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 نصيحة ودعوة للبابوات إىل اإلسالم
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egala puji hanyalah milik Allah, shalawat serta salam semoga 

senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shalallahu’alaihi Wassallam, 

keluarga, dan shahabatnya dan setiap orang yang mengikuti 

petunjuknya. Amma ba’du: 

Banyak tersebar dan disiarkan di berbagai media cetak dan elekteronik 

serta stasiun-stasiun parabola bahwa Paus Vatikan Benedicktus XVI telah 

mencela Islam dan Rasulullah Muhammad Shalallahu’alaihi Wassallam, 

dia menuduh beliau dan risalahnya jahat serta tidak rasional! Alangkah 

ajaibnya tuduhan seperti ini, sungguh sangat mengagetkan dan bertolak 

belakang dengan akal sehat serta hakikat ajaran Islam yang murni. 

Dengan Islam Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyelamatkan manusia dari 

kegelapan-kegelapan kepada cahaya, dan dari sikap eksterem ajaran-

ajaran non Islam kepada keadilan Islam, yang mana ini semua diakui 

oleh mereka yang masih berakal dari musuh-musuh Islam sendiri. 

Di sini saya tidak akan berpanjang lebar dalam memaparkan keunggulan-

keunggulan Islam dan Nabinya ummat Islam, sesungguhnya hakikat 

akan hal ini telah sampai ke segala penjuru dunia dan menghiasi banyak 
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dari perpustakaan-perpustakaan. Maka dengan ringkas saya sampaikan: 

Sesungguhnya Muhammad adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala, yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala utus beliau sebagai pembawa berita gembira dan 

peringatan, mengajak ke jalan Allah sebagai pelita yang terang 

benderang. 

Beliau datang dengan ajaran yang menghormati para nabi dan kitab-

kitab suci mereka, bahkan beliau datang dengan ajaran untuk mencintai 

mereka dan mengimani mereka sekaligus kitab-kitab suci mereka. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, 

“Rasul telah beriman kepada Alquran yang diturunkan kepadanya dari 

Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-

Nya. (Mereka mengatakan), "Kami tidak membeda-bedakan antara 

seserangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”. (Qs. Al Baqarah: 

285) 

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman memerintahkan Muhammad 

Shalallahu’alaihi Wassallam dan ummatnya,  

“Katakanlah (hai orang-orang mukmin), "Kami beriman kepada Allah dan 

apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada 

Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang telah 

diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-

nabi dari Rabb-nya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara 

mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya”. (Qs. Al Baqarah: 

136)  

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman,  

“Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang 

diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, 
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Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, 

'Isa dan para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan 

seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami 

menyerahkan diri”. (Qs. Ali Imran: 84) 

Muhammad Shalallahu’alaihi Wassallam datang membawa keadilan dan 

kebaikan, melarang dari perbuatan keji dan mungkar, dan perbuatan 

yang melampaui batas,  

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Qs. An-Nahl: 90) 

Beliau juga datang membawa ajaran jihad untuk meninggikan kalimat 

Allah, dan menghilangkan kekufuran, kesyirikan dan kerusakan. Dan 

sebelumnya Musa Alaihis Salam dan nabi-nabi dari kalangan Bani Israil 

sudah lebih dahulu mengajak kepada ajaran yang sama. 

Beliau Shalallahu’alaihi Wassallam datang membawa syariat qishash dan 

hudud untuk melindungi keyakinan dan jiwa serta kehormatan dan harta. 

Dan sebelumnya Musa Alaihis Salam dan nabi-nabi dari kalangan Bani 

Israil sudah lebih dahulu mengajak kepada ajaran yang sama. Dan itu 

adalah kebaikan dan ihsan dan perlindungan terhadap kehormatan dan 

harta…dan guna menebarkan rasa aman dan ketentraman serta meraih 

kemaslahatan dan mengantisipasi kerusakan. 

Dan tidak ada yang menuduh Muhammad Shalallahu’alaihi Wassallam 

dan risalahnya jahat kecuali seorang pendusta yang sangat kafir, yang 

telah mencela Musa dan risalahnya serta nabi-nabi yang datang 

setelahnya yang mana mereka semua menjalankan hukum Taurat. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,  
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“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) 

petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu 

diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah 

diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta 

mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah 

dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut 

kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu 

menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang 

tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 

adalah orang-oang yang kafir. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka 

di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata 

dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 

gigi, dan luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan ( hak 

kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. 

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan 

Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Qs. Al Maidah: 

44-45). 

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,  

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara 

menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak 

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka 

itu adalah orang-orang yang fasik”. (Qs. Al Maidah: 47) 

Sungguh orang-orang Yahudi dan Nashrani telah kafir terhadap Taurat 

dan Injil, dan mereka tidak mengamalkan apa yang ada pada keduanya 

dari ajaran-ajaran akidah dan hukum-hukum. Dan mereka telah 

mendustakan Muhammad Shalallahu’alaihi Wassallam yang datang 

membenarkan para nabi dan kitab-kitab suci mereka, dan diantaranya 

Taurat dan Injil. Mereka telah kufur kepada Muhammad Shalallahu’alaihi 

Wassallam dan apa yang terkandung pada risalahnya berupa ajaran yang 
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membenarkan para nabi seluruhnya, dan membenarkan apa yang dibawa 

oleh Taurat dan Injil dan apa yang ada pada keduanya berupa ajaran 

akidah dan hukum-hukum kecuali yang telah dihapus oleh Islam. 

Mereka memeranginya dengan sengit. Dan terlebih lagi pada ulama dan 

rahib-rahib mereka serta pastor-pastor mereka, karena sombong, 

takabbur, hasad dan bersikap melampaui batas, setelah mereka 

selewengkan kitab-kitab suci mereka dan mempermainkan nash-nashnya 

dan merubah apa yang terdapat di dalamnya berupa ajaran akidah, 

tauhid dan iman kepada kesyirikan dan kekufuran, dan mereka menolak 

hukum-hukum yang terkandung di dalamnya!! 

Maka apabila seperti ini sikap mereka terhadap kitab-kitab suci mereka 

sendiri yang mereka imani, maka tidak aneh kalau mereka kufur kepada 

Muhammad Shalallahu’alaihi Wassallam dan ajaran yang dibawa olehnya 

berupa Al Qur’an yang tidak mengandung kebatilan dari depan dan dari 

belakangnya. 

Wahai ahli kitab bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

dengan taubat yang sebenarnya dan ikutilah Muhammad yang kitab-kitab 

suci kalian memberitakan kabar gembira tentang kedatangannya dan 

juga Isa Alaihis Salam, ketika ia berkata,  

“Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata: "Hai bani Israil, 

sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab 

(yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira 

dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang 

namanya Ahmad (Muhammad). Maka tatkala Rasul itu datang kepada 

mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini 

adalah sihir yang nyata”. (Qs. As-Shaff: 6). 



   
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

||� 6 dari 11 � || 
Copyleft 2007 – 1428  

“Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Qs. Ali 

Imran: 63). 

“Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan antara yang haq 

dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu 

mengetahui”. (Qs. Ali Imran: 71). 

“Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari 

jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya 

menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan”. Allah sekali-kali tidak 

lalai dari apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Ali Imran: 99) 

Wahai Paus Benedicktus pemimpin gereja Vatikan, masuklah kamu ke 

dalam Islam, kelak kamu akan selamat, dan Allah akan memberimu 

pahala dua kali lipat. Dan apabila kamu menolak maka kamu akan 

menanggung dosa orang-orang yang mengikutimu dari kalangan Nashara 

Eropa dan luar Eropa. Masuklah kamu ke dalam Islam agar pengikutmu 

selamat. Dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga yang luasnya 

seluas langit dan bumi yang ia persiapkan untuk hamba-hamba-Nya yang 

bertakwa, para pengikut rasul-rasul yang benar. 

Berimanlah kamu kepada Al Qur’an yang mulia ini, kitab suci yang 

menaungi setiap risalah dan datang membawa akidah yang benar serta 

hukum-hukum yang adil yang sesuai dengan akal sehat dan fitrah yang 

bersih. 

Berimanlah anda dan pengikut anda kepada Al Qur’an ini, kitab suci yang 

merupakan mukjizat yang tak tertandingi. Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

telah menantang jin dan manusia untuk membuat yang serupa 

dengannya dan mereka tidak ada yang mampu, bahkan mereka gagal 

untuk membuat sepuluh surat yang serupa dengan Al Qur’an, dan 
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mereka tidak mampu membuat walau satu surat pun. Mereka tidak 

mampu meskipun mereka buat bersama-sama. 

Dan pada kenyataan ini sendiri cukup menjadi ajakan kepada para 

pendeta dan pengikut mereka untuk beriman seandainya mereka masih 

memiliki akal dan mau berfikir dan bersikap adil. 

Masuklah kalian kepada Islam agar kalian selamat dan raihlah surga 

seluas langit dan bumi. Dan apabila kalian menolak maka bersiap-siaplah 

merasakan adzab yang pedih lagi kekal berupa api yang Allah ancamkan 

untuk orang-orang kafir, api yang panasnya luar biasa dan neraka yang 

sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman di dalam Al Qur’an 

yang maha aqung dan bijaksana,  

“Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan 

neraka yang menyala-nyala”. (Qs. Al Insan: 4). 

Dan Dia juga berfirman,  

“Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang 

mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri 

tangguhlah mereka barang sebentar. Karena sesungguhnya pada sisi 

Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-

nyala, Dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang 

pedih. Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan 

menjadilah gunung-gunung itu tumpukan pasir yang beterbangan”. (Qs. 

Al Muzammil: 11-14) 

Wahai pastor-pastor jangan sekali-kali kalian diperdaya oleh dunia, dan 

jangan sekali-kali kalian diperdaya sehingga kalian meninggalkan agama 

Allah. Ketahuilah bahwa pendahulu-pendahulu kalian telah memanipulasi 

kitab-kitab suci kalian dan merusak agama kalian, dan menjadikan 

manusia sebagai tuhan selain Allah, dan menobatkan Isa sebagai anak 
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Allah atau satu dari yang tiga, Maha Suci Allah dari yang mereka 

tuduhkan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,  

“Katakanlah, "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang 

bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula 

diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. (Qs. 

Al Ikhlas:1-3). 

Dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia,  

“Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat 

mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi 

belah, dan gunung-gunung runtuh, karena mereka mendakwa Allah Yang 

Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak lagi Yang Maha 

Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorangpun di langit 

dan di bumi, kecuali akan datang kepada Yang Maha Pemurah selaku 

seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka 

dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap 

mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-

sendiri”. (Qs. Maryam: 89-95). 

Wahai ahli kitab dan para pastor sekalian, semua rasul datang membawa 

ajaran tauhid, dan memerangi kesyirikan dan diantara mereka adalah Isa 

Alaihis Salam. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman,  

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya 

Allah ialah Al-Masih putera Maryam”, padahal Al-Masih (sendiri) berkata: 

"Hai Bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu”. Sesungguhnya 

orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah 

mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah 

ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun”. (Qs. Al Maidah: 

72). 
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Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan Isa Alaihis Salam untuk 

beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala semata, dan Isa Alaihis 

Salam menegaskan bahwa Allah adalah Rabbnya dan Rabb mereka, dan 

ia hanyalah seorang yang diutus oleh Allah kepada mereka. Dan 

bahwasanya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta’ala maka 

Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah 

neraka, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “Sesungguhnya kafirlah 

orang-orang yang mengatakan:  

"Bahwanya Allah salah satu dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada 

Ilah (yang kelak berhak disembah) selain Ilah Yang Esa. Jika mereka 

tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang 

kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih”. (Qs. Al Maidah: 

73) 

Maka berhentilah kalian wahai kaum Nashrani dan para pastor dari apa 

yang telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala peringatkan kepada kalian yaitu 

mempertuhankan Isa dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, kalau 

tidak maka kalian di atas kekufuran dan kesyirikan, dan balasan atas 

perbuatan kalian Allah haramkan atas kalian surga dan Allah menjadikan 

tempat kembali kalian adalah neraka. 

Jangan tertipu dengan ajaran bapak moyang kalian dan pastor-pastor 

kalian serta rahib-rahib kalian, sesungguhnya mereka –demi Allah- 

berada di atas kebatilan dan kekufuran. Mereka telah merobah isi Taurat 

dan Injil seperti yang telah saya sampaikan kapada kalian. Dan jangan 

mengira bahwa Isa As akan menolong kalian atau memasukkan kalian ke 

dalam surga dan menyelamatkan kalian dari neraka, karena perkara ini 

bukan wewenangnya. Dan juga karena kalian telah mendurhakainya dan 

meninggalkan akidahnya akidah tauhid dan kalian telah menobatkannya 

sebagai tuhan dan Isa mengingkari orang yang melakukan demikian dan 

dia akan berlepas diri dari kalian dan dari kesesatan-kesesatan kalian 
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dan dari perbuatan kalian menuhankannya dan ibunya selain Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala. 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “Dan (ingatlah) ketika Allah 

berfirman: "Hai 'Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada 

manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang Ilah selain Allah”. 'Isa 

menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa 

yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya 

maka tentulah Engaku telah mengetahui apa yang ada pada diriku dan 

aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya 

Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib. Aku tidak pernah 

mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan 

kepadaku (mengatakannya) yaitu: "Sembahlah Allah, Rabbku dan 

Rabbmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Maka setelah 

Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. 

Dan Engkau adalah Maha Meyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau 

menyiksa mereka, maka sesungguhnya adalah hamba-hamba Engkau, 

dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Qs. Al Maidah: 116-118) 

Lihatlah bagaimana Isa berlepas diri dari akidah Nashrani dan keyakinan 

mereka yang batil tentangnya dan juga yang berkenaan dengan ibunya, 

bahwa mereka berdua adalah tuhan lain selain Allah. Isa Alaihis Salam 

menegaskan di hadapan Allah bahwa ia tidak pernah memerintahkan 

manusia kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Rabb-nya, 

“Beribadahlah kalian kepada Allah Rabb ku dan Rabb kalian”. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala adalah Rabbnya dan Rabb bagi sekalian manusia 

dan mustahil Isa Alaihis Salam menobatkan dirinya dan ibunya sebagai 

tuhan dan mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa 

Ta’ala. 
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Apabila kalian mendustakan apa yang terkandung di dalam tulisan ini, 

dari kenyataan-kenyataan dan kalian masih berdalih dan mendebatnya, 

maka saya mengajak kalian untuk mubahalah seperti yang Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala perintahkan kepada Nabinya yang benar dan 

ummi, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “Siapa yang membantahmu 

tentang kisah 'Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka 

katakanlah (kepadanya):"Marilah kita memanggil anak-anak kami dan 

anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri 

kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta 

supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta”. (Qs. Ali 

Imran:61). Dan Muhammad Shalallahu’alaihi Wassallam adalah tauladan 

bagiku dan setiap ummat Islam. 

Salam sejahtera kepada mereka yang mengikuti petunjuk. 
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