula kepada Nabi Muhammad
S.a.w.. Karena, musuh-musuh beliau seluruhnya haneur. Gunung
dan bukit hanya berarti untuk yang kuat.

Juga kita baea dalam Habakuk (3 : 7):

*):Gubah.ansemacam ini. disebutNQQt·yan~ mengandun~,.sanjung puji terhadap
Nabi Muhammad s.a.w., secar3: khusus.lni merupakan bentuk pUlS1yang khas dalam 1ma
zanah susastta Parsi dan UrdU (peny.)
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Bahwa aleu melfuat pula segala pondok Kusyan kedatangan taleut
(dalam kegemparan, dan segala kain kemah-kemah benua Midian itu
goyanglah (bergetaran).

Bagian nubuatan itu menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi
yang Dijanjikan itu hams muneul pada satu tempat di luar Siria.
Karena gerombolan dati Kusyan dan Midian-Iah yang akan teran
cam dan ketakutan karena kedatangan tentara dari Yang Dijanjj.
kan. Lukisan ini tak dapat dikenakan pada Musa a:s. dan Isa a.s..
Lukisan hanya kena terhadap Nabi Muhammad s.a.W.. Ketika pasu
kannya yang keeil di masa Khalifah Pertamanya Abu Bakar, ber
gerak maju ke Palestina, sekalipun Kanaan berada di bawah Kaisar
Roma, raja separoh dunia yang dikenal di masa itu, tentara Kaisar
yang lebih kuat itu dihaneurkan oleh tentara Islam yang lebih Ie
mah. "Segala pondok Kusyan kedatangan takut, dan segala kemah
kemah benua Midian goyang!ah." Penduduk negen ini hanya ter
pelihara dengan meletakkan senjata mereka di hadapan khadim
khaelim Nabi Muhammad s.a.w..

KEDATANGAN RASULULLAH DINUBUATKAN OLEH
NABI SULAIMAN

(a> Dalarn Syiru'l Asyar Solaiman (5:10-16> kita baea :

Bahwa kekasihleu itu putih dengan merah, cahayanya meliputi
orang beribu-Iaksa! Kepalanya bagaikan emas sepuluh mata, rambut
nya berikal-ikaJ. wamanya hitam seperti burung gagak. Matanya ba
gaikan burung merpati pada tepi aliran air, yang mandi dalarn air susu
dan dijemumya dirinya dalam panas. Pipinya seperti petak pokok
rempah-rempah, bagaikan bukit yang harum baunya, bibimya bagai
kan bunga bakung, yang bertitik-titik minya mm. Tangannya pakal
cincin-cincin emas. yang bertatahkan permata cempaka; pinggangnya
bagaikan perbuatan gading bersendi-sendikan permata nilam. Betisnya
bagaikan tiang batu marmar yang beralaskan emas mien. Sikapnya
bagaikan Ubanon. terpilfu seperti pohon araz. Langitan mulutnya se
mata-mata manisan dan segala sesuatu yang padanya itu keinginan
belaka. J?emikianlah peri kekasihku. demikianJah peri sobatku. hai
segala puteri YeruzaJem!
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Nubuatan ini menianjikan seorang nabi yang akan lebih mulia
dati lain-lainnya, dan akan memperoleh pangkat lebih ti.nggi dati
lain-lainnya. Kita katakan ini karena gambaran menank dalam
Syim'l Asyar Solaiman itu muncul sebagai jawaban terhadap per-

tanyaan:
"Apakah lebihnya kekasihmu ltu daripada segala kekasih yang

lain?" (5 : 9).

Dikatakan bahwa kekasih ini akan menonio~.seba?aipanji-panii

di tengah sepuluh ribu orang. Sebagaimana panjl-panjl melambang
kan suatu tentara, karena itu, lukisan tersebut berlaku dalam ke
adaan saat kekasih in! akan memimpin suatu rombongan penglkut

beIjumlah sepuluh ribu orang.

Dikatakan pula: "Bibirnya bagalkan bungs bakung, yang bertitik·

titik minyak mur" (5 : 13).

Mur ialah semacam perekat dengan rasa pahit tetapi harUI~
baunya dan sangat berguna sebagai pembasmi kuman dan obat, dl
pakai dalam perekat pembunuh hama, dalam merawat luka dan

membuat minyak wangi dan parfum. .
Juga dikatakan bahwa "segalasesu~tu yang pa~anya ltu ke

inginan belaka" (perhatikan kata Iberanl Maham~ddlm). Maksud
nya pribadi dan wataknya sedemikian halnya sehmgga menggugah

rasa cinta dan kagum.
Nubuatan ini jelas berlaku terhadap Nabi Muhammad ~.a.w.

ialah yang mengepalai 10.000 orang kudus dan berderap majU de
ngan kemenangan dati pegunungan Paran ke lembah M:ekkah, per
sis sebagaimana dikatakan 1ebih dulu oleh Musa a.s. Ajarannyala~
yang ternyata bagaikan Mur untuk dunia, pahit dalam rasa, tetapl
indah dalam daya gunanya. Ajarannya mengandung asas-as.as dan
kaedah-kaedah yang kesemuanya direncanakan untuk memngkat
kan kesejahteraan manusia dan y~ng masih pahit dirasa oleh bebe
rapa bangsa. Dan dialah yang disebut (dan sesuai dengan lukisan)

Muhammad. . ..
Penu1is-penulis Kristen suka berkata bahwa kek~sih yang dljan-

jikan da1am nubuatan ini disebutkan Muhammadlm bukan Mu
hammad. Tetapi bantahan ini tidak begitu mengena. Nama Tuhan
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dalam PeIjanjian Lama ialah Elohim.
Untuk menunjukkan penghargaan dan penghormatan ada1ah

lazim dalam bahasa Iberani , digunakan bentuk jamak untuk satu
orang. Dalam bahasa Urdu demikian juga. Dalam ceramah bahasa
Urdu seorang yang berpidato dengan mudah mengakhiti pujian
nya terhadap Rasulullah dengan berkata, Yeh hei hamare Muham
mad. artinya: Inilah Muhammad kita.

(b) Dalam Syim'l Asyar Solaiman kita mendapati suatu nubu
atan lain tentang Rasulullah s.a.w., yakni, dalam 4:9-12. Dalam
ayat-ayat ini Solaiman memanggil kekasihnya sebagai saudara pe
rempuan dan isteri. Penggunaan sekaligus dua bentuk panggilan
itu - saudara perempuan dan isteri - bukan tidak mengandung
arti: "Adik perempuan" menunjukkan bahwa Nabi Yang Dijanji
kan itu ialah seorang keturunan Ismail as., salah seorang saudara
dati keturunan Israil; dan "isteri" menunjukkan bahwa ajaran Nabi
Yang Dijanjikan tidak akan terbatas hanya sampai kepada kaum
nya sendiri, sebagaimana halnya ajaran semua Nabi Israil. Itu akan
terbuka juga untuk bangsa-liangsa lain.

Kita tak boleh terperdaya oleh bentuk·perempuan (m'uannats)
panggilan yang digunakan di sini. Kalimat ini dirangkum dalam
bahasa puisi penuh dengan amsal-amsal. Baris terakhir bab itu
menggunakan bentuk laki-Iaki yang adalah kebalikannya, tetapi
mengandung arti. Demikianlah kita baca:

Biarlah Idranya kekasihku datang ke tamannya (bentuk lald·lald),
dan makan daripada buah·buahnya yang terutama (4:16).

Karena itu nubuatan tadi (4:9-12) hanya kena terhadap Nabi
Muhammad s.a.w., Isa a.s. bukan salah seorang saudara Bani Israil,
juga ajarannya tidaldah ditujukan kepada suatu kaum lain kecuali
Bani Israil.

(e) Kita juga membaca dalam Syiru'l Asyar SoIaiman (1 :5-6);

Bahwa akulah hitam. tetapi manis, hal puteri-puteri Yeruzalem !
seperti kemah Kedar dan seperti tiral kelambu Solaiman.
Janganlah kamu mengerling kepadaku. sebab kehitam·hitaman rupa'
ku. .

Dari lukisan ini tampak bahwa SoIaiman memberitahukahI~
bih dahulu kedatangan seorang Nabi yang akan muncul dari seJa-
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tan dan dia (atau kaumnya) berkulit hitam dibandingkan dengan
ke~runan Ishak a.s. Sudah diketahui bahwa penduduk Siria dan
Palestina mempunyai warna kulit yang lebih putih daripada pen
duduk Arabia. Nabi Muhammad s.a.w. ialah seorang Arab.

(d) Di tempat itu pula suatu tanda lain tentang Orang Yang
Dijanjikan itu diberikan seperti berikut :

Segala anal< laki-Iald ibuku sudah marah akan daku, lalu dijadi
kannya aku penunggu kebun anggur, maka kebun anggurku sendiri
tiada kutunggui (I :6).

Inilah lukisan tentang kaum, yang daripadanya akan lahir Orang
Yang Dijanjikan. Pada masa kedatangan Rasulullah bangsa Arab
adalah kaum sederhana dan samasekali tidak mempunyai kemauan
untuk kemajuan. Mereka bersedia bekeIja pada orang-orang Roma
dan Iran, tetapi negeri mereka sendiri sedikit sekali mereka perha~

tikan. Nabi MUhammad s.a.w. datang dan Arabia bangun dan
tidurnya. Hasilnya ialah gerakan dunia di bawah pimpinan bangsa
Arab yang melingkupi setiap bidang yang ada dalam kemajuan
umat manusia - rohaniah, intelektuil, politik. Bangsa Arab men
jadi penunggu kebun anggur, bukan hanya kebun anggur mereka
sendiri tetapi juga kebun anggur seluruh dunia.

(e) Syiru'l Asyar Solaiman juga mengandung peringatan untuk
kaum Bani Israil; kepada mereka dikatakan supaya jangan meng
ganggu Nab! Yang Dijanjikan itu.

Demikia\llah dalam 2:7 kita baca:

llahwa aku menjumpal kamu, hai segala putera Yeruzalem! Demi
kijang dan rosa betina di padang, jangan kamu menyadarkan dan ja
ngan kamu menjagakan berahi itu dahulu daripada dikehendakinya!

Perkara itu dilanjutkan da,lam Syiru'l Asyar 3:5 dan 8:4. Kali
mat-kalimat hanya berarti 1>ahwa ketika Nabi Yang Dijanjikan itu
datang, kaum Yahudi dan Kristen, dua cabangBani Israil, akan
menentang dan menindas mereka; tetapi oleh karena Nabi itu ada
lah Nabi yang diangkat Tuhan, mereka tidak akan berhasil tetapi
sebaliknya akan menderitakekalahan besar.· Karena itu Solaiman
memperingatkan kaumnya dengan berkata:
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Bahwa aku menjumpai kamu, hal segalaputeri Yeruzalem! Ia
nganlah kamu menyadarkan dan jangan kamu menjagakan berahi itu
dahulu daripada dikehendakinya.

Baik kaum Yahudi maupun kaum Kristen dinasihati supaya ja
ngan berbuat sesuatu terhadap Nabi Yang Dijanjikan itu. Ketika
pengaruhnya meluas ke negeri mereka, mereka harus menerima.

Tak ada gunanya menentangnya dan membendung banjirpe'
ngaruhnya. Penentangan akan berarti kehancurannya sendiri. Ka
rena suatu bangsa yang mencampuri tugas seorang nabi merigan
dung hukuman Tuhan. Peringatan itu ternyata benar. Orang-orang
Yahudi dan Kristen campur tangan dan mengundang hukuman
Tuhan atas mereka sendiri. Kalau suatu bangsa tinggal pasif dan
tak memperlihatkan perasaan bermusuhan terhadap seorang nabi,
beliau tidak akan mengambil tindakan-tindakan keras terhadap
mereka, melainkan akan membatasi diri pada penyampaian ajaran
dan penerangan. Kadang-kadang seorang nabi mengJ:lUnus pedang,
tetapi hanya menyatakan perang kepada mereka yang lebih dahulu
menyatakan perang kepadanya dan berusaha melawan dengan ke
kerasan dan penindasan' terhadap Amanat yang dikirim Tuhan.
Contoh Nabi Muhammad s.a.w. melukiskan hal ini. Hal itu meru
pakan resiko yang ditimbulkan oleh permusuhan yang membabi
buta terhadap suatu Ajaran benar yang sudah diperingatkan kepa
da lsa a.s.. l5a as. tak muncul di selatan Palestina. Beliau bukan
salah seorang saudara l5rail. Pun tidak pula beliau mempunyai sara
na untuk melawan dan menghancurkan perlawanan Israil. Nubuat
annubuatan ini hanya cocok untuk Nabi Muhammad s.a.w, ialah,
kekasih dalam Syim'l Asyar Solaiman. Pada hakikatnya Syiru'l
Asyar adalah lukisan mesra tentang Nabi itu.

NUBUTAN-NUBUTAN YESAYA

Kitab Yesaya juga sarat (penuh) dengan nubuatan-nubuatan
tentang Nabi Muhammad s.a.w.. Kesemuanya menunjukkankeda
tangan seorang Nabi Besar lain, perintis perdamaian dan k~t~nte

raman untuk seluruh dunia. Tetapi selaras dengan sunahllahL£lu
buatan-nubuatan itu mengandung unsur perlambang yang harus<ii-
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tafsirkan sebelum arti nubuatan-nubuatan itu dapat disingkapkan.
Penggunaan nama-nama di dalamnya seperti Yeruzalem, Zion, dan
lain-lain adalah hanya perlambang. Tetapi, pujangga-pujangga Kris
ten keliru tentang perlambang-perlambang ini karena mengira
nubuatan-nubuatan itu berhubungan dengan Isa a.s.. Nama-nama,
selaku nama, tidak merupakan bagian nubuatan-nubuatan. Kalau
kandungan-umum nubuatan-nubuatan itu tidak mengena terhadap
Isa a.s., maka nama-nama Yeruzalem atau Israil atau Zion tidak
akan membenarkan penggunaan itu. Benar nama-nama itu pun me
ngandung arti; tetapi, arti yang selaras dengan kandungan,nubuat
an-nubuatan itu. Dalam hal itu nama-nama Yeruzalem dan Israil
hanya akan berarti "Kota Suci-Ku" dan "Kaum Pilihan-Ku",
bukan khas Yerusalem atau IsraiJ.

(a) Nubuatan pertama yang ingin kami kutip dari Yesaya ter
dapat dalam 4: 1-3, sebagai berikut:

Maka pada han itu juga tujuh orangperempuan akan memegang
seorang laki-laki, serta katanya: Kami akan makan rezeki kanJi sendin
dan berpakaian-pakaian kami sendin. sahaja, biarlah kanJi disebut
dengan namamu, hapuskanlah kiranyakecelaan. kanJi. Pacta han
ltu juga Tunas Tuhan akan perhiasan dan keJ:!1Uliaan dan hasil tanah
akan keindahan dan perhiasan bagi segala orang di antara orang !srall,
yang sudah luput. Maka. akan iadi kelak, bahwa ora.'lg yang l~gi tinggal
di Zion' dan yang lagi ketinggalan di dalam Yeruzalem itu disebut suci
yang tersural namanya akan beroleh hidup.

Kalau sudah disetujuibahwa Zion dan Yeruzalem dalam nubu
atan ini hanya perlambang-perlambang, maka seluruh kandungan
nubuatan ini tampak mengena terhadap Nabi Muhammad s.a.w
dan bukan terhadap orang lain. Nubuatan itu mengatakan bahwa
Nabi Yang Dijanjikan itu akan membawa kemakmuran dan sema
rak dan bahwa kekayaan bumi aka.!! diletakkan di mukanya,. ball
wa kaumnya akan disebut kudus dan. bahwa perkawinan poligami
akan menjadi kebiasaan di waktu itu. Adakah tanda-tanda ini kena
terhadap Isa a.s. dan murid-muridnya? Adakah mereka membawa
serta suatu masa kemakmuran dan semarak? Adakah harta kan
dungan bumi diletakkan·· di mukanya? Apakah poligami dipakai
masyarakatnya? Tidak. Tanda-tanda ini hanya berlaku untuk Nabi
Muhammad s.a:w., pengikut-pengikut beliau dan masa beliau. Isa
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a.s. dianggap tidak menyukai perkawinan poligami. Tetapi, Nilbi
Muhammad s.a.w. membenarkan, malahan memerintahkannya da
lam keadaan-keadaan tertentu. Di dalam masa beliaulah peperang
an harus dilancarkan untuk mempertahankan agama dan para pe
muda terpaksa mempertaruhkan nyawa. Jumlah janda bertambah
banyak dan wanita-wanita belia su!it mendapat suami. meh karena
itu, Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan perkawinan poligami
untuk mencegah kernsakall akhlak dan untuk menambah tenaga
manusia.

(b) Dalam'Yesaya 5:26-30 kita dapati:

Maka Ia pun akan mendinkan suatu alamat bagi segala orang
yang jauh-jauh, dan dihimpunkannyalah mereka itu danpada segala
ujung bumi; bahwa sesungguhnya dengan pantas dan dengan segera
juga mereka itu akan datang. Di antara mereka itu seorang pun tiada
yang akan penat dan seorang pun tiada yang tergelincuh, seorang pun
tiada yang akan mengantuk atau tertidur, atau terural ikat pinggang.
nya atau terlepas tali kasutnya. ADak panahnya tajam selalu dan bu
sumya pun selalu terbentang dan kuku kaki kudanya akan seperti
balll dan janteranya seperti puting-beliung. Penderu mereka itu akan
seperti buny! singa betina, seperti pengaum·aum singa yang buas, de
ngan gempita mereka itu akan menerkam jarahan dan membawa lar!
akan dia sehingga seorang pun tiada yang dapat meluputkan dia. Maka
pada har! itu penderu mereka itu akan seperti menderu laut! Pada
masa itu orang akan melihat berkeliling negen, tetapi sesungguhnya
akan kegelapan belaka dan kepicikan, apabila terang danlangit pun
sudah menjadi gelap

Menurut nubuatan ini akan datang suatu waktu bila pacta suatu
tempat di luar Palestina seorang laki-laki akan mengibarkan panji
panji. Orang itu akiln memanggil semua bangsa di duma yang akan
menyambut segera panggilannya dan berkumpul di sekitarnya.
Orang yang akan mengikutinya akan menghilangkan kemalasan
dan kelambanan dan memberikan pengorbanan besar untuk per
jUilngan mereka. Mereka akan serta dalam peperangan dan k'Uku
kuda-kuda mereka akan memancarkan api seperti batu api. $orang
an mereka atas musuh mereka akan serupa dengan anginpuyuh.
Mereka akan mengalahkan samasekali musuh mereka dan taic se
orang pun akan sanggup menyelamatkan diri. Dan mengapa me-
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reka harus melakukan semua ini? Karena mereka akan melihat
bahwa dunia penuh kegelapan dan perubahan besar diperlukan.

Nubuatan ini seluruhnya berlaku terhadap Nabi Sud Islam.
Terhadap itu, ada juga penunjukan dalam Alquran. Sesuai dengan
itu Rasulullah s.a.w. muncul jauh dari Palestina di Mekkah, dan
mengibarkan benderanya di Madinah; ia yang mengumumkan ke

pada dunia :

Katakanlah, "Hai manusia, sesungguhnya aku Rasul kepada kamu

sekalian" (7: 159).

Terhadap suaranyalah laki-Iaki dan perempuan dari seluruh
dunia memberikan sambutan dengan semangat besar. Di masa Isa
a.s. lak seorang pengiku t pun datang dari luar Israil. Semua pengi
kutnya datang dari dalam radius 40 sampai 50 mil. Tetapi para pe
nganut Nabi Muhammad S.a.w. datang dari Yaman, dan Nejd, dan
Iran dan di antara mereka ada penyembah-penyembah api, ada
orang Yahudi dan Kristen. Mereka memberikan pengorbanan de
mikian besamya atas seruan Rasul itu dan berdaya upaya begitu
tak segan-segannya sehingga lawan-Iawan Islam yang paling keras
sekaJipun terpaksa memberi hormat atas semangat kebaktian dan
pengorbanan mereka. Tuhan sendiri menghormati mereka seperti
tercantum di dalam Alquran demikian:

"Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya"

(9: 100).
"Dari antara mereka ada beberapa orang yang masih menanti"

(33 : 34).

Pengikut-pengikut Nabi terpaksa ikut-serta dalam peperangan
peperangan dan terpaksa menggunakan busur dan panah. Kuku ku
da mereka tak ubahnya sepertibatu pantik dan kereta mereka
laksana angin puyuh.

Ini juga disebutkan dengan jelas dalam Alquran:

"Oemi kuda-kuda yang berlari kencang dengan mendengus-dengus
_ yang memantikan percikan-percikan bunga api, melancarkan ser
buan-$Orbuan pada waktu subuh dan menerbangkan awan debu de·
ngan itu dan menyerbu ke tengah-tengah barisan-barisan musuh"

(100: 2-6).
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lni adalah lukisan tentang pejuang-pejuang Islam pertarna pada
masa pennulaan Isl.am, dan. betapa tepat persesuaiannya dengan
nubuatan Yesaya. Kita dapatJ pada suatu bagian nubuatan itu:

Maka pada narl itu penderu mercka ltu akan $Opert! menderu
laut! Pada masa ltu orang akan melihat berkeliling negeti, tetapi $0.

sun~ya akan kegelapan bela.ka dan kepicikan, apabUa terang dati
langlt pun sudah menjadi gelap (yesaya 5 : 30).

AlqUI-an menunjuk kepada ini dalam 30 : 41 demikian: "Telah
nyata kentara. bencana di daratan dan di lautan.'" M~k5Udnya, baik
pengetahuan manusia maupun ajaran Ketuhanan sudall menjadi ge
lap dan.. keduanya menunjukkan perlunya kedatangan seorang
Guru Jagat baru, pembawa suatu Ajaran baru dati Tuhan. Pula
dalam 65: I I, 12 kita baca :

. Allah, sungguh, telah menurunkan kepadarnu seorang Pemberi
penngatan, $Oorang rasul yang membacakan kepadarnu Tanda-tanda
Allah yang nyata, supaya ia mengeluarkan orang-orang yang beriman
dan berbuat amal saleh dari $Ogalarnacarn kegelapan kepada cahaya.

(cl DaJam Yesaya 8 : 13-17 kita baca:

Hanya Tuhan serta sekaJjan a1arn jua yang suci bagimu! Hendak
lah kamu takut. alqln Dia dan kamu gentar akan Dia, Maka Ia pun
menjadi bagimu akan perlindungan yang suci! Tetapi akan bam ke
sentuhan dan bukit" gelincuhan bagi kedua is! rumah Israil dan akan
jerat dan iaring bagi orang isi Yeruzalem. Maka banyaklah mercka itu
akan terleincuh dan iatuh dan .kena luka dan kena jerat dan akan di
tangkap! Gulungkanlah olelunu akan syah.dat 1m dan metefaikanlah

" torat itu Eli antara segala mutidku. Maka $Obab ltu aku henda"k barap
pada Tuhan, yang telah menyamarkan hadJiratnya daripada orang isi
rumah Yakub. maka aku akan menarub harapanku kepadarJ¥a.

Nubuatan ini jelas mengabark'an lebih dahulu kedatangan se
orang;orang sud yang kedatangannya akan ternyata menjadl coba
an bagik~dua Rumah Israil, jerat dan perangkap bagi Yeruzalem
yang akan' dikalahkan dan direndahkan, kalau mereka I~Eih.~~~.a
menentangnya. Kemunculannya menandakan. digantiIlY~~r~rtat
Musa a.s. dan Tuhan akan memalingkan muka-Nya dariJ:Urnah
Yakuba.s."



Pujangga-pujangga Kristen bungkam tentang hal ini. Mungkin
mereka menganggap kedua Rumah Israil itu dua pihak yang salah
satu daripadanya menunjang dan yang lainnya menentang putera
Sulaiman dan mendirikan pemerintahan tandingan. Tetapi hal ini
tak mungkin, karena nubuatan berbicara tentang seorang suei dan
tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masanya. Orang
suei itu hanya mungkin Isa a.s. atau SeOrang lain yang datang sesu
dah Isa a.s. karena tak ada seorang. pribadi antara Yesaya dan Isa
a.s. yang dapat meng!ladapi Israil dengan Ajaran yang menentu
kan. Tetapi, adakah Isa a.s. menghadapi Israil dengan sesuatu Ajar
an semacam itu? Dan adakah Israil menderita kekfllahan dan ke
hinaan karena menentang Ajaran itu? Dan, adakah Isa a,s. meme
terai syariat untuk para pengikutnya dan memaklumkan penggan
tinya dengan syariat lain? Mengenai ini pernyataan Isa a.s. jelas se

kali. Isa a.s. bersabda :

Jangaulah kamu sangkakan AIm datang hendak merombak hu
l.'Um Torat atau ]dtab Nabi-nahi; bukannya Aku datang hendak me
rombak, melainkan hendak menggenapkall. Karena sesul1ggulmya Aku
herkata kepadamu, .ehingga langit dan bum; lenyap, sam noktah atau
satu lilik pun sekali-kali tialla akan lellyap <blip.da hukum Torat itu

sampai semuanya tel.h jadi (MllliWl 5: 1'1·-18).

Isa a.s. rnenetapkan hal ltn bukan untuk masailya sendlri, te
tapi juga untuk ma~a depan. Bellan \Jerk.ta dengun penult makna:

llolehlmh sahabat·se.habnt llll,mp.llai im punsn Sdllgi memF.ehi im
ada sortanya'? Selagi mempi)lai;m ada sertmya, thda bolnh mereka itu
pua:>a. Akan tetapi alia harinya kelak, yang meml',l,,! ;\11 tliambil dori·
padanya, baharulah mereka1m a!<JIn puasa (Mro:lms 2: 19.20).

Dari pernyataan-pernyatmm ini jelaslah bahwa memm.lt Isa a.s.
bahkan sullah beHau wafat, syal'iat Musa a.s. akan tet3jl mGi1gikat
bagi ll1urid-muridIlya. Kalau 'lidllk hegitu, lYeliau bi;:a berkata bah
wa hari..hari {lIla-50! sudah lampau. Sebaliknya, bukan saja beliau
sendiri herpuasa tetapi beliau juga menubuatkan bahwa murid..1'l1u
ridnya akan mulal berpuasa sesudahnya. Kanma itt! memeterai sya
riat tidaklah berarti penghapusan syaIlat itu sendiri atau pernbatal
an gagasan kewajiban agama yang telah ditetllpkan itu sendlri. !tu
berarti bahwa pada masa OrangSuci Yang Dijanjikan itu syariat

\28

MU~ a.S. akan diganti dan pada tempatnya akan ditetapkan suatu
syana~ b~. Kalau penafsiran karni ini tidak betuI, mengapa kep~:
da . kita dikatalcan bahwa Tuhan akan memalingkan wajah-Nya
dan rumah Yakub a.s.? Bukankah !sa a.s. itu dati keturunan
~akub? Kalau beliau talc termasuk di dalamnya, beliau tak mung
kin ke~runan Daud a.s. Dan kalau beliau bukan keturnnan Daud
a.S. beliau tak mungkin AI-Masih a.s. yang dinubuatkan Ka
AI Masih

. rena
- a.s. hams dati keturnnan Daud a.S.

(d) Dalam Yesaya 9 : 5,6 kami baca:

Katena seorang Putera sudah jadi bag! kita, seorang anak laki-Iaki
sudah dkaruniabn kepado kita bahwa per1Uanan adalah di alas bahu
nya dan namanya pun disebut oranglah Ajaib, Bicara, Allah yang
Maha Kuasa, BlIpa Kekekalan, Raja Salam. Maka kebesaran pemerin
tahannya dan selamamya akan liado berkesudahan;maka takhta Daud
serta kerajaannya akan ditetapkannya dan diteguhkannya dengan Ire
benaran ~ keadilan daripa<b sekarang sampai selama-Iamanya!
Mal<a ghauat Tuhan serwa sekalian alan' akan melakukan perkara itu.

Nubuat.an. ini menjanjikan kedatangan seorang raja yang akan
me!'Jpuny3.1 hma nama atau gelaran: (I) Ajaib; (2) Penasihat; (3)
Tuhan Yang Mahakuasa; (4) Bapak yang kekal dan (5) Pangeran
perdamai~. K~jah teraan dan perdamaian di kerajaannya tidak
akan terhingga; 1a akan duduk di atas takhta Daud a.s. untuk sela
:na-Iamanya dan menghidupkan terns nama baiknya dengan kebi
Jaksanaan dan keadiIan.

Para penafsir InjiI berkata dalam catatan pokok mereka me
ngenai bab ini bahwa nubuatan ini berhubungan dengan kelahiran
Isa a.s.. Tetapi tanda-tanda yang disebut dalam nubuatan ini satu
pun tak berlaku untuk !sa a.s.. Umpamanya: pemalikah beliau
menjadi raja? Ada.kah nama-nama yang disebutkan dalam nubuat
an - Ajaib, Penasihat, Tuhan Mahakuasa,' Bapak yang kekal, Pa
ngefllJl Perdamaian - pemah digunakan terhadap beliau? Beliau
mun~n disebutkan Ajaib berhubung dengan kelahirannya yang
luar blasa Tetapi gambaran itu tampaknya tak pemah dikemuka
kan.

!sa. ~s. talc ada memamerkan "keperkasaannya", takperrilllJ
pula behau digambarkan "Mahakuasa" oleh seseorang:Kawari~tall
lawan menyangkal beliau semacam itu. Sekiranya hal itu tidakdec
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mikian. muridnya tidak akan berpaling daripadanya dan melarikan
diri. Berkata Matius (26:56):

Lalu sekalian murid itu pun larilah meninggalkan Dia.

Apakah satu wujud yang mahakuasa memenuhi nasib serupa

itu?
Nama keempat ialah "Bapak yang kekal" itu juga tidak ber-

laku terhadap Isa a.s.. Karena sebagaimana telah kami tunjukkan,
beliau meramalkan seseorang yang kelak akan datang sesudahnya.

Nama kelima ialah Pangeran Perdamaian, itu pun tak dapat di
kenakan terhadap Isa a.s.. Beliau tak pernah menjadi raja, karena
itu tak mungkin membawa perdamaian untuk dunia. Sebaliknya,
beliau tetap ditindas oleh orang-orang Yahudi dan akhirnya dipaku
oleh mereka di atas salib.

Nubuatan itu menentukan suatu tanda "Tentang kemajuan pe
merintahan dan perdamaiannya .okan liada berkesudahan." Isa a.s.
tak pernah memerintah dan oleh karena itu tak mungkin menyak
sikan perluasan pemerintahannya.

Tanda lain ialah, "Atas takhta Dauda.s. sertakerajaannya, un
tuk ditetapkannya dan diteguhkannya dengankebijaksanaan dan
keadilan dari saat ini untuk selama-lamanya," itu pun tak berlaku

akan Isa a.s.
Tanda-tanda ini terdapat pada Nabi Sud Islam. Beliaulah yang

harus memikul tanggung jawab kenegaraan, bertentangan dengan
kernauannya sendiri menjadi raja. Adalah ganjilbahwa Isa a.s.
yang tak pernah menjadi raja, tems-menerns memimpikan menjadi
raja (Matius, 21 :4,5 dan 27: 11; Lukas, 23: 1-3). ....

Rasu1ullah s.a.w. adalah raja, namunbeliau membencI Jadl raja,
dan selalu memperingatkan para pengikut beliau supaya jangan
mencontoh cara-cara Kaisar dan Kisra.

Salah satu nama Orang Yang Dijanjikanitll ialah "Ajaib". Is.
a.s. mengakui bahwa penyandang nama ini akan datang sesudah
nya. Penga.'man ini kita jurnp"ai dalam perumpamaan kebun anggur
(Matius 21 :33,34).
Perumpamaan itu ialah: Seorang tuan rumah membuka kebun ang'
gur dan menY~'Yakannya kepacta petani-petani. la kemudian me
ngirimkan hamba;hambanya untuk mengumpulkan buah:buah, te
tapi petani-petani itu memukuli, membunull, dan rnenYlksa ham-
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ba-hamba itu seorang demi seorang. Ia mengirimkan hamba-hamba
lagi, tetapi mereka ini pun dianiaya seperti yang lain-lainnya. Ke
mudian, ia mengirimkan anaknya, tetapi petani-petani itu membu
null anak itu pma. Setelah berkata demikian Isa a.s. bertanya:

Apbaila datang tuan yang empunya kebun anggur itu, apakah
kelak diperbuamya atas orang-orang petani itu? (21 :40).

Dan mereka yang mendengar menjawab :

Dengan sejahat-jahat bunuh. tuan itu akan membunuh orang
orang jahat itu, dan kebun anggur ilU pun disewakannya pula kepada
orang dusun yang lain, yailU yang menyerahkan hasil buah kepadanya
pada musimnya (21 :41).

Tetapi Isa a.S. berkata lagi :

Belum pemahkah kamu membaca di dalam a1-Kitab bahw. balU
yang dibuangkan oIeh lUkang-tukang rumah; ialah sudah menjadi balU
penjum; demildanlah perbuatan Tuhan. Maka hal ilU ajaiblah pada
mata Idta? Sebab iru Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah
akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa
yang menerbitkan buahnya. Maka barang siapa yangjatuh di atas batu
ilU ia akan remuk, tetapi orang yang ditirnpa oleh balU ilU hancurlah
ia ke1ak (21 :42-44).

Maksudnya, sesudah anak itu dibunuh, Tuhan akan rJ)engirim
kan orang lain, seorang yang teroyata akan menjadi "batu pen
juru", dan akan terlihat ajaib dalam pandangan Isa a.s..dan lain
lainnya. Karena itu, orang ajaib itu akan datang sesudah anak itu
dibunuh. Hanya Nabi Suci Islam yang datang sesudah Isa a.s.
dipaku di atas salib.

Namun ketlga Giang Yang Dijanjikan itu ialah Penasihat. Nama
itu cocok sekali dikenakan kepada Rasulullilh s.a.w. Suatu bangsa
datang kepadanya meminta nasihat. Pacta gilirannya, beliau meng
adakan musyawarah secara teratur dengan kaumnya, dan mewajib
kall.negara supaya bermusyawarah dengan rakyatoya dalam se~~la

hal' yang penting. Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. adalah· orang
yang; paling banyak diminta nasihat ternyata dariAlquran:i

baca:



"Hal orang·orang yang beriman, apabila kamu bermusyawarah de·
ngan Rasul secara berempar mara, maka hendaklah kamu memberi
sedekah.sedekah lebih dahulu sebelum musyawarah. Hal demikian ilU
lebili baik ba~u dan lebili suci. Tetapi, jika kamu tidak mendapati
sesuatu yang akan diltadialtkan, maka Allah itu Maha Penyayang"

(58: 13).

Kebiasaan memberi sedekah sebelum meminta nasihat, men
jelaskan bahwa meminta nasihat Nabi telah menjadi sunat, dan
memungut 'upah sukarela'telah diberlakukan yang gunanya bagi
kaum miskin. Peraturan ini dimaksudkan untuk orang-orang yang
mampu. Rasulullah s.a.w. begitu banyak menerima kunjungan
sehingga menyita waktu sehingga tampaknya murigkin dan bahkan
sebaiknya membebankan biaya yang layak kepada pemohon
pemohon. Pemungutan biaya dapat dibenarkan, karena memang
waktu Rasulullah s.a.w. yang sangat berharga itu harus digunakan
untukkepentingan manusia seluruhnya;kalau orang-orang secara
perseorangan meminta sebagian waktu beliau sepantasnya mereka
n~mbayar sedikit kepada Baitulmal.Karena itu, meinta nasihat
N~bi telah menjadi suatu adat lell1baga yang tetap. Lebih dari lain
lainnya Rasulullah s,a.w. pantas ITIendapat panggilan Penasihat.
Rasulullah juga mengadakan sistem musyawarah sebagai syarat
penting untuk menjalankan roda pemerintahill1 yang baik.

Berkata fJquran :
"Dan yang urnsall mereka diputuskan dengan musyawarah di

antara mereka ... ." (42:39).

Tindakan-tindak2(\ umum danperaturan~peraturanpemerin
(allan tidak diadakanl.sebelum wakil-wakil rakyat·diminta musya
warahnya. Sesuai dengan ketetapan ini Rasulullah s.a.w. menentu
nan musyawarah sebagai kewajiban penting seorangKhalifah atau
Amirul Mukmininyang terpilih.Rasulullahs.a.w. diriwayatkan
pemah berkata, "Tia(la Khilafat tanpa musyawarah." (Izalat al
KlJifa'an Khilafat al,Khulafa). Suatu negara yang diperintah tanpa
m~syawarah dengahl:l!kyat adalah tidak sesual dengan ajaran

Islam.
Nama ketiga dalaJ;Il nubuatan itu ialah Tuhan yang Maha

Kuasa. Perjanjian Lama menunjuk kepada persamaan di antara
Tuhan dan Musa a.s. Demikianlah dalam Keluaran (7: 1) kita baca:

1-32

''Sebermula maka firman Tuhan kepada Musa a.s.. Bahwa -se·
sungguhnya, engkau telah kujadikan sepertilah bag! Firaon."

Dan juga dalam Keluaran (4:16):

Dan engkau akan jadi baginya (Harun) akan i1ah.

" Dal~ Bibl~ Isa, a.s. dipanggi1kan anak Tuhan dan Musa a.s.
sepe~ Tuhan . Karena itu, bila saja seorang manusia disebutkan

"sepe~ Tuhan", itu akan berarti Musa a.s. atau seseorang yang
sepertl Musa a.s.

Di atas k~mi.tunjuk~an ?ahwa Musa a.s. mengatakan kedatang
an seorang Nabl sepertl behau sendiri (Ulangan 18 '18) d N b'
itu t k l' I' N b' M . , an a Ia am se am a I uhammad s.a.w.; beliaulah yang betul-
betul memenuhi lukisan nubuatan. Karena itu Nabl' Su . I I'1' ' Clsam
ltu ~ yang pahng pantas. dipanggi1kan Tuhan atau lebih balk lagi:
Pe?Jelmaan Tuhan. Kaml mendapat petunjuk-petunjuk yang ber
tali;in dengan ini dajam Alquran. Pada pertempuran Badar, Rasulul
lah s.a.w. mengambil segenggam pasir dan melontarkannya kepada
musuh. Ini ternyata merupakan suatu alamat bagi badai pasir
~~g mengacaukan musuh dan menjadi sebab kekalahan. Tentang
Ill1 Tuhan berkata kepada Rasulullah s.a.w.

"Bukan engkau yang rnelernpar ketika engkau rnelernpar, rnelain
kan Allah yang rnelernpar" (8:18). ,

. Demikianlah pula di waktu orang-orang yang baru masuk Islam
?I~a melakukan baiat kepada Rasulullah s.a.w.. Menyinggung hal
Ill1 Tuhan berkata dalam Alquran :

''Sesungguhnya, orang·orang yang balat kepada engkau sebenar-
nya rnereka balat kepada Allah" (48:11).

. . R~~lullah"S a.w. semata-mata berbakti kepada Tuhan. Maka
IStilah Tuhan dalam nubuatan itu lebih mengena terhadap Nabi
Muhamma~, s.a.w. d~pada terhadap orang lain. Begitu pula
Ullgkapan mahakuasa. Karena beliau itulah yang sanggup me
nundu!dEan musuhnya di masa hidup beliau dan menghancurkan
segala perlawanan. '
. Nama keempat dalam nubuatan itu ialah Bapak yang kelcal.Ib'l
Juga kena terhadap Rasulullah s.a.w. dan tidak terhadap siapa,purl"



lagi. Beliau pula yang tegas-tegas mengaku membawa ajaran yang
bersifat abadi. Beliau menggambarkan kedatangan Isa a.s. ke~u~
kalinya, tetapi kedatangan Isa a.s. kedua kali itu ak~n te!Jadl

dalam dirl salah seorang pengikut Rasulullah s.a.w sendl~, b~kan
seorang yang kedatangannya akan merusak kekuasaan ronamnya.
Menyinggung hal ini Tuhan berkata dalam A1quran.

Dankami tidak mengutus engkau melainkan sebagai p~mbawa
khabar suka dan pemberi peringatan untuk segenap manUSla, akan
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mere~ berkata,
"Bilamanakah perjanjian iui akon menjadi sempuma, ~ka.. kamu
memang orang yang benar?" Katakanlah, "Bagimu ada Jan]1 akan
suatu harl, yang kamu tidak akan tertin~ ~?pad~ya sesaat pun,
dan tidak pula kamu akan dapat mendahulumya (34._9·31).

Ungkapan "segenap manusia" di si~ m:nunjukka~ sifat
kesemestaan dan kekekalan Ajaran Islam. AJaran Itu akan dihadap
kan kepada semua bangsa dalam segala ~~a~: Ora.ng-or~n~ .kafir
mengejek Rasulullah tentang hari yang dlJanJlka? ItU dl Slm dan
bertanyakapan itu akan terjadi yakni kapan Slfat kesemest~an
d kekekalan Islam itu akan diperlihatkan kepada ~uma?
~;njaWab itu Tuhan berkata bahwa harl ltu akan liba ~ebag~mana
telah ditetapkan. Harl itu disebutkan dalam 32:6, demlklan .

Dia: akan mengatur peraturan-Nya dari langit sampai di bumi,
kemudian peranlaraan itu akan naik kepada Dia dalam satu h.an, yang
hitungan lamanya serlbu tahun menurot apa yang kamu perhitungken

di dunia ini.

Hal yang direncanakan itu ialah Islam. Lambat laun dengan
berlakunya masa pengaruhnya akan mulai berkurang· Dalam n:as~
seribu tahun agama itu akan naik kembali ke langit. Ban.tuan IS.t!
mewa, yang diperolehnya pada permulaan, akan le~y~p aa~ naslb:
nya akan bergantung pada kekuatan-kekuatan a1aml dl duma. Dan
A1quran dan juga dari Hadis ·tampak bahwa perluasan kekuasaan

Islam akan berjalan terus dalalTI tiga ratus tahun pertama. dan se
sudah itu akan mulai masa kemundurannya..Kemunduran ltu ak~n
berlangsung seribu .tahun. Kalau kedua ayat ItU 34:29-31 dan 32.6
itu kita perhatikanakanternyata sekali ?ahw.a untuk waktu yang
panjang orang akan tetap sangsi tentang slfat-Slfat kesemestaan dan
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kekekaJan Ajaran Islam, tetapi sesudah 1300 tahun fakta-faktac1an
keadaan-keadaan akan muncul sehingga menyebabkan duniatak
sangsi lagi tentang itu. Ayat-ayat itu m.e)1unjukkan kedatangan
kedua kaJi A1-Masih - yang dijanjikan, baik daJam A1quran
maupun daJam Hadis - dan mengingatkan kita bahwa kedatangan
kedua kaJi itu akan teIjadi pada diri seorang pengikutRasulullah
S.a.w.. Karena kedatangan A1-Masih itu juga dinubuatkan oleh
nabi-nabi lain, maka kebangkitannya di antara para pengikut
RasulullalI akan membuktikan dengan pasti balIwa kekuasaan
rohani Nabi Suci Islam itu kekaJ, kini tak akan ada lagi Guru-guru
Jagat selain dari antara para pengikut beliau.

Syarlat dan ajaran Rasulullah s.a.w. tetap tidak akan di
gantikan oleh suatu syariat atau ajaran lain. Selain itu, pada saat
A1-Masih Yang Dijanjikan itu datang, tekanan besar akan terletak
pada kewajiban penyiaran agama yang akhirnya akan mendatang
kan akibat penyebaran Islam ke seluruh dunia. Bila ini teIjadi
maka sifat kesemestaan dan kekekaJan Islam akan berdiri tegak
dengan tiada disangsikan lagi. Karena itu, Bapak yang kekaJ dari
nubuatan Yesus itu iaJah Nabi Suci Islam dan bukan orang-orang
lain.

Nama kelima daJam nubuatan itu iaJah Pangeran Perdamaian.
Pangeian juga berarti raja: seorang pangeran memiliki sifat-sifat
raja. Karena itu kita dapat mengartikan ungkapan itu dengan
Raja Perdamaian, 'dan secara demikian haJ itu hanya dapat di
kenakan pada Rasulullah s.a.w.. Agama yang didirikannya ber
nama Islam, yang secara harfiah berarti, "damai".

Kita tidak mengetahui, atas dasar pengertian apa Isa a.s. dapat
dianggap sebagai Pangeran Perdamaian. Setidaknya, sebuah arti
dari sebutan itu, iaJah, orang yang disebut dengan sebutan itu
memiliki banyak sifat yang disebut damai. Oleh karena itu, Pange
ran Perdamaian iaJah, seorang yang memiliki nilai rasa damai di
daJam pembawaan aJamnya dan mampu memberi rasa damai
kepada orang lain. Namun, tidak terdapat bukti ihwaJ ini pada
~jud Nabi 1sa a.S. Beliau tidak pernah mempunyai dayauntuk
mefubuktikan sifat pengampun kepada musuh-mustih beliau;
Benar, beliau ada menganjurkan sifat mengampUIli
murid-murid beliau supaya menyerahkan
(untuk ditampar). Namun, antara pengakuan danamal



dapat perbedaan besar, dan yang benar-benar berrnutu ialah amal
nyata.

Tentang ini kita menemukan bukti-bukti hanya pada Rasulul
lah s.a.w.. Betapa kejarnnya beliau diperlakukan oleh kauin beliau.
Tidal;; ada tindakan-tindakan melampaui batas yang tidak dilaku
kan. terhadap beliau dan pengikut-pengikut beliau. Banyak dari
keluarga beliau yang terdekat dan kawan-kawan beliau dibunuh
dengan tak mengenal peri kemanusiaan. Rasulullah sendiri me
nyaksikan kekejaman-kekejaman itu. Beliau menjadi sasaran
mereka pada berbagai kesempatan dan dengan berbagai cara.
Beliau terpaksa meninggalkan tempat kelahiran beliau dan meneari
perlindungan di tempat lain seperti juga pengikut-pengikut beliau.
Hampir semua mereka terpaksa mengalami kepedihan terpisah dari
orang-orang yang terdekat dan sangat mereka kasihi. Beberapa
orang di antara mereka dirobek-robek dengan jalan diikatkan pada
dua ekor unta yang dilarikan menuju kejurusan yang bertentangan.
Wanita-wanita dibunuh dengan tusukan lembing pada bagian
bagian terlarang mereka. Budak-budak yang iman kepada beliau
ditelanjangi dan dijemur di atas pasir dan kerikil yang panas mem
bara. Mereka dianiaya dan disurul1 melepaskan kepercayaan
mereka. Badan orang-orang Muslim yang terbunuh dalam per
tempuran-pertempuran dicincang. Pendek kata, orang-orang
Muslim masa pertama - laki-laki atau perempuan, tua atau muda,
mati atau hidup - terpaksa harus mellgalami penderitaan
penderitaan yang sangat hebat dan dalam berbagai-bagai cara.
Tetapi akhirnya Tuhan memenangkan mereka,

Dengan disertai sepuluh ribu pengikut Rasuhlllah •.a.w. me
masuki Mekkah kembali sebagai pemenang. Musuh-musuhnya yang
kejam duduk bersimpuh di bawah kaki beliau seraya berpikir
hukuman dalam bentuk apa juga tidak cukup keras untuk per
buatan mereka. Namun dernikian, Rasulullah s.a.w. hanya berkata
kepada mereka, "Harl ini aku maafkan kamu semuanya" (llisyarn).
Nabimampu membalas perbuatan jahat yang dihkukan terhadap
beliau dan pengikut-pengikut beliau. Tetapi belian memilih pem
b~riandmaaf•. dan malahan dengan menjauhi sesuatu yang akan

::II)jlngganggu ,perasaWIl)ereka.
nl(etikapraI\g:qraIlgMuslim bergerak maju kearah Mekkah, ter

f,dengarseorang jendral Muslim berkata bahwa pada hari itu mereka
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akan membal~ orang-?rang Mekkah setimpal dengan perbuatan
mereka sendm (Bukhan). Nabi memecat Panglima ituderigari ber
kata bahwa ucapan demikian dipandang menyinggung perasaari
kau:n Mekkah. Adakah kita menemukan hal-hal demikian dalam
kehidupan Isa a.s.? Atau, dalam kehidupanlll~rid-~uridbeliau?
At~u, d~lam seluruh sejarah umat Kristen? Memang,oraIlg-orang
Knsten juga banyak menderita aniaya dall percobaan, dan mereka
adalah kaum yang lemah. Tetapi waktunya tiba, saat1l1ereka
memegang kekuasaan. Bagaimanamereka Illelllpetlaklikanmusuh
musuh mereka? Tida~kah sejarah bercelupwarnaljlel'ah darah
l~wan-Iawan mereka? Jika demikian, bagaimana Nabi lsaa.s.dapat
dlseb~t Pangeran Perdamaian?Beliausendiri tidak dapat Illemberi
da~aJ kepada. o~ang lain. Pengikut-pengikutbeliau mampllIlleni
benkan, tetapl tidak mengamalkannya. Sebaliknya mereka memC
berikan kematian dan kehancuran. Nabi MUhammad s.a.w. kuasa
:nenghu~um :nusuh-musuh beliau atas kejahatan-kejahatan yang
japh leblh kejam dari apa yang dilakukan orang Yahudi terhadap
~sa a.s. Namun demikian, beliau memilih pembenan maaL Karena
Itu Rasulullah s.a.w. ada/alI Pangeran Perdamaian sesuai dengan
nubuatan Yesaya.

''Maka kebesaran pemerintahannya dan selamatnya akan tiada
berkesudahan."

Tanda ini jelas mengena kepada Nabi Sud Islam dan bukan
kepada Isa a.s.. Isa a.s. tidak meraih kekuasaan politik. Nabi
MUhammad s.a.w. ada, dan para pengikutnya menjadi penguasa
penguasa seluruh dunia yang dikenal ketika itu: dan mereka
memerintah demikian baiknya sehingga tak mungkin didapat
taranya

Tanda kedelapan adalah :

. "Maka takhta Daud serta lrerajaannya akan ditetapkannya dan
diteguhkannya dengan lrebenaran dan keadilan daripada sekarang
sampai selama-lamanya" (9:6).

Adakah Isa a.s. menaiki takhta Daud a.s.? Mungkin itudilak117
~a~nya. di antara 3~O tahun kemudian, ketika mahajaraRonia men:
jadl Knsten. Tetapi nubuatan itu menetapkan bahwa takhtaitll
akan dimiliki selama-Iamanya. Kekuasaan IS3a.s. ber1angsuhgrlCid~
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kira 300 tahun ketika itu berakhir dengan bangkitnya Islam dan
kini selama 1300 tahun Palestina takhta Daud a.s. - dikuasai oleh
kaum Muslimin. Adakah yang lebih dekat dengan ungkapan
"untuk selama-Iamanya," dalam nubuatan itu - 300 tahun atau
1300? r Tak ayal lagi suatu negara Kristen kini menguasai Pales
tina *). Tetapi menurut pendapat kami jelas bahwa Inggeris di
sana bukanlah sebagai penguasa pemerintahan melainkan sebagai
pemegang mandat. Terlepas sementara dari kekuasaan Muslim
tidaklah membantah nubuatan itu.

Pemerintahan yang didirikan Rasulullah s.a.w. di dunia,
dengan perantaraan para pengikut beliau, penuh dengan kebijaksa
naan dan keadilan; demikian kata-kata nubuatan itu. Kami punya
bukti-bukti sejarah untuk membuktikan hal itu. Dalam masa Dmar
a.S. Khalifah kedua, sepasukan balatentara Islam terpaksa mundur
untuk sementara waktudari daerah r Kristen karena tekanan
lasykar Roma yang ,Iebihkuat. Sebelummerekamelakukan hal itu
me~eka mengumP1.1lkan penduduk dal1 mengatakankepada mereka
bahwa mereka, takdapat lagimelindungi nYll~va dan harta mereka;
karena itu mereka menyerahkankembali uangyang diperoleh
mereka dari penduduk sebagai pajak. Penduduk Palestina yang
beragama Kristen begitu terkesan oleh kebijaksanaan dan keadilan
yang luhur itu r sehingga merekakeluarbersama'sama dengan
pasukan Islam itu sambi! menangis dan mendoa agarlasykar Islam
kembali dengan segera (The Caliphateal~clFilplh). Tak meng
herankan sedikit pun kalau Yesaya berkata tentang Orang Yang
Dijanjikan itu:

Maka takhta Daud sertakerajaarinya akan ditetapkannya dan
diteguhkannya dengan kebenaran dan keadilan.(9:6).

(e) Dalam Yesaya (19:21-25) kita dapati:

Maka pada harl itu juga Tuhan kekenalanlah kelak kepada orang
Mesir dan orang Mesir pun akan meng.nal Tuhan dan berbuat bakti
kepadanya dengan korban s.mbelihall dan persembahan rna.kanan, dan
rnereka itu pun akan bernadzar kep.da Tuhan dan m.nyarnpaikan
juga nadzarnyll. Demikianlah orang Mesir. akan dipalu sangat oleh

rTuhan, r, tetapi laludisembuhkan pula, dan mereka itu akan bertobat

*) Inisuasana politik ketika kitab ini ditulis padatahun 1947 (peny.)
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kepada Tuhan, dan didengar Tuhan keIak akan pennintaan doa
mereka itu dan disembuhkannya mereka itu. Maka pada harl itu juga
akan ada suatu jalan raya rata~ari Mesir ke Asyur, sehingga orang
Asyur boleh datang ke Me!ir dan orang Mesir pun bersarna-sarna akan
barbu.t ibadat. Maka pada hari itu orang Israil jadi yang ketiga dengan
orang Mesir dan orang Asyur, akan suatu barkat ditengah-tengah
negeri. Karena mereka itu akan diberkaji oleh Tuhan serta sekalian
alam, firmannya: Berkatlah atas orang Mesir, yaitu umatku, dan atas
orang Asyur yaitu perbuatan tanganku, dan atas orang Israil, yaitu
bahagianku pusaka!

Nubuatan ini berkata tentang suatu waktu ketika Tuhan akan
menampakkan Diri kepada bangsa Mesir yang, karena itu, jadi
mengenaI Dia dan akan memberi pengorbanan dan persembahan
untuk Dia; Mesir dan Siria akan bersatu, penduduk yang satu akan
mengunjungi lainnya dan kedua-duanya akan bersama-sama dalam
suatu bentuk peribadatan bersama.

Nubuatan ini juga dipenuhi oleh RasuIullah S.a.w. Penduduk
Mesir pernah menjadi Kristen tetapi hanya dalam waktu pendek
dalam sejarah mereka. Kini sejak I300 tahun orang-orang Mesir
telah menjadi Muslim. Menurut penuturan Yesaya, Tuhan berkata
kepada bangsa Mesir: "Berkatlah untuk orang Mesir, yaitu umat
ku". Suruhlah orang Mesir berkata tentang diri mereka sendiri.
Adakah mereka menjadi pengikut Isa a.s. ataukah Nabi Muham
mads.a.w.?

Lalu kita dapati :

"Dan atas orang Asyur, yaitu perbuatan tangan-Ku".

Begitu pula, suruhlah seluruh bangsa Asyur bicara ten tang diri
nya sendiri. Adakah mereka menggolongkan diri kepada Isa a.s.
atau kepada Nabi Muhammad S.a.w. ?

Dan kita dapati :

"Dan atas Israil, ahli warisku!"

'Siapa menguasai Palestina, tanah Israil?
Meinang benar, di bawah pengaruh Eropa danAmerika:biaii~f

orang Yahudi memasuki Palestina. Tetapir orang"Yahudiibu!cln
pengikut Isa a.s. Dan bagaimana juga kaum Muslimmasihmerupa,'
kan golongan terbesar di negeri Israi! dan r kaum "Kristen: tetap
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bagian terkecil. Kalau orang-orang Yahudi menduduki negeri ini
hal itu hanya akan berarti bahwa negara itu terlepas sementara
dari kekuasaan Muslim, dan baik kaum YallUdi ataupun kaum
Muslim yang menguasai tanah itu, Isa a.s. tak mempunyai tuntutan
apa-apa atas nubuatan itu.

Nubuatan itu berkata temang "jalan raya dari Mesir ke Asyur"
yaitu suatu tanda hubungan aktif di antara kedua negeri itu.
Nubuatan itu melukiskan penduduk kedua negeri itu, bagaimana
mereka saling mengunjungi dan beramah-tamah dan bersama-sama
melakukan ibadat yang sarna. Siapa yang mewujudkan semua ini?
Adakah itu agama Kristen? Kaum Kristen pernah menduduki
Mesir dan Siria (Asyur) dan, suatu waktu golongan terbesar
penduduk negeri-negeri itu menganut Kristen. Tetapi dalam masa
itu, adakah terdapat keadaan yang dikatakan nubuatan itu?
Menurut nubuatan itu kedua negeri tersebut akan menunjukkan
hubungan yang demikian eratnya .sehingga untuk semua tujuan
praktis penduduk keduanya akanmenjadi satu bangsa dengan satu
bahasa dan satu agama. !,erhubunganantara dua negara ber
tentangan adalah biasa dan wajar.Tetapihubungan di antara Mesh
dan Siria itu berlainan: itu adalah .akibat berpadunya dua bangsa
menjadi satu dan untuk memberikankepadamereka suatu ke
bangsaan bersama. Perpaduan demikianantara dua negara itu tak
pernah terja<!i di .masa pemerintahanKristen.Di bawah kekuasaan
Roma, Mesir dan Siria adalah bagian dari kerajaan itu juga, tetapi
cara pemerintahan dalam kedua negara itu tetap berlainan. Mesir
merupakan kerajaan setengah merdeka, sedangkan Siria berada
di bawah seorang Gubernur Roma. Ge:reja Mesir juga berbeda
dengan gereja Siria. Di Mesir, di bawah pengaruh gereja Alexan
dria, agama Kristen mengambil bentuk lain daripada Gereja
Palestina atau Siria. Orang-orang Mesir beribadat dalam bahasa
mereka sendiri, bahasa Kopti, sedangkan orang Siria dengan
bahasa campuran yang kacau antara bahasa Iberani dan Yunani.
Di bawah kekuasaan Islam keadaan"keadaan .menjadi berlainan
sekali. Berabad-abad Mesir dan Siria tetap di bawah satu peme
rintahan. d(eduanyamulai berbicara dan tetap masih berbicara
dalamsatucbahasa.. Keduanya mengambil dan masih melakukan
ibadatserupa.• Keduanya •memperkembangkan kesadaran bersarna.
SaIjana-saIjal1 Siria.pergike Mesir dan dilnuliakan sebagai
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orang-orang pandai Mesir. SaIjana-saIjana Mesir pergi ke. Siria
dan. dihorm.ati s~bagai saIjana Siria. Malahan sekarang punselagi
duma Muslim dl bawah diplomasi Eropa dilupakan, Liga Arab
adalah kesatuan orang-orang Mesir, Siria, dan Palestina. Ketiga
nya lampak merupakan satu bangsa yang bangga alas kebangsaan
bersama itu. Karena itu nubuatan Yesaya disempurnakan dalam
?an dengan perantaraan Nabi Muhammad s.a.w. dan para peng
Ikutnya. Mengenakan hal itu pada Isa a.s. dan Gereja Kristen
tampak suatu perbuatan yang nyata-nyata berlebihan.

(f) Dalam Yesaya 62:2 kita baca :

"Maka engkau akan disebut dengan nama yang baharu yang akan
ditentukan oleh firman Tuhan."

Jelas sekali nubuatan ini menggambarkan suatu gerakan baru
dengan suatu nama baro, dan nama barn itu tidak akan diciptakan
oleh gerakan itu, melainkan akan dikemukakan oleh Tuhan dalam
perkataan wahyu-Nya. Penafsir-penafsir Bible· mengenakan
nubuatan ini kepada Gereja Kristen, walaupun umum mengetahui
bahwa nama "urnat Kristen" dan "agama Kristen" atau sekian
banyak narna pengenal berbagai aliran Kristen tak pernah di
kemukakan oleh Tuhan dalam firman-Nya, melainkan diciptakan
sendiri oleh kaum itu, Hanya satu kaum di seluruh dunia yang
menyandang nama yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan
dan mereka itu adalahkaum Muslimin. Alquran mengatakan : '

''Dia telah memberi kamu nama Muslimin dahulu dalam kitab ini"
(22:79).

Ini suatu penunjukan nyata kepada nubuatan-nubuatan da
lam Yesaya. Ayat Alquran itu agaknya berkata, "Kami sudah me
ngabarkan lebih dahulu bahwa nama kamu bukanlah yang kamu
pilih sendiri, tetapi atas pilihan Karni sendiri. Karena itu hari'ini
Kami beri kamu narna Muslim." Narna itu diserap dari kata salam
Yll[lg berarti "darnai" dan ini sesuai dengan salah satugelar Nabi
Yaiigpijanjikan - "Pangeran Perdamaian". Nubuatan itu sunggtih
menakjubkan. Sarna-sarna menakjubkan
wa hanya kaum Muslimin yang me:ng:ltalkan
dapat nama dari Tuhan dalam v ~,.,,'" mengllMrkan



bahwa akan datang seorang nabi yang nama pengikut-pengikutnya
akan dipilih oleh Tuhan, dan diumumkan dalam kata-kata wahyu
Nya. Rasulullah adalah Nabi itu; para pengikut beliau dinamakan
Muslimin oleh Tuhan, dan agamanya adalah Islam.

NUBUATAN-NUBUATAN DANIEL

Menurut kitab Daniel, bab 2, Nebukadnezar, Raja Babilonia,
pernah melihat sebuah mimpi yang terlupa olehnya, tak lama ke
mudian. Lalu, ia mengumpulkan orang-orang cerdik pandai di
masanya dan menyuruh mereka mengatakan impiannya itu beserta
takwilnya. Tetapi seorang pun dati mereka tak mampu memenuhi
nya. Daniel mendoa kepada Tuhan dan impian serta takwilnya itu
diwahyukan kepadanya. Impian tersebut adalah sebagai berikut:

Ya Tuhanku! dalam tuankumelihatit!' tilla-tiba adalah suatu pa
tung besar, maI<a sempumalali patung itu Iagi amat indah-indah. Mab
kei'ala patung itu datipada emas tua, dadanya dan lenpnnya daripada
perak, perutnya dan pahanyadaripada tembaga. Paba bilalangnya dari
pada besi dan bkinya separo datipada besi dan separo daripada tanah
Iiat. Maka dalam tuanku merenung-renung kepadanya tiba-tiba gugurlah
sebuah batu gunung tiada dengan. tolongantanan Jalu menimpa patung
itu pada kakinya yang daripada besibe~pur tanah Iiat, dihancurkan
nya akliIi dia. Maka pada masa itl1ser~~ sekali dihancurkan dan
tanah Iiat dan tembaga dan perak dan emas, semuanya itu jadi seperti
sekam yang di tempat pengirik gandum pada musim kemarau, mab
diterbangbn angin akan dio, sebingga tiada didapat Jagi akan tempat·
nya; mab gunung yang sudah dihancurluJuhkan patung itu, yaitu dari
sebuah gunung besar yang memenuhi seluruh bumi (Daniel 2:31-35).

Takwil yang diberikat1 Daniel tentang impian itu sebagai ber-
ikut-:

Ya, tuanku! bahwa tuanku juga raja di atassegala raja, wena Allah
yang di sorga sudah mengaruniakan kepada tuanku suatu kerajaan,
yang IU~ Jagi dengan knatnya serta kernuJiaannya. Maka barang di
m~na .~dU~rnlUlusia .dan barang di mana ada binatang di tanah atau
ungg~ $lJ~lI1"3''''klIlian itu sudah diserahkannya kepada tangan tuan·
klJ.. dan. dit~J;lukanl1ya kepada pemerintahan tuanku, bahwa tuanku
juga kepala yang daripada emas itu. Maka kemudian daripada tuanku
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akan terbit sebuah kerajaan yang lain, yang kurang muli. daripada tern.
baga, dan yang akan memerintahbn seluruh bumi. Maka kerajaan yang
keempat akan keras seperti besi, maka kerajaan itu juga akan memecah.
kan. dan menghancur·luluhkan semuanya. Maka adapun tuanku sudah
melihat kald dan jari·jari kald separo daripada tanah Ii.t p .. . enJunan,
separo danpada be~l,.maka kerajaan itu akan terbagi-bagi dan dalamnya,
akan ada kuat besl ltulah artinya tuanku sudall melihat besi dan ber
campur dengan. tanah Iiat. Dan adapun jari kald itu separo daripada besi
dan separo danpada tanah Iiat, artinya kerajaan itu akan separo keras
~an se,Paro rapull. :"'dapun tuanku melihat besi bercampur tanah Iiat
ItU artinya me.reka ltu abn b.ercampur juga olen kawin'seorang iiengan
s:orang, tetap. tiada dapat dipersatubn, seperti besi pun tiada dapat
dipersatukan dengan tanah liat. Maka pada zaman raja-raja itu oleh
Allah di sorga akan diadakan sebuah kerajaan yang pada selama.lama.
nya tiada dapat dibinasakan, maka kerajaan itu tiada akan diserahkan
kepada salah suatu bangsa yang lain, dan ia itu pun akan menghancur
kan dan meniadabn segala kerajaan itu, letapi ia sendiri akan kekal
sampai selama-Iamanya. Maka ituJah sebabnya tuanku sudall melihat
s:buah batu gunung gugur sendiri dengan tiada tolongan tangan, Inlu
dihancur-IuJuhkannya besi dan tembaga dan tanah liat dan perak dan
emas.. B~wa Allah a~n memaldumbn kepada tuanku, barang yang
akan Jadi pada kemudian hari; bahwa sesungguhnya iniJah mimpi lUan
ku dan lentulah tabimya (Daniel 2:3745). .

Dalam tafsiran Daniel, kepala emas ialah raja Babilonia, dada
perak, dan tangan adalah kerajaan-kerajaan Persia dan Media yang
mun.cul sesudah kerajaan Babilonia, maka tembaga maksudnya
keraJaan Yunani di bawah Raja Iskandar, yang berkuasa sesudah
Persia dan Media, dan kaki besi maksudnya kerajaan Roma yang
mencapai kekuasaan di waktu kerajaan Iskandar runtuh. Tentang
hal ini impian itu berkata:

"Kaldnya (yakni kald patung itu) separoh daripada besi dan separo
daripada tanah liat" (2:33).

Lukisan itu menunjukkan kenyataan bahwa kerajaan~oma

meliputi sebagian Eropa dan juga sebagian Asia.I<:aki b~sLm~.~sud
nya bagian Eropa dari kerajaan Roma dan menunjukkanJ~~tlatan

kebangsaan tunggal dan agama tunggal. Tetapikaki itu;j(at~j1ppi.
an tersebut, sebagian dari besi, sebagian dari tanahliat; IJ1i,l:!~rarti



bahwa kekuasaan Eropa itu akan menundukkan bagian-bagian Asia
dan karena itu menjadi kekuasaan penjajah; Kekuasaan-kekuasaan
penjajah menguasai daerah-daerah luas dan sumber-sumber daya
besar, tetapi ia sendiri menderita karena kelemahan di daJam_
timbul karena tidak adanya persatuan di antara penduduk-pen
duduknya. Impian itu menerangkan dengan jelas bahwa kemudian
kerajaan Roma akan mulai runtuh karena ketiadaan persatuan.
Tetapi, impian itu seterusnya mengatakan hal'hallebih penting :

Make dalam tuanku merenung-renung kepadanya tiba-liga gugurlah
sebuah batu gunung tiada dengan tolongan tangan lalu menimpa patung
itu pada keldnya yang daripada besi bercampur tanah Iiat, dihancurken
nya akan dia. Make pada masa itu serempak sekali dihancurken besi dan
tanah Iiat dan tembaga dan perakdan emas, semuanyaitu jadi seperti
sekem yang di tempat· pengirik gandurn pada musirri kemarau make
diterbangken angin aken dia, sehingga tiada didapati lagi aken tempat·
nya; make batugunurig.yang sudah menghancur-Iuluhken patung itu.
yaitu jadi sebuah gunung beSll! Yarigmemenuhi seluruh bumi (Daniel

2:34-35).

Di sini kita dapati ramalan gaibtentang kebangkitan Islam.
Islam mula-mula bertabrakandengan Roma. Roma sudah me
naklukkan kerajaan Iskandar dari Yunani dan telah menjadi lebih
berkuasa dari yang sudah-sudah, dan ketik:~.Islam bertabrakan
dengan Iran: Iran telah meluaskan kekuas~annya sampai ke Ba
bilonia. Ketika tabrakan itu beraklbat jatuhnya Roma dan Iran
maka haneurlah besi tanah liat, tembaga, perak; emas semuanya
dan menjadi seperti sekam di tempat pengirik garidum pada musim
panas. Susunan peristiwa-peristiwa dalam impian itu dan penafsir
annya oleh Daniel tidak menimbulkan keraguan lagi tentang mak-

sudnya.
Setiap orang tahu bahwa Babilonia disusul oleh Persia dan

kekuasaan Persia dan Media dipatahkan oleh Iskandar dan kerajaan
Iskandar digantikan oleh kerajaan Roma yang dari takhta ke
daulafari sebeJahtimurnya di Konstantinopel meletakkan dasar
kenljaanEropa"Asia,kerajaan Roma Asia. ini •dikalahkan dan di
haneurkan .oleh<Rasulu!lah s.a.w. beserta sahabat-sahabat beliau.
Suatu ketikabelhm'mendengar bahwa lasykar Roma bermaksud
hendak menyerang kaum Muslim. beliau memimpin sendiri suatu
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gerakan pasukan ke perbatasan S· . "
jadi peperangan sungguh-sungguh ~n~. ~etapI, ketika itu tak ter-
an dan penyerangan tak teratu t' . e ~PI, pertempuran-pertempur-

I
. r eIJadl terus sampa .

anJutkan pada masa Abu Bak I peperangan dl-
dan runtuhnya kerajaan Rom ;: r.a. y:;g mengakibatkan kaJah
ketika kerajaan Persia juga am:n~a:u. mar r.a., khalif~h kedua,

Islam. Jadi, kedua kerajaan yan dul I kekala.J:an ~an lasykar
negara-negara kerdil dan Uk b ~ unya beIJaya Itu menjadi

erarti.
Dalam Yesaya dan Mati d .

buatan Daniel. Dalam Yesaya~ 1~ ~ dISebutkan "ba,tu" dari nu-
. ta baca tentang seorang suei:

Make ia pun menjadi bagimu akan lind
akan batu kesentuhan dan bukit lin"rr ~ngan yang suci, tetapi
dan akan jerat dan ..ring bam ge. _cy an bag! kedua isi rumah Jsrail

,...._. b" orang 1Sl eruzalem.

Oan dalam 8:15 :

Maka banyaldah mereke ltu akan te lin .
luke dan kena jerat dan akan ditan ke f rge cuh dan Jatuh dan kenag p.

Dan dari Matius bab 21 temyata bahwa Or .. ..
kan _ batu dari nubuatan ltu b kanlah ang Yang DIJanJl
lain yang datang sesudah Isa - ~ lsa a.s., melainkan orang
kisan bagus tentang batu itu :a.s., an dalam 21:44 kita dapati iu-

Maka barangsiapa yang jatuh di atas b . .
orang yang ditimpa oIeh batu'tu han a~ ltu, fa akan remuk; tetapi

. 1, eurlah 13 kelak.

Begitu pula dalam Mazmur 118:22 kita dapati :

men;:~:~::.::dibuang oleh segala tukang itu, ia itu telah

Mengenai in! ada pula dinubuatkan dalam Matius 21 :42 :

"Make kala Yesus kepadany . "Be!
di dalam A1-Kilab. Ilahwa batu a'an ~m pemahkah karou membaca
rumah, ialah sudah • di Y g di~uangkan oleh tukang·tukang
"fuhan,makahal'tu '~blah~ batu penJUru; demlkianlah perbuatan

1 aJ31 pada mala kila."

Sebagaimana te1ah kami tunjukkan di atas Is· '~ndiri
membantah sama sekali bah . . a a.s.•<wa ialah yang dimaksud nubuatan



disewakannya kebun ilU kepada beberapa orangdusun, serd peigi I«
negeri yang lain. Apabila hampir musim buah, maka disuruhkannya se
gala hambanya kepada orang dusun ilU akan menerima bualmya: Orani
dusun ilU pun memegangkan hamba-hambanya, yang seorang dipukul
nya, dan seorang dibunulmya, dan seorang lagi dirajamnya. Lalu di
suruhkan oIeh lUan itu pula hamba yang lain, lebih banyak darll'ad:
yang mula-mula ilU; maka diperbuat oleh orang dusun ke ifasny:
seperti yang dahulu. Pada akhimya disuruhkannya kepada mereka itt
anaknya lald-laki katanya: "Tak dapat tiada orang dusun itu akar
menghormatkan ini." Tetapi apabila orang dusun itu melihat an.akny,
ilU, laIu berkatalah mereka ilU sarna sendirinya: ."Inilah warisnya
marilah Idta membunuh dia, dan mengambil warisannya." Maka merela
itu pun memegangkan dia serta mencampakkan ke luar dari dalan
kebun anggur itu, apakah kelak diperbuatnya ke atas orang dusun itu?'
Maka kata mereka itn kepadanya: "Dengan sejahat-jahat bunuh tuar
itu akan membunuh orang jabat itn, dan kebun anggur itu pun disewa·
kannya pula kepada orang dusun yang lain, yaitu yang menyerahkar
buah kepadanya pada musimnya." Maka kata Yesus kepadanya:
"Belum pemahkah kamu membaca di dalam A1-Kitab: Bahwa batu
yang dibuangkan oIeh IUkang-lUkang rumah, ialah sudah menjadi batu
penjuru; demildanlah perbuatan Tuhan, maka hal ilU ajaiblah pada mat:
Idta Sebab ilU Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan
diambil daripadamu, dan diberikan kepada sualU bangsa yang merierbit
kan buabnya. Maka barangsiapa yang jatuh di atas batu itu, ia akan
remuk; tetapi orang yang ditimpa oleh balU itu, hancurlah ia kelak."
Apabila kepala-kepala imam dan orang Parisi ilU mendengar segala
perumpamaannya, maka diketahuinya bahwa mereka itu sendiri yang
disindirkannya. Maka tatkala mereka itn mencari jalan hendak menang
kap Dia, datanglah takut mereka ilU akan orang banyak, karena orang
banyak itu menilik Dia seorang nabi.

Kami telah menyinggung nubuatan ini sebelumnya. Dalam
tamsilan indah ini Isa a.s telah memberikan lukisan tentangseja
rah para nabi. Kalimat itu tiada meragukan lagi bahwa keoun
anggur itu adaJah dunia ini; para petani itu seluruh urnat manusia;
buah-buahan yang tuan rumah itu ingin mengumpulkannyaada
lah kebaikan, ketakwaan, dan ketaatan kepada
pelayan adaJah nabi-nabi yang telah datangke dunia silih bel'galnti;
anak adalah !sa a.s. yang datang sesudah rangkaian palnjangI
nabi. Anak itu dihinakan dan dibunuh

ana akan datang sesudah si anak
yang mengena terhadap se~r~g y Idn; sangat suka mengenakan
terbunuh. Ora..'1g-orang . ns en k Tetapi daya-upaya itu tidak
nubuatan itu pada Geri: ~~r~:da oatu;g itu terbuat dari tern
akan berhasil. Menurut. am.e, R -) dan' besi dan kakinya dati

. (y"kni kera)aan oma .
baga, tangkamya. ~ 't menimpa patung itu pada ka..ldnya:
besi dan tanah 11at, b~tu 1~ akan bertempur dengan bangsa dl
Maksudnya, Islam mu a-m. a As' kerajaan Roma, dan meng
perbatasan-perba;as~ ba:~~a i:~h wujud duniawi Gereja Kris
hancurkannya. Kera)aan

d
. b atan l'tu akan bertarung dengan

'tu batu an nu u· kin
ten. Karena 1 , ki Gere'a karena Gereja tak mung

. B t 'tu tak mung n J , - S b bGere)a. a u 1 • J .tu tal< mungkin Isa a.s.. e a ,
bertabrakan dengan Gere~. ~ga lRoma Timur. Siapa yang meng
Isa datang lama_ sebelum era!:a~ Roma ialah yang memenuhi
hancurkan kekuasam: Ker:) t tersebut berlaku untuk RasuIul
nubuatan itu. Karena 1~ nu bU~'an dan tidak untuk orang lain.
lah s.a.w. dan para penglkut e I~U .

Nubuatan itu berkata selanJutnya : .
dah ghancur-Iuluhkan patung ltu,

Maka batu gllfiung, yang su men ubi seluruh bumi. (Daniel
yaitu jadi sebuah gunungbesar yang memen

2:35).
. . R I Ilah a w dan barisan peng-

Ini benar-benar terJadl, asu u s. .ok' K' ar dan Kisra
. ti 'tu mengalah an - 31S '

ikut-pengikut b~hau yang .se ; Iseluruh dunia yang dikenal ket~ka
dan kaum Mushm memennt .adi nung besar; selama senbu
itu. Batu itu benar-benar n:e~J dgu'a larut di dalam tangan
tahun kendali peristiwa-penstlwa um

kaum Muslimin.
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NUBUATAN-NUBUATAN DALAM PERJANnAN BARU

b t nubuatan tentang Nabi
K . kita menengok kepada nu ua an-

MUha~:ad s.a.w. yang tertera dalam Wasiat Baru.

(a) Dalam Matius (21 :33-46) kita baca :
lain: Bahwa adalah seorang

Dengarlah suatu perumpamaan y~g a sekeliling, dan digali-
. tuan rumah membuka kebun anggur, dipagamy b gun-bangun lalu

didi .kannya suatu an 'nya tempat apitan anggur, dan n



I 'utkan pembicaraannya tentang "batu yang
sudah itu Isa a.s. me :::~an batu itu batu itu juga yang menjadi
ditolak oleh tukang- gd't lak 't~ adalah keturunan Ismail a.s.

. ru" Batu yana 1 0 1 h'batu penJu . 0 I hak a 5 dengan peng maan.
yang diperlakukan oleh keturu~ar: s\ara B~ni Ismail akan munel
'Menurutnubuatan itu seorang an an b' m'" menurut iStilall

. "Khataman-na lyy
danmenjadi batu penJuru. b k nabi biasa melainka~ seorang
AJquran yang terkenal a-'at ~e:khir yang le~gkap dan sempurna,
yang akan membawa sy n b' Bani Ismail untuk keduduk
dan Tuhan. Kedatangan seorang na Ig agak ganjil Tetapi (demi-

I h itu nampaknya meman "
an yang u ur

ak
gambil kera)'aan-Nya dari kaum

. I ) Tuhan an menklan kata sa a.s. , . k da BanUsmaii yang akan ter-
Bani Israil dan memberikannya e~aenghasilkan buah-buahannya,
bukti merupakan bangsa, ya~~ menghidupkan ibadah kepada
ialah suatu bangsa yang aka~ e ap 'akandapatmelihat sendiri
Tuhan di dunia ini. Ti~~-t.taP oran~datarigsesl.ldah Isa a.s. dan
bahwasatu-satu~yak~abl,~~~~~~:JN~\iMuhaih1U~(\ s.a.w. Beliau
dapatlllei1lenuh\lu, h~~l 'd~nYii(\aislI1edanagama Kristen
lahyang terp~ks~&er,a.ap~~~~eriga11lhl<~(\~~duanya.,Beliaulah
dan sarna sekali i1len~iB~~Ji.a~!tlgel'laLcli~saja benar-benar dapat
yang oleh kaumny~." . hihillY" ,akanhancurJebur men-
dikatakan "barangs1apa lamenJa " .~

jadi abu."
(b) Dalam Matius (23:38,39)

. ,", . ggal vi senyap Karena aku
SesungguJmya rumahrnu :kelaktertm ...u~,.· . bm lihat

bah d 'pada masaml tladalagl u me
berkata kepadamu wa

ka
., a~, '-M~lJraklahlayang datang dengan

Aku, sehingga kamu ber ta., a

Nama rOOan."

Maksud ayat-ayat in! ialah bahw,a Isaa.s. akan berp~s~ dari
kauin beliau dan kaum beliau tidal<:akanbis~ melihatnya agt sam-

pai mengatakan :
"Mubaraklah !a yang datang dengan Nama Tuhan."

Dalam ini terdapat duaka~ar. pertamais~u:a:;;~:~~~~~-
. . kmenyerupal kedatangan u a . ,

an Isa a.s. 1m a an 'd' . ,Dikatakan dengan jelas
. lah kedatangankedua Isa a.s. sen m. T h
:ah"';a sampai kedatangan orang yang datang dengan nama u an,
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kedatangan kedua Isa a.s. tidak akan te!jadl. Di atas ltlah kita
nyatakan bahwa orang yang datang dengan Nama Tuhan ialah

. orang yang menyerupai Musa a.s.
Nubuatan Isa a.s. dan kenyataan yang pasti tentang kedatang

an Islam dan Nabi Muhammad s.a.w. itu tak menimbulkan kesang,
sian Iagi bahwa dalam Reneana Tuhan kedatangan Isa a.s. tidak
akan merupakan tahap besar dan terakOO kemajuan rohani. Tahap
terakhir akan ditandai oleh kedatangan seorang yang akan tiba
"dengan Nama Tuhan". Tak dapat dikatakan bahwa sesudalt dia
Isa a.s. akan datang kernbali, sehingga tahap terakhir kemajuan
rohani masih akan ditandai oIeh Isa a.s. Hal ini dijelaskan oleh Isa
a.s. sendiri. Bukankalt ia berkata :

"Daripada masa in! tiada lag! kamu melihat Aku, sehingga kamu
berkata: Mubaraklah Ia yang datang dengan Nama Tuhan (Matius 23:39).

Yang akan melihat, menerima, dan membenarkan Isa a.s.
pada kedatangannya yang kedua hanyalah mereka yang menerima
dan membenarkan orang yang serupa dengan Musa a.s.. Yang
mengingkari "orang yang serupa Musa a.s." tak akan bisa mengenal
Isa a.S. bila ia datang untuk kedua kalinya. Dan mengapa tidak?
Karena Isa a.s., bila ia datang kernbali, akan terdapat di antara
pengikut-pengikut "orang yang serupa Musa a.s." Yang akan dapal
mempereayai kedatangan Isa a.s. yang kedua kali hanyalah mereka
yang percaya Iebih dulu kepada "orang yang serupa Musa a.s."
Karena itu, Isa a.s. ketika datang kedua kalinya bukan akan men
jadi Guru yang ,mandiri. Ia akan merupakan pengikut sejati dan
bayangan "orang yang serupa Musa a.s." Oleh sebab itu, tahap ter
akhir kemajuan rohani akan diwujudkan oleh "orang seperti Musa
a.s." dan tidak oleh orang lain.

(c) Kita baca dalam Yahya 1:20,21 baltwa orang datang
kepada Yaltya Pembaptis. dan bertanya kepadanya kalau-kalau
beliau AJ-Masih sesuai dengan nubuatan, dan beliau menjawab,
Bukan. Kemudian bertanyalalt mereka kepada beliau.

"Kalau begitu siapa engkau? .Engkaukah Elias? Maka jawab
nya. Bukan". Maka katanya: "Engkaukah Nabi itu?" Maka jawab·
nya: "Eukan" (I :21).

Maka mereka itu menanya dia serta berkata kepadanya :
"Jikalau engkau ini bukan Kristus dan bukan Elias, dan bukan



. 0" (l'~5)
t enU1rau mernb2.ptIskan orang. .- ..

Nabi itu, apakah sebabn) a . e;o..... d T10a nubuatan yang terslar
• . .' 'at,-,lah \""Iahwa a a L'='

Dari hal Wi ny " 'u k' EI'as' (iij kelahiran Isa a.s.;
. () keda tangan eaua J • •

di masa lsa a.s.· l .... . t' anva adalah orang-orang yang
':b"t 1 Ketlaa-JU - ..euJ kedatangan "a I , I . 0 o· k n bahwa Yahya sendm

'. S d okan Isa a.s. mengara a
berlaman. e ano d I Matius 11: 14 kita baca :
ialah Elias. Begltulah a am 0 -0

. .... ilah Elias. yang akan d_tauD

"Dan jikalau kamu menenrna 1tU. " m

itu."
. k bahwa sebelum Yahya lahir.

Dan Lukas I: 17 juga tampa .
'. va Zakana mendapat wahyu '

bapaKD. b . I di hadapan Tuhan dengan roh dan
"Dan ia.lall yang akan er)a an

kekuasaan Elias,"

'Iarkus (9: 13) kita dapatkan Isa a.s. me
Kemudian dalam "

naatakan:
o "Bahwa Elias itu sudah datang."

Juga dalam Matius 17:]2: .
- r dalah dikenal orang akan dt>

"Bahwa Elias sudah dat~n~ ~.~~: sekehend.k h.tiny.,"
melainkan mereka itu memper a u a

. a menurut Inji!. kedatangan
Dari semua ini nyatalah bahw

M
, a'l AI-Masih disepakati

. d d I Yahya engen
kedua Elias terwujU a am . Iii a as dari Wasiat Bartl. Hanya
bahwa ia tak lain tak bukan la abl ~ 'Yesaya a,s" tidak pula Isa

., " ana tinggal Behau u an k t' Juga
"Nabl ItU Yo'. d d ya pasti orang e Iga,

b d dan ke ua- uan , 1 'i!
a a karena ber ea. B'bl menurut' kesaksian nj ,

. " "N b" 'tu" dan 1 e, k
diketallui bahwa all . dah Isa as Setelah Isa a.s. ta

b b Pa waktu sesu ' . t k
harus datang e era . , "N b' l'tu" dan sesungguhnya a

aaku d'nnya a 1 k
ada orang yang meno ' nuhi tanda yang dinisbahkan e-
eoran pun yang tampak meme .
~ada "~abi itu" selain Nabi Muhammad s.a,w.

(dJ Dalam Lukas 24:49 kita baca : . ..
. . kan ke .tasmu PerJanJ1an Bapa·

klah Aku 1m menurun .dil 0"Dan tengo , .. . sehingga kamU eno·
. k ., nantilah di dalam negeo m1, .

ku. Tetapl amu 1ill .' 'o-

kapi dengan k"uasa dan tempat yang Mahat!OggI .
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Dari ayat ini tampak bahwa sesudah Isa a.s, akan datang
seorang lain. Dan siapakah ia selain RasuluJlah s,a,w.? Selain beJiatl
tak ada yang pernah melahirkan pengakuan jtu,

(e) Dalam Yahya 14:26 kita dapati:

Tetapi penolong itu, yaitu Rohulkuelus, yang akan elisuruhkan oleh
Bapak atas Namaku, ialah akan mengajarkan kepadamu segala perkara
itu, dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang Aku sUclah kata
kan kepadamu.

Nubuatan ini juga hanya sesuai dengan Nabi Muhammad
s.a.w.. Benar nubuatan itu berkata, "Yang akan disuruhkan Bapak
atas namaku." Tetapi, "atas namaku" hanya dapat berarti - "Ia
akan memberikan bukti tentang kebenaranku," RasuluJlah s.a.w,
telah membuktikan kebenaran Isa a.s. sebagai Guru dan Nabi Allah
yang sud Iagi muIia dan menganggap keIiru dan sesat orang-oiang
yang menganggapnya terkutuk, Nubuatan itu mengatakan dengan
jelas, "Ia akan mengajarkan kepadamu segaJa perkara jtu." Kata
kata itu mengingatkan kepada kata-kata yang digunakan daIam
nubuatan UJangan. Lukisan itu hanya kena terhadap RasuJuJlah
s.a,w.dan ajarannya itulah yang membawa ketenteraman ke dunia,

rtJ Dalam Yahya 16:7-14 kita baca;

Tetapi Aku ini mengatakan yang benar kepadamu bahwa berfaedah
lah bagi kamu jikalau Aku ini pergi, karena jikalau tiada Aku pergi,
tiadalah Penolong itu akan datang kepadamu~ tetapi jikalau Aku pergi,
Aku akan menyuruhkan Dia kepadamu, Apabila ia datang maka lalah
akan menerangkan kepada isi dunia ini dan hal dosa dan keadilan dan
hukuman, Dan hal dosa, sebab tiadamereka itu percaya akan Daku:
dari hal keadilan, sebab Aku pergi kepada Bapak dan tiada lagi karou
melihat Aku. Dari hal hukuman, sebab penghulu dunia ini sudah di
hukumkan, Banyak lagiperkara yang Aku hendalc katakan kepadamu,
tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggung elia. Alcan tetapi apa·
bila Ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran;maka Ia pun akan membawa
karou kepada segalakebenaran; karena tiada Ia berkata-kata dengan
kehendaknya sendiri, melainkan barang yan didengamya itu juga.akan.
dikatak2Jmya; dan dikhabarkannya kepadamu segala perkar~y~g~~~,
datang. Maka ia akan memuliakan Aku, karena la akan mengambil
daripada hak Aku,lalu mengkhabarkan kepadamu.

IS]



Nubuatan ini menetapkan bahwa Penghibur itu akan datang
sesudah kepergian Isa a.S. Bila Penghibur itu datang, beliau akan
menunjukkan kepada dunia tentang dosa, kebenaran, dan keadil
an. Tentang dosa, karena beliau akan menyalahkan orang-orang
Yahudi tidak pereaya kepada Isa a.s.. Tentang kebenaran, karena
beliau akan membetulkan kepereayaan salah tentang kebangkitan
Isa a.s. dan karena beliau akan meyakinkan dunia bahwa Isa a.s.
dari Nazaretll - Guru yang muneul untuk Bani Israil - tidak ~an
datang kernbali ke dunia dalam dirinya sendiri. Tentang kea~lan,
karena beliau akan melenyapkan semua daya pengantll syaltan.
Nubuatan itu juga berkata bahwa bila Roll kebenaran itu datang,
beliau akan menuntun mereka kepada segala kebenaran, ballwa
Kitab yang diwallyukan kepadanyatidak akanberisi kata-kata
manusia, ballwa beliau akan mengabarkan llal-llal. yang akan ~a
tang, daij bahwa beliau akan mell:luliakan 1530 30.5. dan membeTSlh

kannya dari segala tudullan.
Nubuatan ini tak ayallagl mengena kep~1aRasulullahs.a.w..

Dikatakan jelassekali ~~~w~Penghiburitu tidak.akan datang se
lama Isa 30.5. tidakberangkat.;)Wi KisahRas1.11-rasul (3:21,22)
juga tampak ballwaN~biXap.g.I:lij~njikandalam Ulangan 08:18)
akan muneul pada suatu waktu di antara kepergian Isa 30.5. dan
kedatangannya kernbali. Karena itu Penghibur itu tak lain tak
bukan ialall Orang Yang Dijanjikan dalall1 UlanganI 8: I 8. Nubuat
a itu berkata Orang Yang Dijanjikan itu. akan meneela orang
o~ang yang tid~k pereaya kepada Isa .30.5•• Orang Yang Dijanj.ikan
itu tidak mungkin seorang Kristen. Sl.1dah biasa.ballwa ~englkut
pengikut seorang nabi akan meneela 0:a?g-orang.yan~ ttdak per
eaya kepada nabi mereka. Nubuatan fil llarus \>ertallan deng~
seorang yang termasuk daIam kaum lain yang tidak memp~ny3.1
hubungan kebangsaan atau keagarnaan dengan 1530 30.5. tetapI.oleh
karena benarnya dan diutus Tuhan, beliau harns menghormatl dan
memuliakan pexjuangan semua nabi yang benar dan menganjurkan
kepada setiap orang untuk menghormati dan memuIiakan mereka
semuanya. Rasululla.h s.a.w. adaIah keturunan Ismail 30.5., bukan
Kristen.atau Yahudi. Tetapi perhatikan -betapa beliau membela
kehormatan Isa a.s.! Mengenai orang Yahudi, Alquran (4:15-161)

berkata:
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Dan akibat ujaran mereka, ''Sesungguhnya kami telah mernbunuh
_AJ·Masih Isa Ibnu Maryarn, Rasul Allah," mereka mendapat hula/man
itu, padahal mereka tidak membunuhnya -dan tidak-pula mematikarinya
eli atas salib, akan tetapi ia disarnarkan kepada mereka seperti telCh mati
di atas salib. Dan, sesungguhnya orang·orang yang berselisih dalarn hal
ini niseaya ada dalarn keraguan tentang ini; mere ka tidak mempunyai
pengetahuan yang pasti tentang ini melainkan menumti dugaan be/aka;
dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Kebalikannya Allah telah
mengangkat dia kepada-Nya dan Allah itu Mahaperkasa, Mahabijaksana.
?-n, tidak ada seorang pun dari AhIulkitabmelainkan akan tetap ber
un~ kepada hal ini sebelum ajalnya; dan pada hari kiarnat ia, yakni
Nabl lsa, akan menjadi saksi terhadap mereka. Maka, disebabkan ke.
zaliman orang-orang Yahudi, Kami menghararnkan atas mereka harang.
barang baik yang pemah dihalalkari bagi mereka, dan juga karena mere.
ka menghalangi banyak orang dari jalan Allah.

Perbuatan yang keterlaluan. orang-orang Yahudi adalah keti
dak percayaan mereka, tuduhan Jcejam mereka atas Siti Maryam,
dan pengakuan m'ereka yang begitu palsu bahwa mereka telah
membunuh 1530 30.5., seorang Rasul Allah. Hakikat pengakuan
mereka ini adalah. bahwa mereka gaga] membunuh Isa a.s.. baik
dengan pedang maupun <dengan penyaliban. Mereka hanya mem
punyai persangkaan keras bahwa Isa a.s. meninggal di atas salib.
Tetapi itu hanya dugaan semata, bukan kepereayaan pasti. Di
antara mereka sendiri terdapat pendapat yang berlainan dan tak
mempunyai kesatuan pendapat tentang apa yang teJjadi sebenar
nya dengan Isa a.s.. Karena tidak mempunyai pengetahuan pasti
mereka gagal dalam tujuan membunuh 1530 a.s.. Sebaliknya. Allah
mcnyelem"atkan beliau dari kematian terkutuk di atas salib dan
memasukkan belial1 ke dalam golongan orang-orang yang dicintai,
dan Allah Mahakuasa Jagi Mahabijaksana. Setiap pengikut AI-Kitab
a.kan·terus menegakkan kepereayaannya tentang kematian Isa a.s.
di atas salib, tetapi padaHari Pembalasan Isa a.S. sendiri akanber
saksi tidak membenarkan mereka semuanya dan menuduh mereka
meIlgukuhkan kepalsuan. Oleh karena perbuatanberlebih,lebjhan
orang-orang Yahudi ini, TUhan menea1,>ut dari mereka karunia,
karuniasamawi yang dU]l1nya tampak merupakanhak mereka
seeara turun-teinurun. Ayat itu berbieara sendiri.

Tanda kedua dalam nubuatan dalam Yahya J6:7~



bahwa Orang Yang Dijanjikan akan memperbaiki kekeliruan ke
percayaan tentang Kebangkitan kernbali Isa a.s., dan membukti
kan bahwa Isa a.s., asal Bani Israil, tidak akan datang lagi ke dunia.
Tugas ini dilakukan sebaik-baiknya oleh Rasulullah s.a. W.; beliau
menampakkan kekeliruan bahwa Isa a.s. bangkit dari mati dan
naik ke langit dan di sana beliau masih hidup. Berkata A1quran
(5: 117-119):

Dan, ketika Allah berfinnan, "Hai Isa anak Maryam, adakah engkau
berkata, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan seiain Allah' la
menjawab, "Mahasuci Engkau. Tidak layak bagiku mengatakan apa
yang bukan hakku; sekiranya aku telah mengatakannya tentu Engkau
mengetahuinya. Engkau ~ellgetahui~payang.terkandung dalam pikir·
anku, dan al.:u tidak mengetahljiyang ada dalam pikiran Engkau. Se
sunggulmya Engkau-Iah Yang Maha Mengetahui segala yang gaib; tidak
pemah aku menga1akall kepad~~erekaselain apa yang telah Engkau
perintahkan kepa1~ku,yaitu., .. ;Beribadah\ah kepada Allah, Tuhan·ku
d~Tuhan.mu!. danaku ~enjadi sak~i atas mereka selama aku berada
di antara mereka; akan tetapi, setelah Engkau mewafatkan daku maka
Engkau~ah Yang menjadi Pengawas mereka dan Engkau adalah Saksi
atassegala sesuatu; jika Engkau menghukum mereka maka sesungguh·
nya mereka hamba Engkau; dan jikaEngkau mengampuni mereka maka
sesungguhnya Engkau Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Soal·jawab ini akan teJja,di pada Hari Pembalasan. Ayat itu
menerangkan bahwa Isa a.s. telah wafat dan tidak hidup di langit;
hanya pengikutnyalah yang mengangkat beliau menjadi Tuhan se·
telah beliau wafat dan berangkat dari duniaini. Naik ke Iangit
hanya berarti bahwa sesudah menyelesaikan kewajiban, beliau
pergi kepada Khalik-nya secara mulia dan berhasil.

Nubuatan itu (Yahya 16:7-14) juga berkata bahwa kekuat
an-kekuatan syaitan akan dihancurkan oleh tangan Orang Yang OJ.
janjikan. Di antara semua nabi, Rasulullah s.a.w. adalah yang pa
ling terkemuka dalam rangka upaya melawan kekuasaan dan pe
ngaruh syaitan serta meningkatkan kesucian dan kesalehan dalam
hidup manusia. Hal itu tak dapat kita paparkan di sini secara ter
inci. Kami hanya dapat berkata bahwa sekurang-kurangnya satu
bukti nyata dari pemyataan kami tentang Rasulullah s.a.w. ini
adalah doa perlindungan terhadap pengaruh syaitan yang diajarkan
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beliau kepada para pengikut beliau dan yang terus belia\lp~~At~h
kan menggunakannya, yakni, "Aku berlindung kepada A11ah'ctari
syaltan yang terku:~k." Doa itu biasa diamalkan oleh oral1g:.{)ral1g
Islam. Yang sepertJ ItU tak ada kami kenal dalam ajaran nabi'n~bi
lain. Jauh melebihi kaum-kaum lain, kaum Muslimin sada.rak',
k "b an
ewaJ~ ~n merek~ sehari-har! memberantas kemauan syaitan. Ja.lIh

meleblh~ kaum lam mereka diajarkan kewajiban ini. Jauh ll1elelJihi
kaum lam mereka pantas menerima janji yang terdapat dalall1 riu
bua~an itu. Kar~na itu nabi mereka akan dikatakan telah meme
nuhi nubuatan ItU. Tetapi membunuh syaitan tidak berarti mem
bun.uhn~a be?ar-b~n~r sehingga pengaruhnya tidak akan ada lagi
:er~lSa dl duma. 1m tidak pemah teJjadi dan tidak akan pemah ter
J~dl. Pengaruh dan godaan syaitan harus tetap ada. Tanpa itu iman
tIdak a~an punya nilai. Karena itu membunuh sYaitan ialah, me
ngurangI p~ngan:h-pengaruh dan kecenderungan-kecenderungan
bU~k sekecil-kecilnya, dan memajukan pengaruh dan pembawaan
balk kepada ukuran yang sebesar-besarnya. Agama Kristen tak
da~at mengklaim berhak atas bagian nubuatan ini, karena agama
Kristen telah:men~ggap syariat itu kutukan dan menaruh sangs!
atas pengertIan balk dan buruk itu sendiri. Kata-kata dalam
nubuatan itu - "Ia pun akan membawa kami kepada segala ke
benaran" - -telah kami terangkan dal.am uraian kami tentang
nubuatan yang terdapat dalam Vlangan 18 : 18.

Tentang janji - "Ia akan menampakkan kepadamu.· sega"
la perkara yang akan datang" - kami hanya perlu mengatakan
bahwa tak ada nabi lain yang mengatakan kepada dunia perkara
perkara yang akan datang sebanyak yang telah dilakukanNabi
Muhammad s.a:.w.

.. Tent.ang tanda - ''Tiada ill, berkata dengan kehendakriya sbriL
dIn, melamkan barang yang didengamya !tu juga akan dikatakal1i
nya" - kami harus berkata bahwa IUkisan itu hanya

Rasulullah s.a.w., Perjanjian Lama dan Baru tiada meng:lndlunlfSiaL
tu kitab pun yang di dalamnya perkataan ma:nusia
denganfirman Tuhan. Alquran tak lain hanya firman
la-mata dari permuJaan sampai akhir. Tak sepatahkata pun
kataan RasuluJlah s.a.w. terdapat di dalamnya
orang Jain. '



Tanda teralchir dalam nubuatan itu - "Ia akan memuliakan
aku" _ juga kena terhadap Rasulullah s.a.w.. Karena, ~eliaul~
yang membersihkan Nabi Isa a.s. dari tuduhan bahwa beliau mati
di atas salib karena itu kematian beliau terlaknat. Beliaulah yang
membersihkan tuduhan bahwa oleh karena mendakwakan diri sen
diri menjadi Tuhan maka Isa a.s. bersalah karena tak tunduk dan
setia pada Tuhan, dan membersihkannya dari tuduhan busuk lain
nya yang dilancarkan kaum Yahudi kepadanya.

(g) Dalam Kisah 3:21-24 kita baca:

lalah yang tak dapat tiada disarnbut oleh stuga sarnpai kepada masa
segaia sesuatu disempumakan, sarna seperti difirmankan oIeh Allah de
ngan lidah nabi-nabinya yang suci datipada awal dunia ini. Memang
Musa sudah mengatakan: "Bahwa Allah Tuhanmu akan menerbitkan
bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu seperti aku ini: maka
kepadanyalah hendak kamu dengar akan segaia sesuatu apa pun yang Ia
.kan bersabda kep.damu." Tetapi ti.p-tiap orang yang tiad. mende
ngarkan nabi itu, ialah .kan ditumpaskan dati antara kaum ito. Dan
segai. nabi-nabi, mulai datipada SemuU dan nabi-habi yang kemudian,
seberap. bany.k yang sudah bersabda, semuany. juga sudah memberi

t.kan dati hal zaman ini.

Ayat-ayat ini mengandung rujukan kepada nubuatan dalam
U1angan dan isyarat yang jelas bahwa sebelum Nabi Yang Dijanji
kan dalam nubuatan U1angan itu datang, kedatangan kedua Isa a.s.
tak akan tetjadi. Nubuatan dalam Ulangan berkata bahwa Nabi
Yang Dijanjikan itu akan membawa syariat baru. Rujukan terha
dap ini dalam Kisah maksudnya jelas bahwa ajaran Isa a.s. akan di
ganti oleh ajaran Orang Yang Dijanjikan itu..Syariat ~:uu:. tak
mungkin mempunyai arti lain. Karena itu Nabt Yang DiJanJikan
dalam nubuatan Ulangan (dan dalam ayat dari Kisah), menanda
kan tahap terakhir kemajuan rohani manusia, karena beliau akan
menggantikan Musa a.s. dan Isa a.s. dan memberi dunia Ajaran

baru dan syariat baru.
Ayat Kisah itu menunjuk kepada suatu tanda penting lain

tentang Orang Yang Dijanjikan itu, sebagai berikut :

Dan segal. N.bi-nabi, mulai d.ri SemuU dan Nabi-n.bi yang kemu
dian, seber.p. bany.k yang sudah bersabd., semuany. juga sudah mem

berit.kan dari hal zaman ini (3:24).
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Nubuatan Musa a.s. telah kami kutip. Karena lsa a.s. datang
sesudah Samuil, maka ayat dari Kisah ini hanya dapat bermakna'
bahwa sejak Musa a.s. sampai lsa a.S. setiap nabi telah mengabar
kan kedatangan seorang nabi, berarti bahwa sebelum nabi ini muo
cui, dasar-dasar kerohanian yang harus dibina manusia belum dile
takkan seeara sempurna. Karena Nabi itu, menurut tanda·tanda
dari Bible, tidak lain melainkan Nabi Suci Islam, kita harns meng
.akui bahwa Rasulullah s.a.w. ialah Nabi Yang Dijanjikan olehse
mua nabi dan syariatnya ialah syariat yang dinubuatkan oleh se
mua nabi. Maka itu, siapa dapat berkata bahwa sekalipun Petjan
jian Baru dan· Lama ada di dunia, Alqu~n merupakan barang
percuma? Semua nabi terdahulu menunjuk kepada kebutuhan AI
quran dan menubuatkan tentang itu. Tak ada daliJ yang masuk
akal kini dapat dikemukakan para pengikut mereka terhadap AI
quran. Kami hanya dapat berkata bahwa kalau mereka menging
kari keperluan adanya Alquran, mereka hendak menarik kesangsi
an atas kei?enaran nabi-nabi mereka sendiri dan kebenaran nubual
an-nubuata'!1 yang mereka perbuat. Tidakkah Musa a.s. berkata :

Bahwa jilcalau nabi itu herkata demi Nama Tuhan,lalu barang yang
dikatal?nnya itu tiada jadi atau tiada datang, yaitulah perkataan yang
bukan ../lrman Tuhan adanya, maka nabi itu pun lelab herkata dengan
sombongnya, janganlah kamu talmt akan dia (UIangan 18:22).




