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KATA PENGANTAR

Setelah dimuatnya tulisan Kyai Arkanuddin Masruri dalam Ma-
jalah " Kiblat " Nlomer 2lXXIX berjudul " Parousia " (Almasih, lmam
Mahdi dan Flesikonya ); ternyata telah sedikit meluas dengan adanya
tanggapan maupun perlunya kejelasan persoalannya.

Untuk memudahkan para pembaca dan peminat dalam mema-
haminya, kami rangkum bahasan tersebut dalam sebuah buku yang
memuatnya,secara lengkap berikut pembahasan dari Ahli Pikir lain-
nya dari sudut yang berbeda.

Guna memperluas cakrawala pemikiran kita dan sebagai pe-

nambah ilmu pengetahuan, kiranya buku ini cocok dibaca oleh setiap
individu di dalam kerangka mendirikan masyarakat yang ber-agama;
deln yang senantiasa meluaskan perhatian dan pemikiran tentang ni-
lai.nilai agama yang dipeluk, yang nyata-nyata mempunyai pengaruh
yang langsung terhadap hidup dan kehidupan kita.

Demikianlah pengharapan kami, semoga menjadi kenyataan
adanya.

Amien.

Sala,
Babi'ul Awwal 1402

Januari 1982
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BAB I

PAROUSIA, IMAM MAHDI DAN RESIKONYA

DalAm sebuah majalah lbukota, pernah dimuat sebuah tulisan
yang memuat persoalan umat lslam tentang lmam Mahdi dan keru-
mitdn argumentasinya masing-masing.
Oleh karena masalah parousia Almasih juga terdapat dikalangan
umat Yahudi dan Kristen maka penulis perlu menguraikan masalah
ini, dengan,memperluas pandangan. Apalagi akhir-akhir ini terjadi pe-
larangan oleh Departemen Agama Bandung tentang langkah Gereja
Balatentara Keselamatan, yang menyiarkan brosur yang berisi gam-
bar Kristus mengangkat sebuah gereja disatu tangan, dan sebuah
masjld ditangan lain, yang dibubuhi dalil Hadist Bukhori dan Muslim.

Malahan pada tahun 1965
penulis pernah mengunjungi
seorang muslimat yang
masuk Kristen Advent, kare-
na terpikat keterangan Pen-
deta yang menggunakan
Hadist tersebut, hingga te-
rus kawin dan berumah-
tangga dengan pendeta di
tengah-tengah beberapa ge-
dung Madrasah di Ujungbe-
rung, Bandung. Peristiwa-
peristiwa itu menunjukkan,
bahwa selama tidak diada-
kan pengkajian secara tun-
tas dengan orientasi yang
luas dan seobyektif mung-
kin, proses yang ganjil itu
pun tentu terulang lagi.

Suatu sitat Allah yang unik, dalam ajaran lslam
dan Kristen, yang menjadi kunci kerukunan me-
reka, namun yang oleh mereka sudah ditolak
mentah-mentah.

Gambar Kristus ini membuktikan langkah
Gere.ja membuat provokasi keagamaan, yang
dapat kita hadapi dengan mujadallah billati hiya
ahsan, bukan konfrontasi, karena dibelakangnya
adalah kekuatan asing, yang melalaikan ayat-
ayat Allah dalam kitab suci mereka. Generasi
Muda kita perlu mulai dibimbing.

( Repro : 
_Gerakan 

Mezbah Awam ).

Khurus untuk pcmdka2 lslam d8n KrLt.n



I. APAKA}i PAROUSIA ITU ?
Parousia (dari kata Yunani) bermakna "kedatangan tokoh spiri-

tual atau bangsawan yang disanjung". Dikalangan orang Yahudi dan
Kristen, "parousia" itu dikaitkan dengan Almasih, atau dalam bahasa
lbrani "Messias". Oleh karena Hadis Nabi juga menyebutnya, maka
permasalahannya juga menyangkut tiga golongan agama samawi
yang per,lU saling mendekat dan saling mempelajari. Akan tetapi kare-
na rata-rata umat lslam belum mengenal isi kitab Taurat dan lnjil
secara ilmiah, maka penafsirannya selalu terbatas pada sumber Ha-
dist saja, sedang Kitab Suci Qur'an sendiri tidak memuat masalah
"parousia" itu. Oleh karena dari Pendidikan Tinggi lslam nampaknya
belum ada rencana kurikulunt yang membawakan ilmu sejarah Nabi-
nabi secara obyektif (yang berkaitan dengan sejarah kerajaan-kera-
jaan purbakala yang juga akan menyangkut Taurat dan lnjil), maka
sampai sekarang pun perselisihan pendapat tentang "parousia" itu
dikalangan umat lslam sendiri tetap kabur. Tapi untunglah sebab ma-
sih ada penuntun yaitu kitab Taurat (Perjanjian Lama) milik kaum Ya-
hudi yang juga menjadi pedoman bagi kaum Kristen; dan lagi Al-
Qur'an yang merupakan penyambungnya, menurut istilah Qur'an,
"pembenar dan penjaga kitab suci yang terdahulu", ialah Taurat dan
lnjil. (Al Maidah/5 : 51).

lstilah "Almasih" atau "Messias" telah ditulis dalam kitab Da-
niel 9 : 25, 26 dalam Taurat itu (Taurat sebagai istilah global bagi
Perjanjian Lama). Apalagi dalam lnjil, yang peranan didalamnya ada-
lah lsa bin Maryam sebagai Nabi A.S. Sementara itu dalam Qur'an
juga ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diramal dalam
Taurat dan lnjil. Oleh karena itu adalah mutlak untuk diketahui se-
bab-musabab kejadian "parousia" dan nama yang dilakonkan dipilih
Messias (Almasih), meskipun soal pengambilan nama lakon ini masih
perlu diteliti juga. Untuk itu lebih dahulu perlu dikenalkan ayat Nabi
Daniel yang menjadi sumber permasalahan, lalu mengenal sebab dan
akibat perselisihan umat lslam serta resikonya.
Ada dua buah ramalan yang dibuat oleh Nabi Daniel. Pertama ten-
tang kedatangan Almasih yang sesudah 62 sabat dihapus tugasnya
(Daniel 9 : 25, 26). Kedua, adalah kedatangan Anak Manusia yang
pemerintahannya tak akan terbinasakan dan dapat dikhidmati oleh
segala bangsa (Daniel 7 : 13, 14). Malahan dijelaskan bahwa Anak
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Manusia itu berbarengan hidup dengan raia-raja Romawi rimur (Da-
niel 2 : 44).

Dalam ayat Daniel g : 25, 26, disebutkan :

"Hendaklah engkau mengerti bahwa dar,ipada keruar firman
akan balik kembari dan membangunkan pura yerusarem gam-
pai kepada Almasih penghulu itu, akan ada tujuh sabat dan
enampuluh dua sabat, bahwa negeri itu akan dibaiki dan di-
bangunkan pula dengan halaman dan kota bentengnya, jika_
lau pada masa kepicikan sekalipun,'. (

"Maka kemudian dari pada enampuluh dua sabat Armasih iti.r
akan dihapuskan, tetapi bukan karena dirinya sendiri, maka
bangsa seorang raja yang datang itu akan membinasakan
negeri dan tempat suci itu,,.

Ayat ini menunjukkan bahwa ,'Almasih,, mengalami lebih-kurang
1tp tahun (62 sabat hari, bukan sabat tahun) pembangunan Ka'bah
Yerusalem, lalu tugasnya dihapus sebelum Ka'bah itu dihancurkan
oleh Titus -- Panglima tentara Romawi pada tahun 70 M.

Daniel 7 : '13, 14 :

"Maka kulihat (Daniel) dalam khayal pada malam bahwasanya
adalah Satu yang seperti Anak Manusia datang dengan
awan-awan yang di langit, lalu ia datang kepada yang tiada
berkesudahan hariNya (Allah) dan ia pun dihampirkan kepada
HadiratNya (mi'ral)".

"Maka dikaruniakan kepadanya pemerintahan dan kemuliaan
dan kerajaan itu, maka segala bangsa dan kaum dan orang
yang berbagai-bagai bahasa pun berkhidmat kepadanya, ma-
ka pemerintahannya kekal dan kerajaannya pun tiada terbina_
sakan."

Daniel 2:44:
"Maka pada zaman raja-raja itu (Romawi Timur) oleh Allah
yang di surga akan diadakan sebuah kerajaan yang selama_
nya tiada dapat dibinasakan, maka kerajaan itu tiada akan



diserahkan pada salah satu bangsa yang lain, dan ia itupun
akan menghancurkan dan meniadakan segala kerajaan itu, te-
tapi ia sendiri akan kekal sampai selama-lamanya".

II. PANDANGAN YAHUDI

Ayat inilah yang menjgdi idam-idaman kaum Yahudi yang ber-
anggapan bahwa dua manusia itu adalah satu orang, hingga Anak
Manusia juga "Almasih", yang berkali-kali ditunggu kemunculannya,
tapi gagal.

Menurut sejarah, kaum Yahudi sejak sekitar satu abad sebe-
lum Masehi sudah menUnggu-nunggu "parousia"-nya tokoh seorang
itu, sebagaimana disebutkan "The lnternational Standard Bible Ency-
clopaedy", 1957, yang diterbitkan oleh James Orr M.A. DD (artikel :

Jewish Pseudo-Messias) yang menerangkan bahwa Almasih palsu
Yahudi itu terjadi pula pada sekitar abad-17 dengan menyebutkan na-
ma.nama : David Reubin, Diego Pires (bangsa Portugis yang masuk
agama Yahudi/ sekretaris istana) ydng menyatakan diri sebagai Mes-
sias dengan berganti nama Solomon Molko (raja Sulaiman) dan me-
nerbitkan buku "The Book Wonder" (kitab mu'fizat laiaib). Ada lagi
lssac Luria dan Chijim Vital dan Abram Salom. Pada abad-l8 muncul
Jacob Frank sebagai Messias yang membawa roh Dawud, llyas, Ye-
sus, Muhammad dan Sabbatai serta pengikut-pengikutnya.

Pada zaman modern ini cita-cita kaum Zionis menurut buku
"Judaism; A Historical Presentation" (1965) adalah :

"Penderitaan Yahudi dalam perserak-serakan segi ekonomi,
kenegaraan dan kebudayaan adalah merupakan faktor yang
kuat untuk immigrasi Yahudi ke tanah lsrael. Akan tetapi ha-
nyalah wahyu ramalan Messias yang dapat membuat faktor
produktif dan memberikan ialan untuk memdirikan negara
lsrael".

Buku karangan tokoh Yahudi, yang Flektor Jew's College, yang juga
anggota staf pembantu redaksi Encyclopaedy Brittanica itu, baik juga
ditanggapi bersama oleh 3 golongan agama serumpun : Yahudi,
Kristen dan lslam, karena masih mau bersemboyan nama dari Nabi
Utusan Allah yang termaktub dalam Taurat.
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III. PANDANGAN GEREJA

Menurut fihak Gereja, meskipun masing-masing sekte berbeda
pendapat tentang terjadinya "parousia", tetapi semuanya bersumber
dari pengaruh ajaran Paulus yang meramalkan akan turunnya Kristus.

Dalam 1 Tesalonika 4 : 16, 17, disebutkan :

"Karena Tuhan (Kristus) sendiri akan turun dari surga dengan
suara sorak dengan suara penghulu malaikat dan dengan bu-
nyi sangkakala Allah, maka segala orang yang telah mati di-
dalam Kristus, akan bangkit lebih dahulu,'.

"Kemudian kita yang sedang hidup, yang telah tertinggat ini,
akan diambil ke dalam awan bersama-sama dengan mereka
itu menghadap Tthan di dalam awang-awangan, demikianlah
kelak kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan (Kristus),,.

Paulus telah menentukan predikat bagi Allah dengan Bapa,
dan bagi Kristus dengan Tuhan, sesuai tulisannya dalam pilipi 2 : .1.1.

Ternyata pada tahun 67 Paulus ajal karena dipenggal oleh tentara
Romawi di Roma, dan selanjutnya tidak ada berita tentang "terang-
katnya ke awang-awang senantiasa bersama Kristus,,.

Mungkin karena kebiasaan kaum yahudi yang suka mendahu-
lukan niat (hingga melupakan ketertiban membaca ayat Nabi), maka
Paulus pun sebagai orang Yahudi mungkin terbawa arus kelalaian itu
hingga tidak tahu bahwa Antara Almasih (yang lekas dihapus tugas-
nya) terdapat perbedaan yang menyolok dengan Anak Manusia yang
pemerintahannya tak terbinasakan bahkan dapat meniadakan kera-
jaan-kerajaan besar disaat itu. Karena Gereja juga kurang tahu per-
bedaan itu dan kurang tahu bahwa ramalan paulus adalah khusus
untuk dia dan rekan-rekannya yang tertinggal, maka selanjutnya hara-
pannya "parousia" selalu gagal.
Pendeta Montanus pada abad kedua menyatakan diri sebagai para-
kletos (Penghibur,, Pemuji, Penolong), yang dianggapnya sesuai de-
ngan ajaran lnjil-Yahya 16 : 7 untuk membuat persiapan dengan
pembentukan susunan hierarchi kependetaan dari atas sampai ke-
bawah; sampai habis masanya, "parousia,' tidak kunjung datang.

Pada abad pertengahan di Eropa sering timbul keributan akibat
salah tafsir ramalan Daniel tersebut. Apalagi di Amerika, berkali-kali
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pada abat-19 kaum Baptis atau Advent mernbuat perhitungan waktu

turunnya Almasih, yang tidak menentu hasilnya. Akhirnya saksj Ye-

huwalr menetapkan turunnya Kristus pada tahun 1914 - tanpa keli-

hatan. Pihak Katolik percaya akan terjadinya "Parousia" dengan

pengakuan .: "symbolium Apostolicum"' Mr-ingkin para Pendeta tidak

mau tahu-menahu bahwa Yesus telah jelas tidak mengdki:i sebagai

Anak Manusia, melainkan sebagai Kristus saja, meskipun beliau sen-

diri yang membuat soal. (Matius 16 : '13-17).

Menurut pendapat penulis, Almasih (Messias, Kristus) adalah melulu

Nabi lsa bin Maryam (An Nisa I 4 : 17'1, dll.) dan setelah dihapus

tugasnya (nampak sekali dalam naskah Qumran yang telah ditemu-

kan pada tahun 1947 di tepi Laut Mati di Palestina) mengambil tem-

pat perlindungan di dataran lembah yang berpepohonan sekeliling se-

buah sumber-air, yang mungkin sesuai dengan ayat Qur'an, Al Mu'-

min i 40 : 51 yang disebut "Robawah". Dalam Qur'an disebutkan :

lsa dan lbunya dilindungi Allah, menunjukkan langkahnya illegal --

yang dikira naik ke langit, yang Se,belumnya beliau berdakwah legal.

Sedang "Anak Manusia" adalah tak lain : Nabi Besar Muhammad

SAW yang ternyata umatnya dapat "meniadakan kerajaan-keralaan

besar sekitarnya" : Kosru di Persi, Mesir dan akhi;nya Romawi Timur

sendiri (tahun 1,$53). Dan pribadi Nabi Besar itu persis berbarengan

hidup berturut-turut lima raja-raja Romawi Timur (Byzantium), ialah :

Justinus ll, Tiberius ll, Mauritius, Phocas dan Heraklius. Seolah dapat

digambarkan oleh Tuhan membuat deretan Raja-raja Byzantium ber-

turut-turut untuk melaksanakan ayat Daniel pasal 2 ayal 44.

Dernikianlah isi kitab suci yang terdahulu sebelum Nabi Mu-

hammad sAW yang sampai sekarang masih dimiliki dan menjadi

pedoman agama bagi kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen) -- ternya-

ta ajaran lslam tidak ketinggalan dalam mewujudkan jawaban tepat;

daripada selamanya masih berupa tekateki yang banyak menyita ba-

nyak enersi pikiran dan manipulasi.

IV. PANDANGAN KAUM MUSLIMIN

Pendapat kaum Muslimin mengenai soal Almasih pada umum-

nya ternyata terpetak-petak oleh berbagai golongan, ditambah gejolak

ahli Hadits yang memusatkan Sorotannya terhadap mutu Hadits, hing-

ga ada anggapan : Sanad itu sahih, tapi matannya dho'if, karena meli-
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hat maknanyir dianggap ganiil, padahal semestinya harus tahu bahwa

dalam ayat-ayat sering terdapat hal-hal yang nampak melawan ke'

nyataan yang semestinya pemahamannya secara mutasyabihat

aiau malazi (allegori). Agar tidak terlalu panjang uraiannya, disini di-

ringkaskan sbb. :

1. lstilah "Mahdi"
Asal mula istilah itu terdapat sebagai sifat yang diterapkan

kepada 4 Khulafa'urrosyidin saja -- sebagaimana bunyi Hadist Nabi.

Akan tetapi terdorong olBh krisis perebutan dominasi politik antara

golongan sayyidina Ali bin Abi Tholib -- yang disebut sebagai kaum

svi'an dan Mu'awiyah -- sebagai penguasa tiran berambisi sekulair-

nya, hingga berkali-kali berusaha membunuh Hasan putera Ali -- de-

ngan racun, yang pada akhirnya berhasil meracunnya. Bahkan ber-

hisil memenggal kepala Husin -- adik Hasan tersebut, karena kallm

syi,ah mengangkat dua putera itu sebagai penguasa tandingan yang

disebut lmam.
Ditambah dengan istilah "Mahdi'f, mengingat Khulafa'urrosyidin telah

disifati "mahdi", artinya "yang diberi petunjuk Allah"' Memang layak

apabila Khulafa'urrosyidin disifati "mahdi", karena memang bekas

murid Nabi Muhammad sAW yang telah langsung memberi petunjuk-

petuniuk. Adapun lalu timbul banyak Hadist lmam-Mahdi, mungkin sa-

ja karena pengaruh perkembangan kaum Sufi atau Syi'ah'

g Hadis lmam-Mahdi Yang Saling Berlawanan'

AdayangmengatakanbahwalmamMahdimunculantaraNabi
Muhammad SAW dan turunnya lsa bin Maryam' Ada juga yang me-

nyebutkan ,sebaya dan bekerja-sama membunuh Dajial, dan ada lagi

y"ng ,"nyatakan bahwa lmarn Mahdi itu juga lsa bin Maryam' Me-

nitit< xesimpangsiuran ini maka penulis menganggap bahwa Hadistnya

.batal.

3. Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad

a. Pengaruh hadis lmam'Mahdi atas pribadinya'
Hadistlmam.MahdisangatmempengaruhipribadiMirza

Ghulam Ahmad (1835 - 1908) hingga terjadi dua gerhana berba-

rengan dizaman hidupnya. lalah gerhana bulan dan rnatahari da-

lam satu Romadlon yang disebutkan didalamnya hanya satu kali
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terjadi selama dunia ini masih ada.
la dapat menentukan munculnya lmam Mahdi identik dengan lsa
itu, hingga ia memberanikan diri mengaku sebagai Almasih dan
lmam Mahdi. Akan tetapi ternyata pada tahun 1959 terjadi pula

dua gerhana dalam satu Romadlon. Oleh karena terbukti sudah
lebih dari satu kali terjadi dua gerhana itu, maka batallah Hadist
itu dan batal pula pengakuan lmam-Mahdi.

b. Mengaku sebagai Mujaddid
Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya sebagai Mujaddid

abad 14. Oleh karena itu kini sudah lewat, berarti tidak cocok de-
ngan identitas lsa bin Maryam; karena sampai sekarang hasil kar-
ya dakwahnya tidak membawa perobahan -- bahkan sebaliknya
menambah perpecahan umat. Padahal Nabi Muhammad SAW te-
lah bersabda, "Allah Azza wa Jalla tidak akan mengompakkan
urusan umatku diatas kesesatan selama-lamanya. lkutlah bagian
yang terbesar, sebab tangan Allah menyertai jama'ah. Barangsiapa
membangkang, masuk neraka".
Mungkin kaum Ahmadiyah belum tahu Hadist ini, hingga mereka
mengelompok sendiri untuk bertahan.

c. Merisa menerima Wahyu
la membanggakan merasa menerima wahyu kalam Allah

dan ilham serta ru'ya (visiun, trance), hal mana dapat mengingat-
kan tanda dukun kebatinan yang suka mengatakan dapat berbica-
ra dengan Allah atau menerima wangsit, yang berisi persoalan pri-

badi atau yang rawan.

d. lJlengaku sebagai Nabi
la berani mengaku sebagai Nabi dengan penafsiran sendin,

hingga melanggar pembatasan kenabian yang hanya sampai pada
diri Nabi Muhammad SAW yang jelas telah menegaskan, bahwa
sesudahnya tak ada Nabi lagi. Nampaknya tidak tahu Hadist yang
menyatakan bahwa bila ada Nabi lagi, Umar-lah yang diangkat
menjadi Nabi. Dan menurut Hadist lagi, "Sepandai-pandai ilmu un-
tuk menghidupkan lslam tidak sampai sederajat Nabi, melainkan
hampir atau berselisih sederajat". Jadi sudah tak ada orang lagi
yang sederajat Nabi.

e. mengaku sebagaa Amasih
la mengaku sebagai Almasih, akan tetapi sepanjang kara-

ngannyatidakbanyakmenunjukkankekhususanilmunyatentang
tt-aOi. lsa bin Maryam, yang pernah hidup; bahkan theolog radikal

diEropalebihmampumengungkapajaranAlmasihsendiridengan
seleksi kritik sejarah'

f. Ajaran "Ashabul A'rof
Ajarannyabahwa"AshabulA'rof"identikdengan"Muqorro-

bin" atau "sabiqun" dalam surat Al waqi'ah salah besar; sebab

Muqorrobinadalahgolonganumatyangdijamin''surgaklaswa-
hid''sedangAshabul"A,rofhanyabertaraf',cenderu.ngatauber.
hasrat ingin ifut masuk surga"' (Al A'rof I 7 : 45\'

Ada beberapa ayat lain lagi yang ditafsirinya kurang tepat'

g. Tidak memiliki sifat Ma'sum

Seorang Nabi menurut Qur'an tidak akan berdosa atau

berkhianat (Ali lmran/3:161), tetapi dia yang mengaku Nabi atau

pengikutnya tentunya dapat menjawab tuduhan ralalannya yang

g"gdarnmembalikpadadirinyasendiri'lalah,iabermaksudme-
igiwini seorang wanita __ Muhammi Begum, dengan janji bila mau

alan dijamin rahmat Allah. Bila tidak setuju, suaminya akan mati

dalamtempozlllahundanwanitaitutentukembalikepadanya.
TetapiternyataSuaminyabarumatilebih(lamasekali)daripada
2tDlahun,bahkaniasendiriwafatsebelumMuhammimeninggal.
(Bacalah buku "lmam Mahdi" oleh M. Arsyad Thalib Lubis' ter-

bitan Firma lslamiYah, Medan).

h. Pengertian Robwah Yang salah
laterlaluberanimemberimakna,'robwah,'dengandesake-

lahirannya di Kashmir, sebab ternyata desa itu letaknya cukup di

sekitar ialestina, hingga lebih sesuai dengan aspirasi Qur'an yang

menyatakan bahwa usaha perlindungan dari penganiayaan.atas di-

ri lsa a.s. beserta ibunya tak perlu iauh-jauh sampai tanah Kash'

mir. (Al Mu'min l4O : 51).



lnsya Allah tak lama lagi penulis akan menerbit-
kan buku terjernahan dari karangan Dr. Leh.
mann tersebut, yang berballasa Belanda. lnsya
Allah hubungan antara lnjil Gereja dan surat Al-
Kahfi dari Al-Qur'an akah terlihat. Nampaknya
menurut suatu berita timbulnya ide paus Jo_
hannes XXlll mengadakan Konsili Vatikan ll
adalah juga dari pengaruh ungkapan naskah-
naskah dari lembah eumran tepi Laut Mati di
Palestina, karena ternyata riaskah itu tidak se_
dikit membawa ungkapan-ungkapan sejarah
yang benar. Maka tidak aneh apabila pendeta
Katholik Jerman bernarna Dr. Johannes Leh-
mann masuk lslam dan namanya sekarang Dr.
Yahya Abdulrahman Lehmann. para peminat
buku terjemahan lersebut dapat berpesan kepa-
da Penerbit " Mutiara " Jalan Mangluyudan iV I
50 Surakarta, Telpun 4219.

i. illengaku sebagai Qudrat Tuhan yang beriasad
la menyatakan dalam kitab Al Wasiyat, "Aku adalah qudrat

Tuhan yang berjasad. Kemudian ada lagi beberapa wujud yang
jadi mazhar qudrat kedua. Sebab itu senantiesalah kamu berhim-
pun rrenanti qudrat Tuhan yang kedua itu". la mungkin seperti
biasanya kaum Sufi berfilsafat tidak jauh bersumber dari pengaruh
filsafat neo-platonisme atau gnosticisme (gnostik : zindik) dari pe-

ninggalan guru-guru bangsa Yunani yang didatangkan oleh raja
Anu Shirwan (Kosru ll) pada abad-6 di Baghdad, hingga dapat
merupakan ajaran bid'ah dari aliran pantheisme emanatis dan stoi-

. cisme.

i. Salah tafsir yang membahayakan
. la menafsirkan : matahari terbit dari Barat sebagai tanda

kegembiraan akan berhasil dakwahnya di dunia barat hingga akan
menyinari ke timur dengan karyanya menghancurkan Salib. Tetapi
ternyata sampai abad-14 sudah usai, gerakan Salib nampak makin
giat.
Padahal semestinya arti "matahari terbit dari Barat" menurut Ha-

dist adalah merupakan alamat bencana bahwa dunia timur akan
tertimpa kebudayaan Barat -- yang kini disebut westernisasi, yang
telah membudaya tidak sedikit dari generasi kita, yang makin berji-
wa sekulair lewat bioskop atau film TV.

k. Mengaku sebagaa Avatar
la mengakui sebagai "avatar" dari Krishna dari lndia dan

menyatakan Budha dan Zaralhustra sebagai Nabi, hal mana meru-
pakan pengakuan yang gegabah, yang memberi peluang sinkre-
tisme agama dengan jahiliyah.

4. Pandangan Kaum Syiah

Ayatullah Rohullah Khomeini mengumandangkan akan muncul-
' nya lmam Mahdi yang ke-12 dari keadaannya sudah ghaib. Hal ini

dapat merupakan unsur pengaruh kebudayaan kultus dari zaman ke-
rajaan Yunani dan Romawi sejak abad-4 sebelum Masehi.
Baiklah kita kutipkan dari buku "De Godsdiensten der Wereld" (1965)
bab "De Godsdienst van het Hellenisme", oleh Prof. Dr. H. Wagen-
voort, tentang epiphani (pemunculan manusia dari penjelmaan dewa)

Artinya : " rni adarah Kati yordan. Tidak jauh dari tempat rnt terretak temfih eu-mran, biara pendeta kaum Esena. Tempat tidurnya agema Nasranr ? n.

Nampak pada abad sekalane,ini kosons o"o.n!.llltil,",XL"fl',ir;".'r,1i'!^ri1';,llJan Dr. Johannes Lehmann dengan turisannya yang berbunyi : '; Hil heert gereerd ineen schraar woestijnrandschap, waar in een bescheiden printage rondom een bron,naar het oeroude woord pardesch heet,,. (hal.13)
Artinya : " la ( Armasih ) hidup di rembah padang yang tandus, dimana terdapat pepo-
honan sekeliring mata air, yang menurut kata kuno beinama : pardesch ( firdaus ? ) 

,,.

Jadi pada zaman Nabi rsa Armasih a.s. rembah perbukitan yang bermata air dan ber-pepbhonan, masih dapat dibayangkan ketenteramannya dan keamanannya dari gang-guan dan kejaran kaum karir bangsa Romawi, persis seperti apa yang oisebutt<an oa-lhm Al-Qur'an Ar-Mu'minun 51 demikian : " Dan aku ( Altah ) terah mengamankan rsadan lbunya, di rembah perbukitan, yang memiliki pepohonan dan mata air,,.

Dr. Yahya Abdrjlrahman
l-.llllrIl.
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Antonlus en Faustlne door Genlus ten hemel gedragen ( basslsr*
llef der zull van Antonlus, Vatlcan ).
Artlnya : Kalsar Antonlus dan Faustina oleh roh ( jtn ) pengantar dibawa
ke langlt ( rellal bawah dari tlang batu Antonius, di Vattkan ).
( repro : De Godsdtensten der Wereld ).

De apothese van keizer Antonius en zijn gemalin Faustirn,
voorzover in Romeinse traditie wortelde, bepaalde zich tot de vergod-
delijking ban een ddde, al was de verering van de levende re.eds
voor bereid, dordat stadhouders en veldheren van Rome in de pro-
vincies van het Obsten gaddlijke hulde deelachtig waren geworden. *)

Artinya : Kaisar Antonius dan istrinya, Faustina, sepanjang berakar
dalam tradisi Roma, menunjukkan adanya pendewaan orang yang su-
dah mati,- kendatipun sudah dirintis ketika masih hidup, oleh sebab
para walikota dan para panglima dari Roma di provinsi Timur menda-
patkan pujaan kedewaan. Banyak para Nabi lJtusan Attah Swt men-
galami mi'raj dan semuanya berproses ketika beliau-betiau itu masih
hidup. Kalau Almasih a.s. diceritakan mi'raj sesudah wafatnya, dapat
diduga sinkretisme dari jahitiyah mitotogi Romawi.
*) eteexen, c.J. PROF DR, t e God$tensten cter werctd; Jitid tt, tahun 1956, hat.

504.
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Mithra doodt de stier ( relief van de Circus Maximus, Romg ),
Artinya : Dewa Mithra membunuh banteng ( rellet dl stadlon pacuan ter-
kcmuka dl Roma. Repro : De Godsdiensten der WereL, ).

Kaisar Romawi yang terkenal kejamnya ialah Nero, dianggap
penjelmaan ( epifani ) Dewa Apollo ( dari Romawi), juga Dewa Osiris
( dari Mesir ) dan Mithra berasal dari Persi. Sekitar abad pertama
Masehi bangsa-bangsa disekitarnya sering mengalami serbuan bang-
sa Homawi; hingga Romawi Raya mengarungi 10 kerajaan : Galia,

Qpanyol dan Brittania di Eropa; Siria, Asia-kecil dan Pontus di Laut
Hrtam di Asia; Mesir, Yunani, Selatan Donau dan Kreta. Angkatan
perang yang saling adu kekuatan antar bangsa-bangsa dan usaha
peidagangannya menjadi sarana komunikasi bagi persembahan de-
wa-dewa, yang semakin menuju generalisasi, simplifikasi dan unifika-
si. Kaum Yahudi dan pengikut Almasih pada masa ini sering menga-
lami penganiayaan, pengusiran dan pembunuhan secara kbjam, hing-
ga yang semakin dapat berkembang adalah aliran mistik Stoa yartg
telah menerima susupan sinkretisme antara kultus kaisar, ritus mitolo-
gi, filsafat platonisme, paulinisme ( dari Paulus.l dan manicheisme da-
ri Aurelius Augustinus ( 354-430 ) sampai terciptanya faham tri tung-
gal y.ang akhirnya disahkan dalam konsili di Konstantinopel pada ta-
hun 381.
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seperti kaisar Augustus penjelmaan dari dewa Ares (mars), apo-
theose (orang pujaan meniadi ghaib menuju kedewaan) seperti Au-
gustus yang setelah mati duduk di surga sebagai dewa tertinggi dian-
tara dewa-dewa lain dan inkarnaai. Pada halaman 503 dan 504, ditu-
lis (terjemahannya) :

"Apotheose dan kultus penguasa pada masa lskandar Agung
(356 - 323) dan pengganti-penggantinya yang sering dike-
nangkan, yang terdapat di Timur bermula juga dari sejak
ayah lskandar -- Philippus. Meskipun kultus penguasa ini ber-
akar dalam tradisi Yunani, perkembangannya merangsang
kuat di Timur. Di Roma persis seperti itu; raja-raja dan pangli-
ma-panglima sering juga dianggap sebagai orang ajaib. Demi-
kian raja Fir'aun, Mesir, dianggap sebagai anak-anak dewa
Amon-Re dan pada masa hidupnya dihormati sebagai dewa-
dewa; di Persia demikian juga kejadiannya."

Maka beratlah tanggung jawab para pendidik agama yang di-
anggapnya bertugas universal unturk menghadapi tantangan sejarah.
.Maka apabila selamanya hanya bertahan dengan dasar fanatisme sa-
ja, orang luar dapat memprihatinkan seolah-olah khawatir apabila se-
suatu agama yang hanya penuh lamunan takhayul secara fanatik, se-
dang segala pembicaraan selalu bercorak rigorstik exclusif dan tidak
dapat relevant dengan tantangan. Pengaruh agama akan tetap terba-
tas, seakan-akan hanya berlaku bagi orang bodoh saja. Sebaliknya
apabila terdapat ungkapan unsur barat yang negatif yang dapat
membantu kernurnian agama, disinilah maksud penulis, tentu segala
lapisan ma'syarakat dapat diajak meni'mati ajaran agama, yang murni
dan tangguh terhadap serangan ideologi lain.

Ketegasan itu demi persatuan umat lslam dan demi persatuan umat
manusia karena sesudah terjadi kekompakan itu, barulah lebih mudah
diadakan pengkajian bersama untuk mempelajari konsep penulis ten-
tang sistim berorientasi terhadap tantangan dari kaum marxis, materi-
alis, atheis dan komunis.

V. FUNGSI HADIS BUKHORT

Adapun Hadits Bukhori ini adalah yang (artinya) berbunyi :

"Rasutullah SAW bersabda : Demi Dzat yang menguasai diriku,
sungguh hampir akan turunnya lsa bin Maryanr yang membawakan

14

hukum yang adil, maka ia menghancurkan Salib, membunuh hinzir,
menghilangkan upeti (pafak asing), melimpahkan harta sampai seo,
rangpun tak ada yang menerima sedekah, hingga sekali sujud lebih
berharga daripada dunia dan seisinya I Kata Abu Hurairah. Bacalah
kalau kamu mau (An Nisa'/ 4 : 157) : Dan tidaklah seorang pun dari
Ahli Kitab melainkan tentu ia beriman pada Nabi lsa sebelum ajalnya
dan pada hari kiamat ia menjadi saksi kepada mereka".
l-ladits ini menegaskan bahwa oleh karena tak ada lagi seorang Nabi
baru, maka ilmu yang dapat membawakan hukum yang adil diantara
kaum Ahli Kitab dan kaum Muslimin- adalah ilmu yang pernah diajar-
kan pada masa Almasih hidup, bukan ajaran dari seorang yang bera-
ni mengaku pembawa lnjil sesudah Kristus wafat atau berpisah. Ma-
ka pengungkapan kembali ilmu lsa bin Maryam adalah menjadi tu-
gas bagi para Ulama

Dalam Hadits dinyatakan berbagai bentuk Ulama; yaitu (1) Ula-
ma'u ummati, (2) Ulama' Warosyatul Anbiya', dan (3) Ularna'Uma-
na'ur Rasul. "Ulama'u ummati" (ulamanya umat lslam Umum) berlu-
gas membina ummat agar tertib ibadat dan akhlaqnya. Sedang Uta-
ma' Warosyatul Anbiya' sesuai dengan bunyi Hadits harus dapat
mewarisi ilmunya para Nabi (lam yuwarritsu dinaran wa la dirhaman,
warrosullima). lnilah yang akan disebut Ularna' Umana'ur Rusul
yang artinya "Ulama sebagai pembawa amanat para Rasul".
Sekarang untuk mengkaji ilmu lsa bin Maryam, bukan ilmunya orang
yang mengaku sebagai Almasih seperti Paulus yang belum pernah
bertemu Almasih sendiri, atau Mirza Ghulam Ahmad yang bukan pu-
tera Maryam,,yang hidup pada abad pertama Masehi, adalah kese-
diaan mengkaji kitab lnjil yang telah berhasil dipeiihara oleh Gereja
sampai sekarang, dengan kacamata kaum theolog rasional, yang
mungkin dapat dikhawatirkan pengikutnya makin surut. Tetapi insya
Allah penulis sanggup memberi rintisan terutama lewat kurikulum di
IAIN.

Bila kita berhasil membentuk barisan Ulama'Warosyatul Anbiya'yang
riil dan konkrit barulah mudah untuk menghapus tanda Salib. Sdlib
itulah menimbulkan proses westernisasi ajaran lsa bin Maryam, pada-
hal pada hakekatnya Masihid Dajjat yang memperkosa pengikut itu
menelan upacara ritus agama m.isteri bangsa Barat dalam agamanya.
Maklumlah Salib adalah lambang bangsa Eropa-kuno yang berhasil
dihidupkan lagi oleh Konstantin. setelah mencapai tingkat kesadaran

i,
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2. Nama Kristus (Almasih) sebagai dalih atau lambang. (Ma-

tius 24 : 5). ' ,,.

3. Berasal dari rumpun Bani lsrael/Yahudi. (1 Yahya 2.: 19).

4. Ajarannya bukan dari Almasih sendiri dan pula bukan dari
para murid Almasih yang mentaati syari'at Taurat.
(1 Yahya 2 : 19; Matius 5 ; 17).

5. Suka berdakwah diluar Bani lsrael/ Yahudi. (1 Yahya 2 :

1e).

6. Perpecahan sekte-sekte yang masing-rnasing berbeda dok-
trinnya. (Matius 24 : 231.,,',

7. Memperlihatkan tanda:tanda kebesarannya. (Matius 24 :24)
8. Mengemukakan kramat, muljizat dan keajaiban (miracle).

(Matius 24 : 241 ,;

9. Barisannya khusyu' dan patuh.' (Matius 2a : Q$.
10: Pengucilan diri atau persembunyian. di hutan belukar/be-

lantara. (Matius 24 : 25).

11. Beroperasi di hutan. (Matius 24 : 25).

12. Kristus dalam bilik ruang. (Matius 24 : 26).

13. Kristus dalam *wadah. (Matius 24 : 26).

( Reprodukst darl buku Katholik " Katekismusku
yang pertama " page 62 )'

Di meja altar di tengah-tengah lam-
pu-lampu lilin berkelip-kelip di bawah tanda
salib adalah bilik kecil, yang'disebut : Ta-
bernakel, dimana tersimpan kepingan-ke-
pingan roti, ialah Hosti-hosti, yang diang-
gap sebagai Kristus sendiri. ( Dapatkah bi-
lik Kristus tersebut diidentikkan dengan bi-
lik Kristus Palsu dalam lnjil Matius ?. )

untuk kembali kepada ajaran Almasih yang sesungguhnya bagi se'
genap umat, terciptalah suatu lingkat untuk ajakan bersama mengkali
konsep untu( membunuh "hinzir". Hinzir ada yang berupa binatang
peliharaan; babi, peliharaan ini merupakan lambang bagi kaum kapi.
talis, sedang ada lagi yang babi-liar adalah lambangnya kaum komu-
nis - yang tak nrengenal hak azasi manusia, yang keduanya daya
imperialismenya kini maslh terasa pahitnya bagi rakyat berbagai
bangsa.

Rintisan konsepnya dalam bentuk orientasi telah diplkirkan oleh penu-
lis, yang boleh didengar oleh tiap lembaga yang berminat, untuk
menghadapi tantangan dan teori materialisme dialektis dari marxisme.

Vt. RESIKO
Resiko apakah,bagi pengaku Almasih atau Kristprs ? ,Jawabnya

singkat : "lndikasi Dajjal". lstilah ini berasal dari istilah bahasa Arab,
"Masihid ,Dajjal" yang bermakna Almasih, Palsu atau yang sesat dan
menyesatkan. Dalam lnjil Matius 24 : 25 dikatakan, bahwa yang me-
nyesatkan adalah pengaku ,Kri6tus, Maka gawatlah bagi seseorang
yang berani mengaku diri sebagai Almasih atau Kristus -- termasuk
juga para pengikutnya. Nabi Muhammad SAW pernah mqnsinyalir,
bahwa :

"Tak adalah antara Adam sampai hari kiamat suatu kejadian
yang lebih besar daripada Dajjal".

Jadi jelas kebesaran jumlah umalnya di bumi tidak menjamin kebe-
narannya, karena dunia ini masih penuh strategi kaum kapitalis dan
komunis yang imperialistis. Mungkin sukar sekali untuk mengerti tan-
da{anda Dajjal dengan membuka-buka Hadist Nabi, meskipun jum-
lahnya juga tidak sedikit, yang kebanyakan berupa sinyalemen-si-
nyalemen kegawatan, akan tetapi yang paling jelas adalah dengan
cara mernbuka lniil Almasih, yang. justru dimiliki oleh kaum Kristen,
yang dapat dibaca oleh setiap orang. lalah bacalah ayat Matius pasal
24 mulai ayat 1 sarnpai 26 ditambah 1 Yahya 2 : 18, 19. Bila para
pembaca berminat membaca buku "Dajjal menurut lnjil" disilahkan
berhubungan dengan penulis lewat Redaksi Majalah ini.
Disitu telah disimpulkan tanda{andanya sebagai ber:ikut :

l..Muncul Dajjal pertama pada zaman sebaya rnurid-murid
Almasih sebelum hancurnya Bait Allah Yerusalem, pada
tahun 70 M. (1 Yahya 2 : 18).
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Adapun Paulus mengakuf sendiri, bahwa didalam dirinya tak

lain adalah Kristus (Galatia 2 : 20) dapat merupakan sinyalemen
yang rawan bagi pengikutnya, hingga perlu menyadari akan penting-
nya koreksi diri. Pengikut Mirza Ghulam Ahmad (yang mengaku se-
bagai Almasih) juga perlu tahu untung-ruginya sebagai pemeluk aga-
ma lslam dalam sikap vested-interest yang dalil argumentasinya ma-
sih labil; dan tidak ada jaminan dari Qur'an secara langsung. Sedang
dalil-dalil Hadistnya tidak kompak. Apalagi perpecahan yang ditimbut-
kannya' sudah begitu memuncak, hingga Saudi Arabia melarangnya
naik Haji di Makkah dan Majlis Ulama tndonesia pusat (MUl) datam
Musyawarah Nasional ll tanggal 1 Juni 1g80 telah menyatakannya
sebagai aliran yang ses€it dan menyesatkan. Jadi resikonya sudah
nyata. Belum terhitung .resiko di akhirat, karena tidak sehaluan de-
ngan jama'ah lslamiyah.

Proses selanjutnya berupa kekeluargaan yang homogeen da-
lam satu ideologi lslam, hingga tidak ada lagi pajak asing, yang akan
menimbulkan suasana berlimpah harta.
Sesudah kelimpahan ini menjadi jenuh, barutah timbul rasa paling ni,-
mat adalah tingkat tepa-adil, hidup dengan 

*mentaati 
tuntunan ibadat

lslam, yang untuk mudahnya dikutipkan saja dari karangan lndra
Bayu (Pelita, 2218-80) yang melaporkan pendapat Leopotd Weise
yang telah masuk lslam bernama : Muhammad Assad dari karangan-
nya "lslam in the Cross-road", demikian :

"lslam bukan doktrin mistik dan bukan pula filsafat: lslam ada-
lah program hidup yang sesuai dengan hukum-hukum alam
yan$ telah ditetapkan Tuhan atas penciptaanNya yang paling
tinggi, ialah koordinasi yang sempurna daripada aspek-aspek
spiritual dan material dari kehidupan lnsani. Dalam lslarn ke-
duanya dipadukan secara harmoni dan asasi. Kita diharapkan
mendekati Tuhan melalui keseluruhan dari segala kurnia yang
telah dianugerahkanNya kepada kita.
Tak ada lagi orang Mukmin sekejap waktu sejengkal tempat,
melainkan dalam suasana ibadah pada Tuhan. Baik termani-
festasikbn dalam sholat, belajar, mencari ilmu, bekerja
ataupun tidur sbkalipunl'.

Kutipan ini perlu ditampilkan, karena penulis sendiri selalu pri-

hatln terhadap kemiskinan pribadinya dalam masalah bahasa dan

sastra. Ternyata, Hadits Bukhori tersebut mengkait peran Ahli Kitab,

sedang kitab Al-Qur'an pun beberapa kali mendorong agar kita

mengajak berdialog dengan Ahli Kitab dengan cara yang sebaik-baik-

nya (Ali lmran / 3 : 64), An Nahl I 16:1251 dan Al Ankabut 129 :46)-

Semoga saling pendekatan itu dapat terjadi di lndonesia dimana telah

ditegaskan adanya Trilogi Kerukunan, meskipun kemungkinan terlak-

sananya masih menunggu barisan Ulama Waroskatul Anbiya' dan be-

lum waxtunya untuk saat ini. Tetapi hasil rumusan dari Dialog Tripoli

antara umat lslam dan umat Kristen yang sangat simpatik itu tidak

boleh dilupakan atau dicabut kembali, yang diantaranya berbunyi : *)

"Delegasi Kristen memohon agar fihak lslam menunjang ke-

langsungan penelitian historis dan pendalaman tafsir dari Ki-

tab Suci, agar lebih teranglah nilai yang seben-arnya dan yang

ilmiah dari Kitab Kitab Suci itu". (Pasal : 13).

ltulah rumusannya yang sesuai isi surat penulis sebelumnya kepada

Vatikan pada tahun 1975.
Sekali lagi semoga pihak "Vatikan tidak semakin melupakan permo-

honannya itu, memang perlu masih dapat menunggu' (Tetapi apa

lacur ! ........................ )

Mudah-mudahan dengan saling pendekatan itu dunia makin de-

kat kearah perdamaian yang telah lama diidam-idamkan oleh sege-

nap umat manusia di dunia. Amien.

*) Y.B. Mangunwijaya, Kttntltus (Jukarta) tanggal 5 Juni 1976.
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BAB II
TANGGAPAN GEBAKAN AHMAD|YAH (LAI|ORE) INDONES|A

Perkenankanlah kami mengungkapkan rasa kecewa kami, sete-
lah membaca karangan Bapak Ky. Arkanuddin, "Parousia Almasih,
lmam Mahdi dan Resikonya" (KIBLAT No. 2 tXXtX). Mengapa ? Ka-
rena Bapak Arkanuddin belum menyelidiki isi kepuslakaan kami, se-
tidak-tidaknya berdialog dengan kami, telah mempublisir vonis bahwa
Mirza Ghulam Ahmad itu orang tidak benar. Namun,kami tetap mem-
buka perpustakaan kami, bersedia untuk suatu forum diskusi, untuk
melayani Bapak Ky. Arkanuddin dalam mencari Kebenaran.

Tetapi pertama-tanna kami menghimbau Bapak Kyai agar de-
ngan hati tulus berdo'a kepada Allah Ta'ala apa Ghulam Ahmad itu
benar atau pendusta. Sebab dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengan-
cam untuk memotong urat leher mereka yang mengaku dari Tuhan
padahal hanyalah dusta belaka. Ancaman ini bahkan menimpa anak
Mirza Ghulam Ahmad sendiri, yakni pendiri Jemaat Ahmadiyah Qadi-
an -- Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, yang mengaku-aku sebagai
Musiih Yang Dijanjikan. Begitulah penuturan M.A. Faruqui dalam bu-
kunya, "The Truth Triumph".Sepantasnya lmam Zaman yang datang
setiap seratus tahun itu kita bantu, sebab beliau tidak minta keper-
cayaan kita atau permusuhan dari kita, melairrkan mengajak bahu-
membahu membela dan menyiarkan lslam. Marilah kita renungkan
nasib mereka yang mengolok-olok Mirza Ghulam Ahmad, tidak usah
kita sebut satu-persatu. Padahal beliau tidak memusuhi Pak Kyai, ke-
napa and4 memusuhi beliau ?

Kyai Arkanuddin sungguh berani dengan pernyataannya bahwa
Hadits-hadits lmam Mahdi dan turunnya at-Masih itu dianggapnya ba-
ial. Padahal kaum Muslimin sedunia termasuk Rabithah al-Alam lsla-
mi percaya atas ke-sahih-an hadits tentang Mujaddid, lmam Mahdi
dan Nuzulul Masih. Adakah orang selain Ghulam Ahmad yang men-
gaku menggenapi Hadits-hadits tersebut untuk abad 14 H ? Dan un-
tuk abad 15 H Mujaddid pasti ada.
Pak Kyai menganggap Ghulam Ahmad, "memberanikan diri mengaku
sebagai Almasih dan lmam Mahdi". Padahal sungguh mati beliau
pasti tak berani kalau tidak disuruh oleh Ailah SWT. Sebab betiau
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sudah dianggap pahlawan lslam sejak melansir, "The Teachings of
lslam" dalam forum diskusi antar agama. Dengan mengaku al-Masih
dan Mahdi pasti beliau dimaki-maki bahkan oleh yang tadinya memu-
ja-muji beliau. Tetapi risiko dimusuhi kebanyakan ulama ini pun su-
dah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya Pak Kyai menyatakan, "lkutilah bagian yang ter-
besar, sebab tangan Allah menyertai jama'ah". Kami bisa menerima
hadits ini. Tetapi apakah yang terbesar dimata Tuhan ini berarti dik-
tatur mayoritas ? Bukankah jama'ah itu berarti yang mengikuti Al-
Qur'an dan al-Hadits secara murni dan konsekuen, meskipun mung-
kin jumlahnya di dunia ini sangat sedikit ? Mirza Ghulam Ahmad
diberi tahu, cukuplah limaribu orang untuk tigaratus tahun dalam
memenangkan lslam di dunia ini, padahal beliau mohon 100.000
orang. Kenapa golongan lain tidak mau berbaiat menjunjung lslam
melebihi dunia seperti Gerakan Ahmadiyah Lahore ?

"Dakwahnya menambah perpecahan ummat", kata Pak Kyai.

Bolehlah kiranya kami kisahkan, bahwa waktu Masjid Woking London
kami urus semua golongan rukun bersatu. Sekarang malah jadi arena
gontok-gontokan antara Syiah dengan Ahli-Sunnah, tahutahu Ge-
rakan Ahmadiyah jadi saksi di Pengadilan London. Markas dan Mds-
jid kita di Jl. Margorejo lll/B Sala juga terbuka untuk semua golong-

an. Dan kita para anggota Ahmadiyah Lahore diminta ikut aktif seti-
dak{idaknya membantu golongan-golongan lslam lainnya, menjadi
anggota ta'mirul masjid dimana-mana menyerukan persatuan umat.
Sedang hasilnya marilah kita berserah diri kepada Allah SWT.

"la membanggakan merasa menerima wahyu, kalam Allah dan
ilham serta ru'ya, mengingatkan pada dukun kebatinan", kata Pak
Kyai. Padahal maksud Hazral Ahmad adalah meyakinkan bahwa pin-
tu wahyu, kalam, ilham dan ru'ya itu masih terbuka, sebagai bukti.
bahwa lslam adalah agama yang hidup. Allah masih dan akan se-
nantiasa berbicara kepada hamba-hambaNya; manusia, binatang, gu-
nung pun menerima sabdaNya. Begitu teori dalam al-Qur'an, begitu
pula dalam praktek. Mudah-mudahan Pak Kyai tidak ikut menggelap-
kan, matahari dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa berbicara
lagi. Naudzubillah. Bacalah buku kami, "Wahyu lllahi" agar persoalan
ini menjadi jelas.

"la berani mengaku sebagai nabi", kata Pak Kyai. Rupa-rupa-
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nya Pak Kyai sependapat dengan Jemaat Ahmadiyah eadian bahwa
beliau benar-benar Nabi. Padahal kami mempunyai bukti-bukti bahwa
puluhan imam, wali serta ahli sufi "mengaku sebagai nabi,,, "menga-
ku sebagai rasul", "sebagai Allah" padahal mereka bukanlah nabi,
rasul ataupun dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Kami persilah-
kan Pak Kyai bersama Jemaat Ahmadiyah eadian mengakui mereka
semua sebagai nabi atau mengikuti pandangan Gerakan Ahmadiyah
Lahore bahwa kenabian dan kerasulan sudah,betut-betul tuntas pada
pribadi Rasulullah Muhammad sAW. Atau menurut kata-kata Mirza
Ghulam Ahmad, "Tidak ada nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi
baru sesudah Nabi Suci Muhammad SAW.,,

"(Ghuldm Ahmad) terlalu berani mengartikan Rabwah sebagai
Kashmir padahal desa itu letaknya cukup di sekitar palestina", kata
Pak Kyai. Tidak usah kami tanggapi cukup pak Kyai kami persilah-
kan membdca buku kami "Jesus in heaven on earth,, dari Khwaja
Nazir Ahmad, dan "Jesus died in Kashmir" dari Andreas Faber-Kaiser;
yang memuat kutipan ratusan bukru para ahli sejarah, untuk menun-
jang bukti bahwa Jesus a.s. wafat di Kashmir. Dan kami ingin pak
Kyai mengarang buku semacam untuk membuktikan bahwa Jesus
a.s. wafat di desa sekitar palestina -- kalau pak Kyai berani.

Pak Kyai menyalahkan tafsir hadits "matahari terbit dari Barat',
versi Ghulam Ahmad yakni semaraknya matahari lslam di Barat. Me-
nurut Pak Kyai hadits ini harus ditafsirkan sebagai westernisasi. Na-
mun anehnya sebagai kesimpulan beliau mengutip Leopold weiss
yang baru masuk lslam dengan nama Muhammad Asad dalam buku-
nya "lslam at the cross road". padahal Leopold weiss masuk lslam
di Masjid Ahmadiyah Lahore, Berlin, ditangan Hazrat Maulana sadr-
ud-Din -- mufassir al-Qur'an ke Bahasa Jerman, yang bersama-sama
dengan Alhajj Khwaja Kamal-ud-Din menjadi mubailigh lslam yang
pertama di Eropah (sekarang beliau masih menjabat Ameer dari Ah-
madiyah Pembela & Penyiar lstam, Lahore). Leopotd weiss dijanjikan
bantuan Rabithah untuk mentafsir al-eur'an ke Bahasa lnggris. Tetapi
akhirnya janjian bantuan dibatalkan karena tafsirnya dianggap banyak
mengandung ajaran Ahmadiyah. Untunglah tafsir itu sekarang sudah
terbit, penuturan S.M. Tufail dalam majalah ,,Al-Ahmadiyah", 

London.
Akhirnya tentang larangan naik haji, alhamdurillah sampai saat

ini para warga Gerakan Ahmadiyah bisa berhaji dengan leluasa (se-
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kaligus untuk menghapus fitnah bahwa warga Ahmadiyah berhaji ke

Qadian). Dan mengenai pernyataan MUI bahwa Ahmacliyah bukan ls-
lam, sesat dan menyesatkan cukup kita serahkan kepada Allah SWT
untuk mempertanggung-jawabkannya.
Menurut al-Qur'an yang menjadi pedoman Gerakan Ahmadiyah La-

hore, setiap yang mengucapkan salam kepada kita adalah sesama
muslim. Dan menurut al-Hadits juga jadi patokan kita, setiap mengu-
capkan Kalimah Syahadat adalah sesama muslim. Justru penyakit

kafir-mengkafirkan inilah yang diberantas oleh Hazrat Ahmad, tetapi
disuburkan lagi oleh anaknya, yakni Pendiri Jemaat Ahmadiyah Qadi-
an. Untunglah bagi warga GAI tidak ada yang membalas mengkafir-
kan orang, meskipun dari dulu selalu di-cap "bukan lslam" oleh me-
reka yang kurang selidik. Alhamdulillah pula, delegasi Gerakan Ahma-
diyah diterima dengan terbuka oleh MUI Pusat di Masjid lstiqlal, bah-
kan diajak makan dan shalat bersama. Rasa persaudaraan sesama
Muslim ini sungguh mengharukan hati kami; mungkin Bapak Hamka
masih ingat kepada kami.

Kami harapkan Pak Kyai jangan memetik hasil-buah Ahma-
diyah sambil memaki Pendirinya. Marilah kita nilai pohon dari buah-
nya. Limaratus anggota yang kebanyakan melarat, yakni warga GAl,
bisa menerbitkan al-Qur'an dalam 3 (tiga) bahasa; Belanda, Jawa,
lndonesia; lslamologi dalam dua bahasa, serta ratusan judul buku-bu-
ku lain, bukankah ini prestasi ? Kami persilahkan Pak Kyai memban-
tu menelaah, menterjemahkan dan kalau cocok menyebar-luaskan
ratusan judul bukn dalam perpustakaan kami. Setidak-tidaknya bahu-
membahu membela dan menyiarkan lslam. Supaya lslam segera
unQgul di dunia ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Transkripsi diambil dari
Surat tanggapan sdr. Imam Musa Projosiswoyo
Manager Daru'l Kutub'l Islamiyah Foundation
Jl. Ouo Iskandardinata II Rt. 0A3 / RW. 09 No. 7

Bidaracina Jatinegara.

BAB III
JAWABAN ATAS TANGGAPAN

GERAKAN AHMAD|YAH (LAHORE) INDONESIA

I. TUJUAN PENULTS
sejak sekolah di H.r.s. Muhammadiyah kami, penuris, terah ak-

tif membaca dan ikut menyebarkan buku-buku siaran Ahmadiyah La-
hore, karena banyak memuat berita tentang kemajuannya di Eropa
dan lagi mengenal kemajuan ilmu yang dibawakannya. Aparagi ter-
jemahan Al-Qur'an bahasa Belanda dengan kornentarnya amat kami
perhatikan. Beberapa guru disitu memang tergolong aliran itu, hingga
terJadi mutasi, karena mungkin tidak disetujui oleh pimpinan Muham-
madiyah. .1.

Untu{ memperruas pemandangan, kami pun beberapa kari ber-
temu deng'sh tokoh Ahmadiyah eodhiyan -- ketuanya shah Muham-
mad di jalan Palembang, Jakarta, dan sementara berdiskusi untuk
menjajagi sampai berapa jauh argumentasi dalil-dalil Nas-Nya. Karena
berlengganan juga majalahnya "Nur rsram", maka kami tahu bahwa
seorang Belanda Muslim Keeskamp Jakerst dan Drs. Bahrum
Rangkuti (alm) diketuarkan dari gotongan eodhiyan.

GAI (Gerakan Ahmadiyah rndonesia, ariran Lahore) cabang
solo dulu mengadakan pengajian pada hari Minggu secara berpin-
dah-pindah tempat, sekarang tempat pengajiannya sudah menetap di
Margoyudan di tempat Bp. yudo.
Kami mungkin dapat digolongkan peserta pengajian yang rajin; mes_
kipun kadang-kadang tidak hadir. Kami senang hadir, karena selalu
berjumpa bekas guru-guru H.l.S. Muhammadiyah dahulu, lagi juga
kami mendapatkan giliran untuk membantu pemecahan masalah tafsir
Qur'an. Dimana ada tafsir dari Maulana Muhammad Ali tidak kami
setujui; seperti hal sabiqun atau.Muqorrobin yang di-indetikkan dengan
Ashabul A'rof, kami tegaskaa.'juga dalam pengajian, hingga pimpinan
Pengajian pernah pula menyatakan pada waktu lain, bahwa tafsirnya
ada kalanya boleh direvisi.

Ketika Bp. soedewa -- penterjemah eur'an bahasa Beranda,
berkunjung ke solo, dan pula Bp. H. lrsyad -- sebagai wakil ketua
Pusat Ahmadjyah, kami berkesempatan mengajukan pertanyaan-per-

i

'$

I
ll
i

\,

4

I
I

I

24
25



tanyaan dan usul, yang sayangnya tidak dijawab seketika dalam per-

temuan itu.
Pada suatu ketika Bp. Drs. Soebadar -- ketua GAI Cab' Solo,

memesan kami untuk berkunjung ke rumah Bp, soedewa di Bogor

(mengingat kami pada waktu itu sering berdagang batik sampai Bo-

gor), kami pun bersinggah di jalan Waringin dan dapdt berbicara ba-

nyak dengan Bp. Soedewa. Tiba-tiba dari belakang muncul Bp' lr-
syad, yang mendekati Bp. Soedewa dengan pesan, "Jangan dengar-

kan Pak Arkanuddin", yang cepat-cepat disahutnya, "Keterangan Pak

Arkanuddin logis betul".
spontan saja kami mengajak ramah-tamah disitu, tetapi sayang sekali

Bp. lrsyad bertekad mau pulang ke Jakarta, maka kami menegur,

"Masaa. Kami jauh-jauh dari Solo, sudah sampai disini, Pa'k lrsyad

beralasan mau pulang, toh jauh lebih dekat daripada safh. Marilah

omong-omong sebentar meldengarkan pemecahan yang'.sAya utara-

kan kepada Bp. Soedewa". Ternyata tokoh ketua itu tid# mau me-

nyabarkan duduk, terus saja berangkat keluar. seolah-olah menggam'

barkan pertanyaan-pertanyaan dari kami yang tidak mudah dijawab;

karena dulu dalam pertemuan di Solo hanya dijawab, ".Jawabannya

akan dibahas di Jakarta lebih dahulu". Jadi kami mengira akan men-

dapatkan jawabannYa di Bogor itu.

Kami datang lagi, tapi Bp. Soedewa sedang sakit keras' Sesungguh-

nya kami tawari untuk kami obati sakit darahtingginya; tapi dijawab

oleh puteranya, "sudah digarap Dokter", dan tidak lama lagi beliau

meninggal-dunia. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepa-

da Wakil Ketua tersebut, adalah :

1. Betulkah Mirza itu anak Maryam, karena menurut Hadist bah-

wa lsa yang turun itu ditegaskan anak Maryam ?

(Jawabannya tentu musykil, sebab lsa bin Maryam hanya ter-

jadi pada abad pertama, dan Mirza Ghulam Ahmad tentu bu-

kan anak Maryam).
2. Pembaharuan pendidikan agama pantaslah tiap 100 tahun di-

adakan -- sesuai bunyi Hadits, akan tetapi dari manakah kita

tahu bahwa lsa bin Maryam yang akan turun juga dibatasi

100 tahun ajarannYa ?
(Hadist Nabi tidak menyebutkan seseorang yang akan berge-

lar Mujaddid, melainkan barangsiapa saja boleh membuat
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pembaharuan, yang tiap 100- tahun diperlukan)'

3.Bilatvtirzamen,gar-utsabinMaryamyangakanditurunkan'
benarkah beliau tahu ilmu lsa bin Maryam ? Sepanjang studi

kami, malahan kaum Theologi Eropa yang rasionalis lebih ta-

hu tentang data-data pelalaran bertendensi aiaran Almasih

yang seben"iny", tewat rritix seiarah dalam lniilnya Gereia'

Sepanjang Uacaan kami' Mirza hanya menulis sebagian be-

sar soal urOiiunur seirama akhir abad 19 M dikatangan ka'

' um Suti, yang masing-masing berbeda haluannya' Maklumlah

Pakistan, lrai, lrak 
'Oa"n 

sejajar ! Demikian diantaranya'

Dalam pengajian-pengajian Ahmadiyah di Solo kam.i sering ber-

jumpa bekas grrr-gwu'xairi- : Bu Kusban' Bp' Soetantiyo dan lbu'

Bp. Soebadar, iuga ikut di rumah Bp' Sahib -- putera Bp' Bahrum

(alm.) yang direktur Aanf gumlOaya Solo; juga dalam ceramah-ce-

;;;; lariq oioerikan oleh Bp- Bahrum sendiri sebagai Ketua Umum'

Malahan ep. Banrum ponun minta keterdrigan kepada kami tentang

kemusykilan tafsir surat An-Najam, karena mendapat bantahan dari

urama rain. Dan kami terah pura memberitahu duduk-soarnya dari tat

sir Baidhowi. Dua kali kami diminta berceramah di Baciro Yogyakarta'

yang kedua katinya-perupa dalam rangka meniawab perta.nyaan dari

seorang wakil dari rtl"r"ni. Disitu kami tampilkan kemusykilannya be-

rupa salah tafsir yang Oi-Ouat oleh Maulana M' Ali yang semestinya

menunjukkanorang,tetapidigantibarang(antara''man',dan,'ma''dari
ayat Al_lsro, 601 namf"'r.ny" karena_ada konsep tertentu yang ingin

dipertahankan,hingga'rn"..,b"nlafal'Ternyatasebagaiakibatnya'sete-
rusnyakamitidaklagidiberikesempatanberceramahdiYogya'

Kami sebagai oiang yang pernah mengalami hidup dalam ling-

kunganPondokPesantre-n.yangsetamanyabersikapterbukauntuk
semuagolonganOanmaOnzablslam'tidakpernahmerasakanperlu-
nya fanatisme, melainkan dalam agarna lslam melulu' Fanatik go-

tongantertentutidakkamipentingkan,melainkanberkeinginanberke"
luarga dengan gotJngan-gotongan itu; iustru untuk membawakan ke-

satuan atau persam"-rn f'fl", sekiranya terdapat perbedaan faham'

;;; x"rr"rg" Ahmadiyah mungkin kami didaftar sebagai simpa-

tisan, demikian pula dalam golongan umat lslam lainnya'

Dalam pengajian-pengallan n'nmaJiyan kami tidak suka mengkutik-

kutik Mirza, kecuali Jp"Oifu masalah Mirza menjadi acara pembica-
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raan, sebagaimana tersebut diatas. Kami seraru menjaga kode_etikpertemuan dan berhasrat membawakan pandangan-pandangan baruuntuk memperrihatkan bahwa ajaran rsram ser#uny" 
"o"t"h 

rere-'vant, serta tangguh menghadapi segala tantangan itmian atau ideolo_gi lain.
Maka seterah mengenar isi dan perkembangan gerakan masing-ma-sing madzhab atau golongan -- apalagi setelah Ayattultah RohultahKhomeini diberitakan merimar akan nnuncurnya rmhm Mahdi yangsampai sekarang T:ih ghaib. Segeratah kami angkat pena agar di_ketahui oreh umat tsram sampai ierapa jauh sumber-sumber yangmenyebabkan timburnya pertentangan pendapa! antara fara utamascholastik, Mistik sufi, kaum sarai dan sebagainya, raru kini timburkaum Modernis rsram. Marahan kini Dr. tuon. rqoat terah mengungkapbahwa rmam Ghozari, tokoh utama yang menghidupkan amar ibadatsyari'at, akhir hidupnya ber'uzrah, di[atakan orerr oi. trron. tqoat ter_pengaruh oreh firosuf Aristoteres, protinus yang berfirsafar neo _ prato_

nisme.

Jadi masa sekarang membutuhkan pengungkapan seruruhnya danpemurnian kembari yang sesuai aspirasi Nabawi. DENGAN DquiKr_AN INSYA ALLAH TUJUAN UNTUK MEMPi;;;,UXOT,'',,,O 
'=*-HASIL. Maka satu-satunya jaran yarah menuris edi mass-media, danternyata kini mendapat tanggapan dari Sdr. lmam fr4rrr, yang perlukami jawab satu-persatu secara singkat.

1. Dikatakan llemusuhi, Mengoloit_olok, Dan Memaki_makisama sekari tidak ada satu katipun yang mengandung istirah-istilah negatif itu dalam tulisan kemi. Akan tetapi yang terang adalahkami tidak sependapat atau berbeda faham atau ragi tidak setujupengakuan Mirza sebagai Armasih -- yang mempunyai gerar Nabi.Apalagi meng-"kafir".kan, sebab kibrat Mirza masih ,#, i"ngan ka-mi; sebab Nabi bersabda, ',La tukaffir ahla qiblatika,,.
t9lpul MUI sampai menganggap sesat dan menyesatkan, itu adatahMUl. Dan memang masih banyak umat atau bahkan golongan Mus_lim yang dapat dianggap sesat dan menyesatkan, karena keriru fa-ham dan tidak mau berubah dari kekeriruannya -- oreh sebab berbe-da pendidikan dan perbedaan ringkungan hidupnya serta pergauran-nya.

sejauh pengertian kami, MUr masih ingin mencoba dengan
28
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pertanyaan, "Betulkah lsa Almasih mempunyai ayah ?" Hal ini kami

dengar dari Sekreta,is nnmaAiyah Cab' Solo - sdr' Sodruddin' Orang

ini bahkan kami oaniu cara meniawabnya yatah perru menggunakan

Bp. Ky. H. Jamaluddin' Jadi kami tetap memberi jalan' meskipun be-

lum tentu sama pendapatnya; demi kesopanan'

2.MirzaBukanPendusta,KarenaTernyataTidakWafat
TerPotong Urat LehernYa-

Kami kurang 
-r"p"nd"pat 

apaoita nasib kematian menjadi ba-

han pembuxtian, seia[ nrr"'n swt oatam Qur an sendiri telah me-

nyatakan bahwa apabila umat manusia tidak dapat bersatu' orang-

orang kafir bahkan ;;6 "*"" 
diberi keberuntungan di dunia (Az-Zuh-

ruf 33)' 'urkan agar kita beriuang iihad
Malahan ada Hadist iuga yang mengani

terhadap kaum Mu'miiin 
- 

senOiri' karena sudah banyak melupakan

pedoman dalil Nas'

3. Pengakuan Mirza Sebagai Almasih' Karena Disuruh Oleh

Allah

.Memang kami tidak setuju dengan fahamnya Mirza' Sebab Al'

masih menurut nf-O,i;"n 1Rn-t'iisa l4 : 171\ adalah lsa bi1 Maryam;

jadi lainnya ya boleh"kami sangsikan' Juga sebagai Nabi kami tak

sefaham.
Menurut anggapan Ahmadiyah Qodiyan -- Mirza mengakui sebagai

Nabi, tapi ditafsirrrya dengan Nabi yang tak membawa. syari'at' iadi

hanya sebagai p",o"' slperti Nabi Harun dan Nabi-nabi lsraili yang

bermunculan oanyat< Ju'ung sesudah Nabi Musa a's' yang membawa

syari'at.
Kalau tidak salah kami masih ingat pernalr memblca majalah

terbitan GAI (Lahore) yang memuat pengakuan Mirza sebagai Nabi'

yang ditalsirinya se-Oagai 
-MuiaOOld' 

bukan Nabi sungguh' Kini Sdr'

lmam Musa mengutip kata-kata Mirza yang menyatakan'tak ada Nabi

lagi, hal ini kami peisinnfan mengadakan pencocokAn dengan Ahma-

diyah Qodiyun ,*o obyektif; kimi tinggal menunggu hasil penco-

.oxunnyu. Toh sama-sama di Pakistan pusatnya'

Kalau katakan "disuruh oleh Allah SWT"' hal ini terang me-

nyinggung perasaan umat lslam terbesar iumlahnya; sebab dalam Al-

Qur'an sama sekali tidak ada perintah atau suruhan semacam itu'
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4. Miza Mengaku-Menggenapi Hadis-hadis Tentang Mu_laddrd, rrnam Mahdi dan Nuzurut Masih untuk Abatt14 H.

T:::::'::l^TTlr" kepada Bp. soerjipto, sH-- sekjen. GAr[f* j:":lg^o::^q:rtinyart,,itao#"p-"-rl'r,";;;'Jil],ilil;,T]jawabnya, "kita masih menunggu,,.

XIH:f,,:::llT.j"',n^"_:ir"sa menyatakan,,,Beriau (Mirza) ti_

f:l ff iTT ^I1l, 
Kyai (Arkan-uoai nl, renapa-'"n0"'=rTr[,; ;l,r::

k:"r"If:ii?i ifl:f I:i1 r<ami, laoi i,.",i;"dilffis*'X#;
::lTr",f:' ^::: ^1111 -mem 

us u hi 0",i,u,,*,"i,i[il [J;#' ;J#:rPr
f:"::Yg,-l-":grkr"nnya sebagai Armasih dan tmam Mahdi.,r'"j.ril ,;;: ;lfiH;-r,tta lzaai t t^L 

- - -- r ana-ma-

ffi["il*"j::,T"T:?r:11,* pensikur_pensikutnya Kami memanstidak mempunyai sifat sentimen.

Tiga macam itu oleh Qur'an dikatakan : diwahyukan atau sebagai

*Jnyr. Yang wahyu kholqi dan bertabir masih tetap berlangsung' ka-

rena Allah iOataft Maha Bersabda dan ternyata dunia berproses de-

ngan hukum fithroh yang tertib Juga lewat ru'ya atau mimpi dimana

Ailah juga bersabda lewat permisalan atau ibarat yang manusia bi-

asakurangmampumenjawabsecaratepat,sebabNabi-nabisudah
tidak ada lagi.

Adapun Wahyu yang ketiga, yalah Wahyu Kenabian' yang hanya da'

patditerimaolehparaNabi;olehNabiBesarMuhammadSAWtelah
dinyatakan habis waktunya, demikian Haditsnya :

" Tidaklah berlangsung Nubuwwah (Wahyu Kenabian)' melain-

kan Mubasyarat' Apakah Mubasyaral ? la adalah ru'ya yang

baik".
Ru'ya yang baik adalah mimpi yang mengandung petunjuk yang be-

nar,, maka-umat lslam sering dianjurkan solat istikharah untuk menca-

ripilihan,meskipunsesungguhnyajugatidakmudahuntukmemaha-
mi mimpi secara mutlak; titena Nabi sudah lewat zamannya' Nabi-

nabi seiing mengatami ru'ya (visiun) yang terjadi antara jaga dan ti-

dur.
Jadi apabila pada zaman sesudah Nabi Muhammad SAW masih ada

kalam Allah yang disampaikan kepada seseorang' yang mengaku se-

bagailmam-MahdiatauRatuAdil,berartimenyalahiayatAl-Qu/an
yang berbunYi :

"lni hari Aku (Allah) telah menyempurnakan agamamu' dan te-

lahAkusempurnakanni'matKuatasmu,'.(AlMaidahl5:4).
Maka apabila Mirza tidak menjalankan seleksi antara 3 macam Wah-

yu itu, lalu malahan menyatakan menerima langsung Wahyu bisikan

Allah, maka perpecahan umat lslam menjadi kenyataan. seolah Qur'-

an tak semPurna lagi.

6.RabithahAlAlamlslamiPercayaKesahihanHadistTen.
tang Muiaddid.

Sepanjang.pengertian kami, Hadits-hadits tentang lmam Mahdi

tidaklahsahih;paling.palingHaditsHasan.Akantetapibilaantara
Hadits-hadits itu masing-masing berkontradiksi, seperti ada yang me-

nyebutkan munculnya lia bin Maryam sesudah lmam Mahdi; lain lagi

menerangkan bersama-sama berbarengan membunuh Dajjal; lagi

lmamMahdijugaAlmasihsendiri,Bagaimanakahcaramemilihsalah
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Kami kurang setuju 
{9nOan pernyataan tmam Musa bahwa pa_

9.'."?T 15 Hijriyah muncur rali semacam tmam Mahdi, Armasih danMujaddid. Katau mujadd,d.diaiikrn "f"rr, adanya p"rl"n"rr"n tiap100 tahun" kami setuju, karena r"rr"i bunyi Hadits, bukan rmamMahdi dan bukan Armasih. Akan Gapi oita ao" 
'rrn"rl, 

kamiataupun rekan-rekan lain, pasti ingin berwawancara secara matang;karena zamannya suo.lfr 
.berbeda iari paoa zaman abad yang tam-pau' Akan tetapi bira tidak ada, pendapat gorongan nnmaoiyan seru_ruhnya dapat dibatarkan. Dan taji ,".,ti a"p"t oLou teoenli"n 

"n1"_
ra lmam Mahdi yang diharapla-n Khomeini oan nnmaoiyr^n a"r,or"dan Ahmadiyah eodhiyan. eisa ,.r"i I

5. pintu Wafryu, Kalam Altah dan llham Serta Ru,ya Ma_sih Terbuka.
Kami telah faham bahwa kalam Allah SWT dapat berlangsungsebagaimana bunyi ayat Asy syura / 42 : 51 daram bentuk 3 macam.:1. Wahyu alami (kholqi) seperti bumi, lebah, langit, orang Mu,_min, Malaikat, Nabi-nabi.

2. Wahyu bertabir. Bgrtabir dengan lewat ru,ya dan mimpi, se_perti mimpinya nabi yusuf tentang matahari, bulan, bintangbersujud; raja.Fir'on bermimpi 7 sapi kurus memakan 7 sapigemuk, yang hanya. dapat diungkap oleh ru"bi, 
"rrr" f"fin_ting yang hanya dapat ditanglapi oleh Nabi MuhammadSAW sendiri.



satu yang benar ? Karena apakah Rabithah tidak mau menerima Ah-madiyah ? Har ini rebih dahuru kami tanyakan kepada Lemtaga itu.Bira Hadits-hadits yang dipergunakan *nn berkontradiksi, terang pe-rasaan atau pengakuan murni dan konsJtuen kurang 
-irpr, 

diper-tanggung-jawabkan.

7' 
[?fl"""r1,:" 

Menerima Hadist ini, ,,lkutitah bagian yang

-:;yjff,flI?:T ::l:j:,?r, artinya bukanrah mayoritas yans ha_

ffi #,"i11;*'l3l, ::'T 91 mlloqas h;,;; d;*ij;;;' k#;#:
If X#:f: y:y::l y,"n _ i"oii.- o* ;;#; i,i#rr],_'#rlX_
;;: J:nT i^ ::l"J g 11 

ra ru da n, 
" ".*i ;;,,, _d;"ffi ilH:

ll":ru "T: :::li i lq* v' 
" 
g-' 

";v,d; "?il; J;:: I 1 #::
l"iT:,::f i,,:"i:.T,J:r1,1-,,",t',iJ-ffi ;ffi ;r'J#:',TiJffi:
I?T jf::,L jl,^,ll j3roeo3no",,t_u,"t"oJ,i';,";J';;#':#:
[1 ffiTlr:.. 

Hadits ini meruplkr; r,;i; ;;"],';"* *?,i#J.*r"?,T-

an kaum Theolog Eropa, mulai ditemukan sejak tahun 1947 iadi
Mirza Ghulam Ahmad belum tahu soal Naskah Qumran. Ternyata di-

dalamnya ditemukan data-data riil tentang gerak-langkah Rabbi Jezus
(Rabbi J : dlm. istilah mereka) dalam membina alaran Almasih yang
lebih murni; meskipun terpotong-potong ceritanya. Malahan dari ka-

rangan seorang Pendeta KAtolik Johannes Lehmann -- seorang Jer-
man, yang kini masih kami simpan, terdapat keterangan bahwa tem-
pat perlindungan Rabbi J adalah di suatu lembah, dataran yang ber-
pohonan, yang ada sumber airnya; hingga lebih mendekati bunyi ayat
Al-Qur'an Al Mu'minun 123:51 -- bahwa yang berlindung ke Robwah
itu Nabi Musa a.s. bersama lbunya. Jadi Palestina dan sekitarnya
sudah cukup. Alangkah baiknya apabila para pengarang buku Kash-
mir sebaEai kuburan Almasih dipersilahkan ikut mempelajari Naskah

' Qumran.
Kami mewakili buku tersebut dari 3 versi : versi Gereja, versi llmu-
wan / Sejarahwan rasionalis, dan juga versi Pendeta tersebut -- yang

kini sudah masuk lslam. Mungkin, karena tertarik ajaran dalam nas-
kah Qumran itu sesuai dengan aspirasi Al-Qur'an; kini Pendeta itu

setelah masuk lslam bernama : Yahya Abdul Rahman Lehmann.

i9. Leopold Weiss Masuk tslamnya Ditangan llazrat Maula-
na Sadruddin.

Bagi kami seorang Jermari yang mengikuti jejak Ahmadiyah,
kami sambut dengan gembira. Karena kami ingin juga bertemu de-
ngan wawancara secara kekeluargaan lslam, seperti yang telah kami

alami dengan tokoh Ahmadiyah di lndonesia, yalah Bp. Soedewa
(yang oleh Bp. lrsyad kurang ditanggapi). Malahan apabila dimungkin-
kan, Dr. Lehmann tersebut sekaligus dipertemukan agar ungkapan
Naskah Qumran dapat berbicara. Sekaligus'kami juga akan memper-
kenalkan sualu konsep yang mungkin lebih cepat dapat difahami oleh
orang-orang Eropa dari pada umat lslam konvensional.

10. Bersedia Untuk Suatu Forum Diskusi
Juga ada baiknya masalah semua itu dibawa ke forum diskusi;

hanya saja perlu difikirkan cara bagaimana agar diskusi tidak mem-
bawakan suasana panas atau tegang. Sebab secara sepintas lalu

ajakan diskusi sudah mengandung persiapan pertahanan pendirian.

Padahal kami sendiri tidak ahli debat, melainkan suka membuat pe-

33

rus tahu diri.
Bila terdapat perserisihal fah1n, musyawarah adarah satu-satunya ja-lan yang telah diperintahkan. gira oerum berhasit tawakkar yang harusmenjadi randasan sambir berurang-urang musyawarah; dengan ber-gafli-ganti cara dan sarana. syarai musyawarah terah ditegaskan da_lam ayat Ati lmron/3 : 159.

8. 
::rrTJ;:"r" 

Kashmir sebasai Robwah Datam Ayat

Terah kami baca argumentasi Ahmadiyah tentang Kirshmiryang menlkait nama orang yang dikubur bernama Jezta, Jesua ataulainnya yang seirip.
Pendirian yang tergesa-gesa diambir, memang kami sesarkan, sebabargumentasinya tewat penemuan-penemuan yang bersifat .hipotetis
kurang dapat dipertanggung-jawabkan. Bira har ini raru menjadi keya-

[:1;; ::T,n 
fihak rain t"ir" oi_""p"satah; p"o"r,ui p"nlr,nsan tain

Pada zaman purbakala terdapat nama Jesus,Sirach, yang se_karang masih disebutkan daram eidinpokrif. Nabi yusya, dituris orehAhli Kitab Josua. Jadi soal nama banyak kembarannya.
Tentang tempat di Kashmir, kami terah condong ke tempat de-kat patestina, karena Naskah eurnran I ,"nn i;il b"d;;"r"0,*","ng-
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mecahan apa wajarnya. Maka untuk itu rebih dahuru masihg-masing
bersedia membuat persiapan, diantaranya :

1. Fihak Ahm.adiyah perru menunjukkan cara mengerakkan ceritatentang Miza yang ingin mengawini Muhamnii Begum, tapi
terharang karena kedahuruan orang rain. Kemudian meraknati
dan meramar akan matinya si suami daram tempo 2.rp rahun,
laru dapat menariknya sebagai isteri. padana teinyata si sua-mi lebih panjang umurnya Jan Mirza lebih dahulu meninggal
daripada Muhammi. Bira har ini tidak diatasi, perisiiwa itu me-
nunjukkan karakter yang amat tercera. Kami'persirahkan me_nanggapi karangan "rmam Mahdi" oreh M. Arsyad rharib Lu-bis, Medan.

2. Tim diskusi perru diambirkan dari tokoh-tokoh MUr dan or-mas-ormas rsram rain, dan insya Ailah kami akan membawa_kan alam pembicaraan seobyektif-obyektifnya dan sewalar_
wajarnya.

3' semua fihak yang ikut, rebih dahuru membaca turisan kami
. latam majatah Kibtat No. Z IXXIX dan tulisan ini.4' sebaiknya fihak "Kibrat" yang mengambir inisiatif dan menga-tur siapa saja yang akan dihubungi untuk menjadi sponsor.t Demikianrah 10 point yang sementara kami kemukakan seba-gai balasan atas surat yang oitansir rewat Redaksi ',Kibrat,, tertanggar27 Romadhon 1401 dari sdr. rmam Musa projosiswoyo -- managerDarul Kutubi'l rsramiyah Foundation, jr. Kesehata n rxr12, Jakarta pu-

sat.

,. semgga dengan kontak turisan tersebut semua fihak makin sa-ling mendekat untuk saring memperajari, terutama untuk mengenarkonsep kami untuk menghidapi tantangan yang rebih berat dari ruaryang lebih. penting untuk dihadapi berJama. Terutama suatu konsepuntuk melayani tantangan dari dunia inte[ektuaris, sekuraris danmarxis dengan perayanan pemecahan yang irmiah oan ooylr.tif; hing-ga rasa permusuhan dan pertentangan makin dapat dikurangi -- tidak
1r:"y1 antara gotongan-gotongan, t6tapi luga "nirrc 

n"rg.i_Or"g;.
Mudah-mudahan demikian adinya. Amin.

BAB IV

OADIANISM, A CRITICAL STUDY

Apabila Penulis, Kyai Arkanuddin, meninjau masalah turunnya

lsa bin Maryam dan lmam Mahdi dari data-data kitab suci serumpun

S(Taurat, lniii dan Qur'an) dan Pengaruh sejarah Kebudayaan Barat.
"sedang 

yang tertera dibawah ini merupakan kutipan dari majalah

panji Masyarakat no. iso dan 151 lh. '1974, yang membahas c.q.

Mirza Ghulam Ahmad, dari segi biografi dan kronologi seiarahnya.

SELAIN prakata, buku ini terdiri dari empat bab : Sejarah tim-

bulnya Qadianisma - Perkembangan ajarannya - segi-segi kehidup-

an Mirza - Studi tentangj gerakan Qadiani. Tiap-tiap bab dibagi anta-

ra3dan4bagian.
Dalam prakata itu'pengarang menerangkan seperlunya, bahwa

ketika dildtlgsungkan lnternationa! lslamic Colloqulum di Lahore

1g57t58, pengarang dimintd oleh Maulana Abdul Qadir Raipurl

membuat sebuah studi tentang hakekat kepercayaan dan ajaran-ajar-

an Ahmadiyah Qadiani. Hasil studinya ini sekarang dikemukakan ke'
pada kita berupa buku seperti iudttl.
di atas. Kita ingin membicarakannya
seringkas mungkin, karena agaknYa

studi semacam ini masih diperlukan,
baik sebagai perbandingan dengan

studi-studi lain dalam pokok perso'
alan yang sama maupun dalam me'
lengkapi pengetahuan tentang gerak

an ini. Sedikit banyak pengarang su'
dah kita kenal sebagai ahli selarah
melalui buku-bukunya tentang seja

rah yang cukup mendalam dan sa;
ngat menarik dibaca.

Abul Hasan Nadwi yang sudah
tidak asing lagi sebagai ulama dan
pengarang lndia dalam studinya ini

mula-mula mengaiak Pembaca me'
nengok sepintas lalu sejarah Musli-

min lndia menjelang muncul- gs
Mlrza Ghutao Af,mad
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nya gerakan Qadiani. Tampaknya pengarang mempelajari sungguh-
sungguh buku-buku dan tulisan-tulisan Mirza Ghulam Ahmad di
samping mengumpulkan informasi sejarah yang dianggapnya cukup
otentik serta referensi lain dalam bahasa-bahasa Urdu, Arab dan
lnggeris sebelum mempersiapkan bukunya ini. Dari sumber-rrrno",
pertama inilah ia mencoba mencapai kesimpulan tanpa suatu pra-
sangka. Pengarang sedapat mungkin menghindarkan diri dari kebia- *
saan polemik. "The book has been written with. historical sobriety
rather than a controversialists' enthusiasm,,' raia ttaowi dalam praka_
ta.

Dimulai dengan memperkenarkan diri Mirza Ghularn Ahmad
Qadiani (MGA) yang lahir di eadian dalam tggg/4}, berasat dari ke-
turunan Moghul tapi kemudian ternyata juga dari keluarga persia ber-
dasarkan sabda Tuhan, dan dari karangan keruarga ningrat pula.
Nadwi mengutip ini dari buku MGA, Kitab at-Bariyah. Keruarganya
orang-orang yang setia kepada pemerintah lnggreris. t\rtifiba sendiri
mendapat pendidikan sampai kelas menengah. Belajar matematika,
logika dan fitsafat dibawah bimbingan Maulwi Fazi-i-lllahi dan bebera-
pa ulama lain. ra sangat rajin sekari membaca dan berajar, sampai
orang tuanya merasa kuatir kesehatannya akan terganggu. sejak ke-
cilnya ia hidup sederhana, kurang tertarik paoa xerrioupan duniawi.
Pikirannya agak merayang. Karau akan mengenar waktu mengeruar-
kan jam dari sakunya raru menghitungnya dimurai dari satu dengan
suara keras-keras supaya jangan lupa. Juga ia sukar membedakan
sepatu kanan dari yang kiri (Sirat al-Mehdi * 1)

Sejak mudanya kesehatan Mirza memang sering terganggu,
sering dihinggapi histeria dan kadang sampai latuh tar sadarkan diri.
Juga ia menderita diabetes, atau seperti katanya sendiri : "saya
orang yang selamanya dalam sakit.', Sakit kepala, ingin muntah, tak
bisa tidur, jantung berdebar-debar dan buang air kecil-sampai seratus
kali dalam sehari semaram. pada masa mudanya,Miza banyak meng-
alami latihan rohani dan mempunyai disiprin .yang kuat. Secara te-
rus-menerus sampai beberapa lama ia menjalankan puasa, kemudian
menggunakan waktunya khusus hanya untuk beribadat dan a"rort-yang. la baru berhenti setelah kesehatannya sering terganggu. ;2

Mirza memulai hidupnya secara biasa, dalam kemelaratan dan
kemiskinan. Baru setelah ajarannya tersebar dan dia sebagai pemim-
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pin rohani; hidupnya mulai lumayan. "Dan sampai kini", katanya,

"saya sudah menerima 300.000 rupee, atau mungkin juga lebih

(Haqhat al-Wahyu). Uang yang diterimanya itu melalui pos wesel atau

langsung uang tunai atau dimasukkan orang ke dalam surat, kadang

.,.tanpa diketahui siapa orangnya.
la kawin pertama dengan familiya sendiri, yang kemudian melahirkan

dua orang anak laki-laki, Mirza Sultan Ahmad dan Mirza Fazal Ah-

mad. Setelah bercerals"dengan isteri pertama kawin lagi ia dengan

puteri Nawab Nasir dari Delhi. Anak-anak Mirza yartg lain semua dari

lsteri ini : Mirza Bashiruddin Mahmood. Mirza Bashir Ahmad (yang

menulis buku Sirat al Mehdi) dan Mirza Sharif Ahmad.

Tatkala dalam 1891 Mirza rnengumumkan dirinya sebagai Mah-

di dan dalam 1900 sobagai nabi Allah, ulama-ulama mulai menen-

tangnya, terutama sekali Maulana Sanaullah Amritsari, editor majalah

Ahl-i-HadSh. Setelah pertentangan memuncak, dalam 1907 Mirza
menyiarkan pernyataan ditujukan kepada Maulana Sanaullah dengan

meramalkan, bahwa bila benar ia pembohong dan penipu seperti di-

tuduhkan oleh Maulana dalam majalahnya itu ia akan mati sementara
Maulana Amritsari masih hidup. Tetapi kalau lernyata ia bukan pem-

bohong dan bukan penipu dan benar ia seorang Mahdi, maka Maula-

na {Amritsari yang akan mati lebih dulu karena penyakit sampar dan

kol6ra, sementara Mirza masih akan hidup.

i Oatam sejarah selanjutnya disebutkan bahwa maulana Sanaul-

lah{Amritsari meninggal dalam 1948 dalam usia 80 tahun kira-kira 40

tahun kemudian setelah Mirza yang sudah meninggal lebih dulu. Jadi

ln setelah mengumumkan ramalannya pada, 25Mei 1908 Mirza

sakit di Lahore, terserang diare (buang-duang air) dan muntah-
. Keesokan harinya Mirza meninggal karena kolera. Jenazah-

dibawa ke Qadian dan Hakim Nuruddin menggantikannya seba'
Khalifah gerakan Qadiani yang pertama.

Nuruddin Bhairawi.
Hakim Nuruddin Bhairawi ini memang punya kedudukan khu-

dan penting dalam sejarah Qadiani. Beberapa peninjau berpen-
bahwa dialah sebenarnya yang menjadi otak di belakang ge-

itu. Nuruddin yang lahir di Batra (Punjab) dalam 1841 anak
imam mesjid di Bhatra dan belajar fikih dari ibunya. belajar

Arab dan Hadits secara tekun dan sistematis. Beberapa bi-



dang dan irmu pengetahuan rain juga diperajarinya, dari matematika,
agama dan humanities. Tekun sekari ia berajar, bahkan sampai keMekah dan Medinah. Karena kemahirannya daram ketabiban, ia per-nah diminta menjadi dokter pribadi Haharaja Jammu dan Kashmir.
Banyak persamaan watak antara Hakim wuruoain dengan Mirza Ghu-lam Ahmad; Mereka bertem, pertama di eadian paoi teas. Nurud-din sangat mengagumi Mirza dan menjadi pendukungnv" v"ng'irl].'sikap Maharaja kepada Nuruddin sekaang trtigsrit+t sudah
berubah. Nuruddin kembari ke Bhatra, raru pindai dan menetap di
Qadian, mengabdikan diri kepada Mirza dan gerakannya. Ketika iamenjadi Khalifah sebagai "Nuruddin yang ejung,' (rriuruddin The
Great) setelah agak ragu-ragu kemudian ia menetaltan bahwa orangyang tidak percaya kepada kenabian Mirza, orang itu kafir. Karena
adanya oposisi yang keras atas kedudukannya iiu, ia mengatakan
bahwa Tuhanrah yang membuat dia menjadi kharifah. serama 6 ta-hun ia sebagai Kharifah eadiani, yakni sampai 1g14 k"u.a5a terjatuhdari kudanya. Beberapa hari seberum kematiannya, ridahnya sudahtidak berfungsi ragi. ra menunjuk Mirza Bashiruddin tuanmooo meng-gantikannya sebagai Khalifah.

Kembali kepada Mirza yang kita lihat begitu tekun
agama. Karya-karyanya,yang terbit sesudah tahun 1g60
bahwa tujuan pokok studi:studinya ialah mengenai perbedaan

agama, terutama Kristen, Sanatan Dharma dan Arya Samaj. Masa itu

polemik agama sedang berkembang subur. Kaum terpblajarnya se-

nang sekali berdebat soal itu. Misi-misi Kristen juga sibuk bikin pro-

paganda memburuk-burukkan lslam, di samping Arya Samaj. Peme-

rintah lnggbris yang secara resmi menjadi pelindung agama Kristen

kegiatan-kegiatan ini dilindunginya. Dengan adanya gerakan Kemerde-

kaan lndia tahun '1857, untuk kepentingan politiknya lnggeris mengo-

barkan terus pertentangan agama ini. Dalam suasana semacam itu

siapa yang akan bangkit membela lslam akan mendapat sambutan

hangat dari kaum Muslimin. Dengan ambisi yang besar disertai pan-

dangan yang jauh Mirza segera tampil memilih bidang ini. Dengan

karya bukunya yang berjilid-jilid Mirza memperlihatkan kebenaran ls-

lam, kemurnian Qur'an sebagai vuahyu serta kenabian Rasulullah, de-

ngan argumen yang rasional, dan sekaligus memperlihatkan kepal-

suan Kristen, Arya Samaj, Sanatan Dharma dan Brahmo Samaj. Bu-

kunya ini diberi judul Barahin-i-Ahmadiyah. Untuk pertama kalinya

dalam buku ini Mirza mengumumkan, bahwa ia ditunjuk oleh Tuhan

guna memperlihatkan kebenaran lslam. la menantang golongan aga-

ma-agama lain akan memberikan hadiah 10.000 rupee bagi barang

siapa yang dapat membantah argumentasi yang dikemukakannya da-

lam bukunya itu. Dalam buku ini orang akan melihat kebiasaan Mirza :

congkak, memuji diri sendiri dan kepercayaannya akan "landa-tanda

gaib" yang diterimanya sebagai pendahuluan dalam membpngun ke-

percayaan orang kepada dirinya.

Dakwah dan Politik
Dalam jilid 3 dan 4 Barahin-i-Ahamdiyah yang merupakan

opus ini Mirza sudah terang-terangan memuji Pemerintah

is serta diuraikannya panjang lebar kemurahan hati Pemerintah

kepada kaum Muslimin. Dimintanya pula supaya semua or-

lslam membuat memorandum bersama dengan tanda tangan

i pemuka-pemuka lslam, kemudian dikirimkan kepada Pemerintah

. Ditekankannya juga bahwa jihad itu tidak dibolehkan. De-

mendapat bantuan keuangan dari para peminat ia menjanjikan

menerbitkan bukunya itu sampai 50 iilid. Tetapi kemudian ter-

nyata hanya sampai 5 jilid saja yang terbit, yang katanya sudah sa-

ma saja, hanya dibedakan oleh angka nol. Dengan demikian diang-
ditulis dengan bahasa
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yang lancar, enak dibaca dan menunjukkan kemampuannya sebagai
ahli debat yang berhasil dalam menghadapi polemik agama dengan
pihak Kristen dan Arya samaj. Tapi dari segi itmiahnya dalam bidang
yang sama karya-karya Maulana Rahmatullah Kayranwi (wafat 1309
H.) dan Maulana Muhammad easim Nanotwi (wafat 1297 H.) mem-
perlihatkan lebih baik.

Dalam buku ini Mirza sering bicara tentang .wahyu yang diteri-
manya dari ruhan, tentang mujizat-mujizatnya, hubungannya dengan
Tuhan serta ramalan-ramarannya, akhirnya tentang kebanggaannya.
lsinya diselingi oteh itham-ilham dan wahyu yang panlani_panlang,
yang hampir seluruhnyq merupakan kumpulan ayat-ayat eur,an yang
berbeda-beda dan tak berhubungan satu sama lain, yang diseling-se-
ling Hadist Nabi. Di samping itu ada beberapa kalimat diselipkan oleh
Mirza yang dapat diambir sebagai contoh dengan memakai bahasa
Arab yang di-lndia-kan, dengan menggunakan kata-kata dan gramati-
ka yang salah-salah. yang demikian ini oleh Nadwi diberikan contoh-
nya berupa kutipan-kutipan (hal. 34-35). Dalam Barahin itu juga ia
menyatakan bahwa ia seorang Muiaddid (pembaharu) yang menda-
pat kepercayaan Tuhan membaharui dunia dan menyebarkan misi ls-
lam. la menolak pengertian adanya suatu wahyu (reveration) baru
atau kedatangan seorang nabi baru. sebabnya ialah eur,an sudah
tidak akan dapat diubah-ubah lagi dan ummat lslam sudah tidak
mungkin kembali ke zaman jahiliah dan paganisma. Jadi terbukti bah-
wa Nabi Muhammad adalah benar-benar nabi terakhir (Barahin, lV /
lll n'). Buku ini pada muranya mendapat sambutan hangat dari urama-
ulama dan kaum Musrimin. Tetapi kata Nadwi, pribadi pengarang dd-
lam buku ini sangat berbeda dengan pribadi yang terdapat dalam
san{ulisannya yang kemudian. Dalam dua bukunya yang
ia sangat mengagumi dirinya sendiri. la sadar akan ken
sebagai penulis dan ahri debat urung dan jadi yakin pura bahwa
mampu membentuk sebuah gerakan baru dan mempengaruhi
kungannya. Tampaknya ini merupakan titik torak baru daram kehi
annya. Sejak itu, sebaliknya daripada berdebat menghadapi IKristen dan Arya samaj ia berbarik justeru menghadapi ummat r

agama yang kontroversi dan perdebatan, dan sama-sama ambisius.
Mereka saling pengaruh-mempengaruhi.

Sampai pada 1890 Mirza masih menyatakan.dirinya seorang Mujad-
did. Dalam kehidupan Mirza dan sejarah Qadianisma, tahun 1891
merupakan tahun yang menentukan. Pada awal tahun inilah daiam
salah satu suratnya Nuruddin menyarankan supaya Mirza mengu-
mumkan dirinya sebagai Mahdi atau Messiah, yang pada mulanya
oleh Mirza ditolak. Dalam hal ini timbul bermacam-macam tanda ta-
nya tentang diri Nuruddin. Nadwi meninjaunya dari pelbagai kemung-
kinan politik serta peranan Pemerintah lnggeris. Dalam tahun 1891
bukunya Fath-i-lslam terbit. Dalam buku inilah ia menyatakan dirinya
sebagai Mahdi (the Replica of the Messiah and the Promised Messi-
ah). Dalam Tawdih-i-Maram dan lzalat-i-Awham yang terbit sesudah
itu disebutkan, bahwa orang-orang lslam dan Kristen salah mengira
bahwa ya.ng akan turun kembali ke bumi itu Almasih anak Maryam.
Tetapi sebenarnya "atas dasar keterangan dan ilham dari Tuhan, su-
dah diterapkan kepada hamba ini". (:Tawdih-i-Maram, ps. 2). Penge-
tahuan Nuruddin tentang Hadits Nabi yang luas itu digunakannya ju-
ga rnembantu Mirza rnennbenarkan seruannya bila menemui kesulit-
an. Misalnya Hadits yang menyebutkan, bahwa Almasih, atau Mahdi
atau Messiah, akan turun di Damsyik, padahal antara Damsyik de-
ngan Qadian berjauhan sekali satu sama lain. Paradoks ini oleh Mir-
za tidak disadari kalau tidak Nuruddin yang mengingatkan. Mirza me-
nyebutkan a.l. bahwa dia sendiri tidak mendalami makna Haclits ter-
sebut kalau tidak seorang teman dan kesayangan yang dicintainya,
Maulowi Hakim Nuruddin datang ke Qadian dan dimintanya ia meng-
hadap Tuhan yang kelak akan memberikan wahyu sehubungan de-

soal Damsyik dan dua buah istilah Hadits lagi yang masih ka-
r dalam Hadits Muslim. Waktu itu ia sedang sakit, tak dapat nnemi-

hal itu banyak-banyak. Tetapi kemudian wahyu datang mene-
arti kata 'Damsyik', yaitu kota yang ditempati oleh orang-

yang punya sifat seperti Yazid, orang yang dalam hatinya tidak
a rasa cinta kepada Tuhan dan Nabi, yang tidak percaya kepa-

Hari Kemudian dan masih menyangsikan adanya Tuhan; orang
hidupnya diburu oleh napsu jahat. Oleh karena dokter itu harus

kepada orang yang sakit, maka Messiah juga harus berada di
tengah orang-orang semacam itu. Sifat mereka itu sama de-

'l

rl

c

sendiri.

seperti sudah disebutkan, antara Nuruddin dengan Mirza terda-
pat persamaan-persamaan : keduanya suka pada masalah-masalah
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ngan Yazid, dan kota ini (Qadian) sama dengan Damsyik. Kata Dam-
syik dalam Hadist dipakai hanya sebagai perlambang saja (tzalat-i-
Awham, p. 32-34). Begitu yang mengenai tanda-tanda lain sehubung-
an dengan datangnya kembali Almasih ke bumi, dihubung-hubung-
kan dengan dirinya, dengan Qadian dan suasana semasa dan setem-
pat lainnya. Almasih anak Maryam yang katanya wafat di Kahsmir,
kata Kashmir ini berasal dari bahasa Hebrew (lbrani) '[' vano berarti
'seperti' dan 'Ashir' berarti 'Syria'. Jadi kata 'Kashmir' irtinya ,seperti

Syria'. Mirza banyak terpengaruh oleh perkembangan ilmu pengeta-
huan masa itu, yang dikuasainya tidak sepenuhnya, dan hendak
membuat pengertian metafisika dengan lraju ilmu pengetahuan. Teta-
pi dalam pada itu ia jugh percaya kepada mujizat-mujizat dan kesak-
tian angka-angka. Bahkan namanya, Ghulam Ahmad, yang punya
angka 1300 dibuatkan pula tafsirannya.

Dari Mahdi kepada Nabi
Mempelajari tulisan-tulisan Mirza Ghulam Ahmad secara kritis

orang akan melihat bahwa ajaran-ajarannya itu meningkat secara be-
rangsur-angsur. Tampaknya ini memang sudah direncanakan dengan
saksama sekali dan ia cukup sabar dan hati-hati bergerak setapak
demi setapak. Mula-mula menerangkan tentang arti ilham, pengala'-
man intuitif dan sifat-sifat kenabian. pendahuluan-pendahuluan.ini
membuat Mirza lama-kelamaan mengumumkan dirinya sebagai nabi.
setiap orang yang sudah mendapat keterangan tentang Mirza - sekali-
pun dia Muslim - tapi tidak mengakuinya sebagai perantara, sebagai
Messiah (Mahdi), tidak mernpercayai wahyu yang datang dari Tuhin,
,o1ang itu .akan mendapat siksa neraka. la sama benarnya seperti
M.rf", lsa dan Muhammad (s.a.w.) dan Tuhan sudah menunjukkan
lebih dari sepuluh ribu tanda untuk membenarkannya. ,,

(s.a.w.) juga sudah bersaksi atas diriku. Nabi-nabi sebelumnya
sudah menunjukkan saat kedatanganku, yaitu sekarang ini. eur,an
ga menunjukkan saat kedatangannku ini, yaitu sekarang,'.
mengutip ini panjang-lebar dari buku Mirza sendiri, Tuhfat a
Tulisan-tulisan Mirza Ghutam Ahmad tainnya yang dikutip oteh Nadvfi,
Arba'in Haqiqat al-Wahy. Tirqat at-eutub, Mi'yar al-Akhbar, Khutbal-i
llhamiyah dll. disamping buku-buku anaknya Bashiruddin
serta organ resmi Qadiani lainnya.

Perempuan Qadiani tidak boleh dikawini oteh laki-laki
Qadiani. orang-orang Qadiani dilarang sembahyang makmum dibela
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kang yang bukan Qadiani, atau me-
nyembahyangkan jenazah non-Qadi-
ani. Mirza tidak turut menyembah-
yangkan jenazah anaknya (alm. Fa-
zal Ahmad) sebab dia bukan Qadia-
ni, Choudhry Sir Zafrullah Khan, ke-
mudian Menteri LN Pakistan ketika
itu, ikut menghadiri pemakaman Ali
Jinnah, tapi tidak ikut menyembah-
yangkan.

Kemiskinan hidup yang dialami
Mirza telah berakhir sesudah ia mun
cul sebagai pengarang dan pembe-
la lslam, kemudian terkenal luas
sebagai ahli dakwah dan pemimpin
rohani. Sesudah itu ia mengatakan
sebagdi the Promised Messiah, se-
bagai Mahdi, dan akhirnya sebagai
rasul Tuhan. Segalanya sudah beru-
bah buat dia. Banyaksekali ia mene.

rima hadiah-hadiah dari pengikut-pengikut yang mengaguminya. Sam-
pai pada waktu meninggalnya ia hidup makmur dan mewah. Cara
hidup demikian ini malah menimbulkan rasa tidak senang dikalang -
an pengikut-pengikutnya yang akrab. Khwaja Kamaluddin jadi curiga
dan tidak puas terhadap cara hidup keluarga Mirzayang mewah ini.
Sikap ini didukung oleh Maulana Muhammad Ali (kemudian memi-
sahkan diri mendirikan Ahmadiyah Lahore ) ; terutama karena dana
yang diterima Mirza tidak digunakan sebagaimana mestinya. "Mir-
za hidup senang secara berlebih-lebihan dan mewah, sementara ka-
mi diajar mengurangi belanja hidup kami untuk kepentingan dana,',
kata Maulana Muhamrnad Ali.
I Dengan mengemukakan sejarah kekuatan Eropa yang melanda

ddnia lslam, dalam hal ini terutama lnggeris, Nadwi juga melihat pe-
misi-misi penginjil yang berusaha sekuat tenaga hendak mern-

orang-orang lslam dari agamanya. Meskipun mereka tidak
membuat Muslimin menjadi Kristen betapapun mereka mem-

propaganda, namun mereka sudah agak puas bahwa sudah ada
kalangan lslam yang mulai acuh tak acuh terhadap agamanya,
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Imam leaaat Ahmadiyah
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bahkan atheisme sudah mulai ada di kalangan angkatan mudanya.
Akibat dari semua ini tidak lepas dari tirnbulnya gerakan kemerde-
kaan di lndia tahun 1857 yang terkenal, yang seperti diketahui, dipe-
lopori oleh kalangan lslam, yang kemudian dianggap pemberontak-
pemberontak. Tidak sedikit ulama-ulama yang digantung, lembaga-
lembaga wakaf dibekukan, jabatan-jabatan penting dicopot dari mere-
ka dan mereka dihina di tanah-air mereka sendiri.

Tetapi sebaliknya dari itu Mirza Ghulam Ahmad sangat memuji
Pemerintah lnggeris seperti diperlihatkan dalam Barahin-i-Ahmadiyah.
"Sebagian hidup saya untuk mendukung dan membela Pemerintah
lnggeris. Sudah sekian banyak buku yang saya tulis untuk melarang
jihad dan harus setih kepada lnggeris ......." (Tiryaq al-Qulub, p. 15).
"Dari sekarang dan seterusnya, jihad dan peperangan di burni akan
berakhir, seperti sudah dlsebutkan dalam hadits, bahwa bila Almasih
datang, perang demi agama dinyatakan terlarang ......" Sebanyak 9
halaman dalam satu bab tersendiri Nadwi mengutip sumber-sumber
dan tulisan-tulisan Miza mengenai jihad ini serta usahanya yang me-
larang keras orang melawan Pemerintah Inggeris, yang kemudian di-
teruskan pula oleh" 4naknya Mirza Bashiruddin Mahmood.

Dalam beberapa hal jika menyerang lawan Mirza Ghulam Ah-
mad sering mempergunakan kata-kata kasar, seperti "keturunan pe-
lacur", "serigala dan anjing", "setan buta", "terkutuk" dll, yang di-
alamatkan kepada lawan termasuk ulama-ulama besar. Nadwi merasa
segan mengutip kata-kata semacam itu lebih banyak lagi.

Agama tersendiri
Dari hasil studinya itu Abul Hasan Nadwi menyimpulkan, bah-

wa Qadianism merupakan agama tersendiri dan pengikut-pengikutnya
merupakan ummat tersendiri pula. Jadi bukan suatu mazhab dalam
lslam. lni didasarkan kepada pernyataan Mirza yang dikutip peminr-
pinnya yang sekarang, bahwa tanggapan mereka tentang hakekat Tnr-

han berbeda,. tentang Rasulullah s.a.w., tentang Qur'an, tentang stp-
lat, puasa, haji; pokoknya tentang segala hal dalam agama. Mirta
Bashiruddin Mahmoodpun menyatakan demikian. Perbedaan
nya antara Qadianism dengan mazhab-mazhab yang lain, ialah
ikut-pengikutnya diarahkan kepada pengabdian yang baru, tempat
ci baru upacara-upacara baru, pemimpin-pemimpin dan

upacara dan tempat-tempat sucinya sama dan sebanding dengan ls-
lam. Sahabat-sahabat Rasulullah dianggapnya sama dengan teman-
teman Mirza. Al-Masjid'l-Aqsha (mesjid yang jauh) yang disebut da-
lam Qur'an ialah "Mesjid Mahdi di Qadian", kata Mirza. Tidak heran
bila pemuka-pemukanya mengatakan ziarah ke Qadian sudah meru-
pakan pengganti. Nama-nama bulanpun mereka gahti dengan yang
baru sama sekali. Nadwi juga mengutip pendapat-pendapat lqbal
yang sudah mendalami ajaran Qadiani, bahwa ajaran ini sangat ber-
bahaya dan bertentangan dengan lslam.

Seorang penulis Hindu lndia, Dr. Shanker Das Mehra menyam-
but baik gerakan ini, sebab dengan demikian katanya orang lndia
akan mengalihkan loyalitasnya dari Hijaz di Arabia ke lndia. Makin
banyak orang masuk Ahmadiyah, akan makin banyak mereka me-
mandang Qadian sebagai Mekahnya. Orang-orang Ahmadiyah di du-
nia akan cinta kepada lndia demi Qadian, demikian antara lain Dr.
Mehra nrenulis (Bende Mataram).

Nabi-nabi yang berkembang biak
Bilamana para nabi itu tetap berkembang biak, pasti akan me-

rupakan bahaya dalam kehidupan ummat manusia. Masing-masing
ada saja yang akan mendakwakan diri nabi, dan yang bukan pengi-
kutnya akan disebut kafir pula, seperti yang sudah jelas dinyatakan
oleh Nuruddin dan Bashiruddin Mahmood. lni juga disadari oleh Mau-
lana Muhammad Ali (MMA). Tetapi bagaimana pun juga dalam hal ini
MMA yang berselisih dengan Qadiani dan mendirikan kelompok sen-
diri, masih mencoba melindungi Mirza. Kata-kata 'kenabian' (Nubuw-
wah), 'wahyu' dan 'kafir' yang jelas dipakai oieh Mirza, menurut ang-
gapan MMA dipakai hanya sebagi istilah Sufi, Samaritan, Boekrollen,
lnnayat Khan dalam bentuk - sekali lagi - Alegoris dan metaforis (se-
bagai perJambang dan perumpamaan) saja. Kalau istilah-istilah dalam
agama yang sudah jelas dan cukup dikenal sebagai istilah Sufi, se-
bagai alegori dan metafor, kata Nadwi, maka segala macam tulisan
dan pernyataan dapat saja ditafsirkan dengan segala macam cara.
MMA yang menolak kenabian Mirza mengakuinya sebagai mujaddid
terbesar abad ke-14 (Hijrah), dan sebagai Mahdi. Hanya dalam soal
inilah kedua golongan itu bertemu. Dalam tafsir Qur'an yang dibuat-
nya juga menunjukkan bahwa ia mengganggap Mirza sebagai Mahdi,
sebagai "the Prorlised Messiah".l).
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Dalam menulis tafsir Qur'an ia terpengaruh oleh cara berpikir
Sir Sayyid Ahmad Khan, terutama karena adanya hubungan yang de-
kat dengan Hakim Nuruddin. setelah menguraikan cara berpikir MMA
yang lebih banyak didasarkan kepada konsep-konsep ilmu pengeta-
huan daripada kepada fakta ilmiah, ia hendak menafsirkan ayat-ayat
Qur'an seenaknya dan dengan cara yang dipaksa-paksa. Akibatnya
menjadi uraian yang berpanjang-panjang dengan alasan yang dicari-
cari dan menggelikan. Dari sekian banyak contoh kita ambil misalnya
Surah 27 : 18. Kata Wadi'n-Naml (lembah semut) dan namlah (se-
mut betina) oleh MMA diartikan bukan semut, melainkan nama suatu
kabilah Arab yang bernama Namlah; sebab tidak mungkin semut bisa
bicara, demikian juga Hud-hud, bukan burung tapi nama person, dan
banyak tagi conloh yang lain. Padahal, kata Nadwi, eur'an diturunkan
dalam bahasa Arab yahg jetas (26 : 192-196, 12:54: 17 dsb).

Abul Hasan Nadwi menutup bukunya ini dengan bab : ,,Apa

yang Diberi\an Qadianisma kepada Dunia lslam ?" Dunia dalam
abad ke-19 sedang dalam konflik antara kehidupan agama (lslam)
dengan kebudayaan materialisma Eropa, yang kemudian menimbul-
kan problema-problema politik, kulturil, intelektuil dan sosial, proble-
ma-problema yang sangat memerlukan kekuatan iman yang tak ter-
goyahkan, pengetahuan yang mendalam serta ketabahan hati dan ke-
percayaan kepada diri sendiri yang lebih besar. Untuk menghadapi
situasi semacam itu dunia lslam sangat memerlukan kepribadian ro-
hani dan intelektuil yang kuat,. yang akan dapat menanamkan jiwa
jihad (perjuangan) ke dalam dunia lslam, mempersatukan ummat ls-
lam tanpa sedikitpun memberikan kelonggaran terhadap usaha-usaha
yang akan membelokkan ajaran-ajaran lslam. lni salah satu aspek
yang dihadapi dunia lslam masa itu. Aspek lain ialah manusia mulai
menyembah sesamanya, ajaran tauhid dibuat kabur, pembaruan aga-
ma muncul dimana-mana, kebodohan dan takhayul merajaldla di ka-

1) Dalam buku MMA yang lalu, The Refigion of lslam, buku yang
penting sekali sebagai buku pegangan dan lengkap menguraikan
ajaran lslam, setebal lebih dari 800 halaman tidak sepatah kata
juga bicara tentang Mirza, tentang Qadiani atau ajaran-ajarannya,
kecuali sekali saja menyebut Ahmadiyah dan ahli Hadist sehu-
bungan dengan soal sembahyang Tarawih (p. 454) (AA).
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langan ummat lslam. Pada saat yang begitu kritis, dalam dunia lslam

yang sedang gawat seperti lndia ini, yang sedang menjadi kancah

pertentangan politik dan intelektuil, pada waktu itulah Mirza Ghulam

Ahmad bangkit memulai gerakan barunya. Apa yang perlu dicatat

tentang cJia ialah ketidak acuhannya terhadap problema-problema

yang sangat mengancam dunia lslam masa itu, dan perhatiannya di-

hadapkan hanya pada satu soal saja, yaitu soal matinya Mahdi (Mes-

siah) lalu mendakwakan diri sebagai Mahdi yang dinantikan. Yang

selebihnya dipusatkan membuat kampanye melarang jihad, dan ke-

harusan setia kepada Pemerintah lnggeris adalah kewajiban agama.

Selama kira-kira seperempat abad persoalan ini menjadi perdebatan

yang berkepanjangan. Dalam pada itu Mirza mengumumkan pula

bahwa yang tidak mengakui kenabiannya adalah kafir, dalam kalang-

an lslam yang memang sedang dilanda oleh perselisihan ittt. Dengan

berbuat itu ia telah membuat tembok besi antara dirinya dengan ka-

um Muslimin, ya bahkan antara pengikut-pengikutnya dengan ummat

lslam yang lain. Misinya itu hanya dialamatkan kepada ummat lslam,

yang akibatnya hanya akan membawa kekacauan dan pertentangan

agama yang tidak diperlukan di dalam masyarakat lslam'

Di bagian lain kata Nadwi lagi, bahwa yang diperlukan ummat

lslam bukan pembaharuan aEama, tetapi penyegaran iman yang lebih

dalam. Dunia lslam tidak pernah memerlukan agama baru atau nabi

baru. Yang sangat diperlukan justeru iman dan semangat yang lebih

segar terhadap kebenaran abadi yang dibawa oleh Muhammad s.a.w.

"Beberapa tahun yang lalu", kata Nadwi akhirnya, "tatkala

saya memberikan kuliah di Universitas Damsyik mengenai gerakan-

gerakan pembaharuan dan pembangunan kembali lslam yang sebe-

narnya pada masa lampau, saya memberikan tinjauan berikut ini

mengenai Kebatinan (Batinisma) yang tampaknya merupakan repro-

duksi yang cocok sehubungan dengan Qadianisma ini : Apabila saya

membaca sejarah-sejarah kebatinan, ikhwanussafa, Bakaisme di lran,

Qadianisma di lndia, rupa-rupanya ketika pelopor-pelopor gerakan itu

membaca sejarah lslam dan sejarah hidup Nabi, yang sangat berke-

san pada mereka ialah, bahwa seorang laki-laki. yang hanya seorang

diri, membawa seruannya itu di Arabia, tanpa ada uang yang menun-

jangnya, tanpa ada pasukan yang mendukungnya' la mengajak orang

t<epaOa suatu akidah, kepada suatu agama, yang tak seberapa lama
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kemudian ia dapat mewujudkdn suatu ummat baru, suatu negara ba-
ru dan suatu kebudayaan baru, Mereka juga merihat, bahwa dengan
satu tangan saja orang itu dapat mengubah haruan sejarah ummat
manusia, dan memaksa segara peristiwa sejarah mengarir ke arah
saluran yang lain lagi. Lalu sifat-sifat ambisius rnereka membisikkan
ke dalam hati mereka sendiri : "Kenapa tidak kita coba ?" Mereka-
pun menyadari bahwa mereka mempunyai kecerdasan, mempunyai
kemampuan mentar yang hebat dan berorganisasi yang baik. Mereka
berpikiq bahwa sejarah dapat berulang sendiri untut mereka ini.
Mengikuti pola sebab akibat seperti biasa. orang-orang ini mengha-
rapkan adanya sukses yang serupa dan menakjubkan, yang akan
memahkotai segara daya upaya mereka, seperti yang sudah dicapai
oleh Nabi yang ummi (the uniettered prophet) dari Arabia daram
abad ke enam itu. Mereka berpikir bahwa kodrat manusia tetap sama
selamanya, dan karau itu sudah terjadi terhadap Muhammad masa
lampau, tak ada arasan kenapa takkan terjadi juga terhadap mereka
sekarang.

"sekelumit saja rupanya orang-o.rang ini melihat kebesaran
yang ada pada Muhammad (s.a.w.) yang telah mengantarkan risalah-
nya sampai ke akhir. Tetapi adanya inayah llahi (Divine support)
yang menjadi kekuatan yang sebenarnya, serta iradat Tuhan (Divine
will) yang telah menempatkannya sebagai sarana, tidak mereka lihat.

Dalam waktu singkat sekali dari segala daya upaya orang-
orang ambisius ini sudah dapat dipetik buahnya. Mereka sudah dapat
mengumpulkan beberapa orang pengikut, bahkan sampai ratusan ribu
orang. Di antaranya, seperti golongan Kebatinan, bahkan sudah ber-
hasil membentuk negara sendiri (golongan Fatimiah) dan negara ini
seketika lamanya meliputi daerah-daerah yang cukup luas dari Sudan
sampai ke Maroko. Tetapi semua itu bertahan selama mereka masih
mampu menjalankan kekuasaan, menjalankan jaringan-jaringan raha-
sia pemerintahan dengan segala kecekatannya. Tetapi bila iemua ini
sudah lalu, segala kekuasaan dan kemegahan mereka itu hanya
akan menjadi kenangan masa lampau yang mencekam perasaan sa-
ja. Dengan hilangnya kekuasaan duniawi ini gerakan ,,Agama,, 

mere_
ka inipun jadi pudar dan kehilangan segala makna hidup insani. se-
baliknya dari semua ini, ialah ajaran lslam yang sebenarnya, yang
telah dibawa oleh Utusan Tuhan yang terakhir, Rasuruilah s.a.w. Apa
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yang berlaku hari ini, itu jugalah yang telah berlaku dahulu - suatu 
i

kekuatan rohani yang besar di dunia, cahaya pembimbing yang telah 
)

memberi ilham kepada ummat yang besar ini. la tetap memiliki kebu- |
dayaan yang khas dan jelas, yang memancar dari jiwa aiarannya itu. \

la tetap sebagai agama berkilauan dengan cemerlang di atas. Dalam

sejarah ia tak pernah kehilangan rona, dan takkan demikian".
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Lampiran : 1 *)

TBARAT MUSAFTR DI SIMPANG JALAN

Ternyata Majalah 'r Kiblat " ini tersebar juga sampai ke Ku-

ching, ibukota serawak, Malaysia. Buktinya ketika memuat " surat

Pembaca 
,' - yang mengatakan bahwa Leopold weiss masuk lsiam di

masjid Ahmadiyah Lahore, Berlin ......(Kiblat No. 8 1981 ), datanglah

surat dari " Angkatan Nahdhatul lslam Bersatu " ( BINA ) di Kuching,

yang melampirkan fotocopy " bantahan " dari Leopold weiss alias

Mohammad Asad. Dalam bantahan itu, Mohammad Asad mengata'

kan bahwa dia tidak masuk lslam di Masjid Ahmadiyah di Berlin;

bahkan selama tinggal di Jerman dia pun tidak pernah melihat masjid

itu. Dan masuk lslam-nya pun bukan di tangan Hazral Maulana sadr'

ud-Din ataupun Khwaja Kamal-uddin, melainkan atas bimbingan Abd.

Jabar Khairi, seoranE ulama terkemuka ahli hadits dari New Delhi.

(Kiblat No. 1S/XX!X, Desember 11, 1981 hal 3)'

SIAPAKAH LEOPOLD WEISS ?
Leopold Weiss ada-

lah seorang cendekiawqn

muslim Eropa Yang terkenal
tulisan-tulisanhYa tentang ls-

lam di tahun 40-anr

Memang di masa mudanYa,

cendekiawan kelahiran Aus-
tria itu sudah jadi warthwan

dan pengarang. TaPi sete'
lah masuk lslam di Berlin
( Jerrnan ) di tahun 1926,

lslam di dalam pandangan saya adalah ibarat dia pindah ke PakiStan, dan
sebuah bangunan yang seluruh bagiannya
tetah disempurnakan. setiap bagtan:bagian' mengabdikan dirinya kepada

nya satu sama tain merupakai peleigkap lSlam. Bahkan Sejak terben'
dan pengukuh yang harmonis, tidak ada tuknya Negara lSlam PakiS-

':::,::;:'':":#;:'!,3ii [!!!,,{lJil!; tan ( 1e47 ), mendapat ke-

yang mutlak sempuma dan perpaduan yang percayaan untuk memegang
kokoh. (Repro : Majalah Kibtat). berbagai jabatan penting;

mulai dari Departemen Pembangunan lslam hingga jadi Duta Besar

Pakistan untuk PBB di New York'

*) Majalah KIBLAT ( Jakarta ) No. 17 I XXU. 51
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Di antara karya-karyanya yang terkenar adarah : " rs rsram d Thing of
the Past ", " The Road to Mecca ,,, ,'The Message of the eur,In ,,

dan " lslam at cross roads ". yang terakhir ini, " lsram at the cross
roads"*malah mengalami cetak'ulang sampai 7 kali, dan cetakan
ke Vlll diterbitkan oleh Arafat publications, Lahore, 196a, 111 ha-
laman.

ISLAM DI SIMPANG JALAN
Nah, dalam buku ,, lslam at the Cross roads,' ( lslam di Sim_

pang Jalan ) itulah. Mohammad Asad ( Leopold weiss ) mengkonstan-
tir posisi Ummat rsram waktu itu, yaitu di sekitar 1$a-an.

" Problema yang dihadapi kaum muslimin (waktu itu, pen )adalah problema musafir yang tiba di persimpangan jaran. ra dapat
dlam di tempatnya, tapi ini berarti mati keraparan. ta- dapat memirih
jalan yang bertanda " Menulu peradaban Barat,,, yang berarti harus
meninggalkan masa rarr,rnya untuk serama-ramanya. ALu ia memirih
jalan lain yang bertanda ', Ke Arah Realitas lslam ,,.

Jalan ini sajalah yang dapat tampir bagi mereka percaya akan masa
lalunya dan akan kemungkinan _peralihannya ke m4sa depan yang
hidup, kata Mohammad Asad dalam " tslam at the cross roads',
(Lahore:Arafat Publications, cetakan vlll 1963), hal 111. Dan itu-
lah problema yang dihadapi oreh kaum musrimin 40 tahun yang si-
lam. Dan bagaimana sekarang ?

Lampiran : 2 .)

MENGAPA LEOPOLD WEISS MASUK ISLAM ?
Mohammad Asad alias Leopold Weiss, wartawan Harian

" Frankfurter Zeitung " yang juga aktif menulis di berbagai surat kabar
dan majalah itu, dilahirkan di Lovow (Austria), tahun 1900. la me-
ngunjungi rimur Tengah dalam umur 22 tahun dan bekerja di seluruh
dunia lslam setelah menjadi seorang muslim; sejak Afrika Utara hing-
ga Afghanistan di bagian Timur. la menjadi seorang Muslim terpelajar
yang terkemuka setelah mendalami ajaran lslam dan ditunjuk menjadi
Director of the Department of lslamic Beconstruction di punjab Barat,
setelah berdirinya Negara Pakistan, lalu diangkat menjadi wakil pa-
kistan di dalam PBB.

Majalah bulanan " Arafat " adalah majalah yang pernah diterbit-
kan dan dipimpinnya sendiri. Disamping itu, ia pun menterjemahkan
kitab suci Al-Qur'an ke dalam bahasa lnggris.

Asad aktif menulis tentang lslam setelah mempelajari lslam
secara mendalam. " lslam Di Persimpangan Jalan " ( lslam in the
Cross roads ) dan " Jalan ke Makkah " ( Road to Mecca ) adalah dua
judul karya tulisnya mengenai lslam. yang terakhir telah diterjemah-
kan ke dalam bahasa lndonesia oleh Fuad Hasyiem, dan diterbitkan
oleh PT Al Ma'arif, Bandung.

Hanya sayangnya Mohammad Asad dikenal hanya di sebagian
muslim tertentu saja, sedang di kalangan muslim awam tidak begitu
dikenal.

" Dalam tahun 1922 saya meninggalkan tanah-air saya Austria
lalu melakukan perjalanan ke Afrika dan Asia, sebagai wartawan khu-
sus dari beberapa harian besar di Eropa. Harnrpir seluruh waktu saya,
saya habiskan di negeri-negeri Timur lslam ,'.

Perhatian saya terhadap bangsa-bangsa yang saya kunjungi itu
mula-mula hanya sebagai orang luar saja. Saya lihat susunan masya-
rakat dan pandangan hidup yang pada dasarnya berbeda dengan
susunan masyarakat dan pandangan hidup.orang-orang Eropa. Di da-
lam hati saya telah tumbuh perasaan simpati ter.hadap pandangan
hidup yang tenang sejak pandangan pertama, yang boleh saya kata-

*) Majalah KIBLAT ( Jakarta ), No. 2l / XXU.
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kan lebih hersifat insani jika dibanding dengan cara-cara hidup Eropa
yang serba terburu-buru dan mekanis. Perasaan simpati ini secara
perlahan-lahan menyebabkan timbulnya keinginan di dalam hati saya
untuk menyelidiki faktor{aktor yang menyebabkan perbedaan dimak-
sud, sekaligus menjadi tertarik terhadap ajaran lslam yang dianut
bangsa-bangsa itu. Tetapi apa yang saya kemukakan itu Felum me-
rqpakan alasan yang cukup kuat bagi saya untuk memeluk agama
lslam; hanya telah cukup membuka mata saya terhadap suatu pan-
dangan baru mengenai masyarakat kemanusiaan yang progresif ter-
atur, derlgan mengandung hanya sedikit pertentangan, tetapi dengan
perasaan persaudaraan yang sangat besar dan sungguh-sungguh,
walaupun kenyataan hidup Ummat lslam kini masih jauh berbeda dari
kemungkinan-kemungkinan yang dapat diberikan oleh ajaran lslam itu
sendiri. Saya katakan demikian karena kenyataan yang saya lihat an-
tara lain ialah bahwa apa yang di dalam ajaran lslam merupakan
dorongan dan aspirasi, di kalangan Ummat lslam telah berubah men-
jtadi malas dan beku. Apa yang di dalam ajaran lslam merupakan
kemurahan hati dan kesediaan berkorban, di kalangan Ummat lslam
telah berubah menjadi kesempitan berfikir dan senang dengan kehi-
dupan yang mudah, sehingga saya menjadi bingung antara ajaran-
ajaran lslam yang tertulis dengan kenyataan yang disaksikan di ka-

langan Kaum Muslimin. Jauh sekali perbedaan keadaan Umrnat lslam
dahulu dengan Ummat lslam kini.

Keadaan ini mendorong hati saya untuk lebih mencurahkan
perhatian terhadap masalah yang rumit ini. Saya coba rnenggambar-
kan saya seakan-akan merupakan salah seorang anggota masyarakat
lslam. Hal ini merupakan percobaan ilmiah murni yang telah membe-
rikan pemecahan yang"tepat kepada saya dalam tempo singkat.
Saya telah membuktikan bahwa penyebab kemunduran sosial budaya
Ummat lslam satu-satunya kini ialah karena mereka secara berang-
sur-angsur telah meninggalkan semangat ajaran lslam. lslam masih
ada, tetapi merupakan tubuh tanpa jiwa. " Unsurr utama yang dahulu
pernah berdiri sebagai pengukuh dunia lslam, kini menjadi penye-
bab kelemahannya. Masyarakat lslam dibina atas dasar keagamaan
saja, sedang kelemahan dasar ini tentu saja melemahkan struktur ke-
budayaan, bahkan mungkin merupakan ancaman terhadap kehancu-
rannya, sendiri akhirnya.
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Semakin mengerti saya bagaimana kesesuaian ajaran lslam dengan
praktek, semakin besar keinginan hati saya untuk rnengetahui faktor.
faffior apa yang menyebabkan orang-orang lslam te.lah tak mau lagi
menerapkan ajaran lslam tersebut di dalam kehidupan yang nyata ?

Tentang hal yang dimaksud, saya bertukar piklran dengan ba.
nyak ahli pikir lslam di negara-negara yang terbentang antara Gurun
Libia dan Pegunungan Parmir di Asia Tengah dan antara Bosporus
hingga Laut Arab. Semuanya merupakan yang hampir selalu men-
guasai pikiran saya melebihi pemikiran tentang lain-lain kepentingan
dunia lslam. Masalah ini tetap menjadi fokus pemikiran saya hingga
akhirnya saya sebagai seorang non Muslim berbicara lebih banyak
dari orang-orang lslam sendiri di dalam masalah ini.

Perkembangan tersebut tanpa terasa oleh saya, hingga suatu
hari di musim gugur tahun 1925 di PeEunungan Afghanistan,, seorang
gubernur yang masih muda berkata pada saya : " Anda sebenarnya
seorang muslim tetapi anda tidak menyadarinya..... ". Saya sangat
kaget mendengar kata-kata itu dan memikirkannya secara diam-diam.

" Aku harus memeluk lslam ", demikian kata hati saya setelah
saya kembali ke Eropa dalam tahun 1926, sebagai konsekuensi logis

dari pendirian saya. Demikian pikir saya waktu itu. Dan nyatanya pun

{nemang saya menyatakan ke-lslaman saya, lalu setelahnya bertubi-
tubi pertanyaan yang berbunyi : " Mengapa engkau memeluk lslam ?

Apa yang telah menarik perhatianmu ? ".
Terus terang saya tidak dapat memberikan jawaban yang me-

muaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, selain hanya keterang-

an bahwa tiada sebenarnya ajaran tertentu dari ajaran lslam yang

merebut hati saya, sebab lslam secara keseluruhan mengagumkan,
suatu struktur yang tak dapat dipisah-pisahkan, baik tentang ajaran
moral maupun program hidup. Saya tidak dapat rnengatakan bagian
manakah yang lebih menarik perhatian saya dari ajaran lslam terse-
but. lslam di dalam pandangan saya adalah ibarat sebuah bangunan
yang seluruh bagiannya telah disempurnakan. Setiap bagian-bagian-
nya satu sama lain merupakan pelengkap dan pengukuh yang har-

monis, tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang kurang. Semua-
nya merupakan suatu keseimbangan yang mutlak sempurna dan per-
paduan yang kukuh.

Kesan saya bahwa segala sesuatu di dalam ajaran lslam dan
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teori-teorinya tepat dan sesuai mungkin menyebabkan timbulnya pera-
saan kagum saya terhadap pencipta lslam itu sendiri. perasaan ka,
gum itu menimbulkan perasaan cinta dan kecintaan tersebut merupa-
kan perpaduan antara keinginan dan kesepian, atau merupakan per-
paduan antara tujuan yang luhur dan kekurangan, atau perpaduan
antara kekuatan dan kelemahan.

Demikianlah lslam memasuki lubuk hati saya, ibarat seorang
pencuri memasuki rumah intaiannya di tengah maiam. Hanya beda-
nya lslam yang telah memasuki hati saya itu menetap selama-lama-
nya, tidak seperti pencuri yang telah memasuki rumah intainnya, ter-
gesa-gesa keluar lagi.

Sejak itu, saya bersungguh-sungguh mempetajari apa yang da-
pat saya pelajari tentang lslam.
Saya mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Allah Saw. Saya pe-
lajari pula bahasa Agama lslam berikut sejarahnya. Saya petajari juga
sebagian besar buku-buku / tulisan-tulisan mengenai lslam, buku-bu-
ku / tulisan-tulisan yang menentangnya. Semuanya saya lakukan da-
lam waktu lebih dari lima tahun di Hejaz dan Nejed, dan lebih ba-
nyak lagi di Madinah, sehingga saya dapat mengalami sesuatu di da-
lam lingkungan orisinil, dimana agama ini dikembangkan untuk perta-
ma kalinya oleh seorang Nabi yang berbangsa Arab.
Semuanya saya lakukan dalam waktu lebih dari lima tahun di Hejaz
dan Nejed, dan lebih banyak lagi di Madinah, sehingga saya dapat
mengalami sesuatu di dalam lingkungan originil, dirnana agama ini
dikembangkan untuk pertama kalinya oleh seorang Nabi yang ,ber-
bangsa Arab. Hejaz merupakan titik pertemuan Kaum Muslimin dari
berbagai negara, dimana saya dapat membandingkan beberapa pan-
dangan keagamaan yang berbeda-beda yang menguasai lslam kini.

Semua pelajaran dan perbandingan tersebut telah memberikan
kepuasan di dalam hati saya bahwa lslam sebagai,suatu keajaiban
rohani dan sosial masih tetap berdiri, meski dengan kemunduran-ke-
munduran di kalangan ummatnya karena kesalahan ummat itu sendi-
ri. Sebegitu jauh; lslam masih tetap merupakan kekuatan terbesar
yang pernah dikenal ummat manusia. Sejak itu, kembali saya me-
numpahkan perhatian untuk mengembalikan Ummat lslam ke zaman
kejayaannya dahulu.
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RALAT

Catatan : Terhadap ralat-ralat tersebut kami harap dima'alkan. Terima kasih.

Wassalam

PENYUSUNDiset dengan CFlTronic I

Dicetak oleh MUTIARASOLO OFFSET

Halaman
Baris
dari
atas

Baris
dari

bawah
Tertulis Seharusnya
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6
7

14
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PAROUSIA, IMAM MAHDI
Antara Almasih
" Robawah "

Tholib-yang disebut seba-
gai kaum
Arlinya : " lni
" Mutiara "

Uin)pengantar
Apolhese
ban
dordat
Kaisar
warosyatul
Rasul
Warrosollima
adalah
meinimbulkan
Weise
perlu

" Nur lslam "
Warangin
Musa
mewakili

Haharaja

PAROUSIA I5A, IMAM MAIIDI
antara Almasih
" Robwah "
Tholib (kaum )

" tni
" Yayasan Lembaga Thelogia Su-
rakarta
( lin pengantar )
Apotheose
van
doordat
Apotheose Kaisar
warotsatul
Flusul
warrosul ilma
melainkan adalah
yang menimbulkan
Wiess
penulis

ulus ll kini tidak melangsungkan
dialog ilniah melainkan kembali
operasi evangelisasi alias kris-
tenisasi. ( mengingal maialah Ka-
tolik "HIDUP" tg I /2-1981, Judul
" DIALOG DENGAN ISLAM "
" Sinar lslam "

Ciwaringin
lsa
memiliki
Hasil sludinya Abul Hasan Nadwi
dialih bahasakan oleh Ali Audah.
Maharaja
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SAN KRONOLOG! PENULIS

kanuddin Masruri, yang lahir tahun
\ putra Kyai H. Abu Arnar pembina
antren Jamsaren Surakarta. Sebelum
;ekolah di Mamba'ut Ulum, dan pin-
di llls Muhammadiyah dengan me-

Ci pada hari siangnya di rnadrasah.
itu ia telah n'ternpunyai hobby rnem-
vku ka.rangaT Kyai Muhtar Bukhari,
tmmadiyah Cabang Surakarta, ten-
>1, yang banyak dikutipnya dari kitab

Sewaktu bersekolah oi MULO Gu-
agama Protestan dari Dominee V'an

nengikuti pelajaran Eruder Octavius
di Paroki Purhayan.

terutama didukung oleh bacaan lite-

=lihat 
realisasi penerapan dari ajaran

,k gereja-gerejanya.

Flaya, dan pergolakan perjuangan
asi peritsahaan-perusahaan asing
berserakan dijual di pasar loak;

zn-pembahasan kaum theolog be-
ah yang memberinya peluang ui-
lim Eropa; yang berbeda dengan

Sufi.

dengan Kardinal Darrnojuwono, dan
il, Saksi Jehowah dan Mormon di
Vatikan, dan kadangkala memenuhi
Tinggi lstam, Ormas lslam dan lns-
Kursus Theologia di Balai Agung,

hun; namun akhir-akhir ini lebih ba-
at-kabar. Mengusahakan penerbitan
eologia Surakarta; dengan harapan
hubungan harmonis antara Taurat

RINGKASAN KRI

Kyai Arkanuddin t

1914, adalah putra Ky
Pondok Pesantren Jan.
dewasa bersekolah di
dah sekolah di lllS Mr

rangkap studi pada hi
Pada masa itu ia telal
baca buku-buku ka.ran,

Ketua Muhammadiyah
tang isi Bibel, yang be

ldharul Haq. Sewaktu
bermen, ia rnemilih mengikuti pelajaran agama f
Goedhart dari Pinkster-gemeente; dan mengikuti
dan tsapak Wiyatma Alumni Serninari, di Parok

Sejak muda telah memiliki watak kritis, terutama
ratur kaum Theolog Eropa, dan untuk melihat rea
masing-masing, ia sering ikut-ikut masuk gereja

Sehabis perang Jepang Asia Timur Raya,
kemerdekaan maupun peristiwa nasionalisasi pe
di lndonesia, banyak buku-buku theologia berse
yang di antaranya dapat dipilih pembahasan-pen
bas rlan radikal. Pergolakan.pergalakan inilah yar
tuk rnenjadi seorang atodiddk theologi sistim Er,

kupasan theologinya kaum Mu'tazilah dan Sufi.

Selanjutnya melakukan saling berkunjung dengan
dialog dengan pemimpin-pemimpin Advent, Saks,
rumahnya. Berkoresponden dengan pihak Vatikan,
permintaan kuliah di berbagai Perguruan Tinggi ls

tansi Pemerintah. Tahun 1968 membuka Kursus
A,lun-alun Utara, Surakarta, selama tiga tahun; nat
nyak menulis di majalah-majalah dan surat-kabar.
buku-buku dengan Yaya.san Lembaga Theologia
agar Ummat lslam .semakin memahami hubungi
dan lnjil sesuai aspirasi Al-Qur'an al Karim.


