
 



 

 

Saudara-saudariku kaum muslimin yang semoga dirahmati 

Alloh subhanahu wata’ala. 

Islam adalah satu-satunya agama yang dibawa oleh para 

rosul, sejak rosul pertama hingga rosul terakhir, Nabi dan 

Rosul Alloh subhanahu wata’ala yang diutus kepada kita 

Muhammad shollallohu ’alaihi wasallam. 

Islam pun adalah agama yang dibawa oleh nabi Musa 

‘alaihissalam dan nabi Isa ‘alaihissalam. Nabi musa 

bukanlah pembawa agama Yahudi dan Nabi Isa bukan pula 

pembawa agama Nashroni (Kristen). 

Kedua agama tersebut, yaitu agama Yahudi dan Nashroni, 

bukanlah agama Alloh subhanahu wata’ala, tetapi 

merupakan agama batil sebagai bentuk penyelewengan dari 

agama Islam yang dihubungkan kepada kedua nabi 

tersebut, dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-

pengikut mereka. Hal ini sebagaimana yang Alloh 

subhanahu wata’ala tegaskan dalam firman-Nya: 



 

 

“Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut 

agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat 

petunjuk". Katakanlah : "Tidak, melainkan (kami mengikuti) 

agama Ibrahim yang lurus. dan bukanlah Dia (Ibrahim) dari 

golongan orang musyrik". (QS. Al-Baqoroh[2]: 135) 

Di ayat ini dijelaskan bagaimana klaim Yahudi dan Nashroni 

bahwa jalan petunjuk ada pada pengikutan terhadap agama 

Yahudi dan Nasroni, lantas Alloh subhanahu wata’ala 

tegaskan bahwa yang benar adalah kita harusnya mengikuti 

agama Ibrohim yang lurus yaitu agama Islam bukan yang 

lainya, sebagaimana bisa kita simak dari dalil-dalil berikut: 

“ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) 

mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan 

anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau 

Nasrani?" Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui 

ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari pada 

orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada 

padanya?" dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang 

kamu kerjakan. ". (QS. Al-Baqoroh[2]: 140)  



 

 

“(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah 

menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu.” 

(QS. Al-Hajj[22]: 78) 

Kemudian dari Hadits Rosululloh shollallohu 

’alaihiwassalam bersabda :  

“Aku adalah manusia yang paling dekat dengan ‘Isa  bin 

Maryam dan para nabi adalah saudara sebapak dari ibu 

yang berbeda-beda dan agama mereka adalah satu (yaitu 

Islam). ”(HR. Bukhori No. 2365 dan Muslim No. 3443) 

Saudara-saudariku, keyakinan bahwa hanya islam agama 

yang dibawa dan didakwahkan oleh semua rosul, tentu 

sangat sejalan dengan apa yang sebelumnya pernah kita 

bahas, bahwa Islam satu-satunya agama yang Alloh ridhoi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Undangan Bedah Buku 

Buku “KEBANGKITAN SEJATI” 

Keterpurukan ruhani di negeri kita 

sudah sangat mengerikan dan sudah 

banyak berpotensi mengundang azab 

dari Alloh.  

 

Bahkan azab-azab itu memang sudah 

berdatangan bertubi-tubi bagaikan 

gelombang lautan yang terus 

menerus bergantian menghempas 

pantai. 

Kita semua harus bangkit bersama-

sama! Kita harus mewujudkan 

kebangkitan total! Bukan kebangkitan 

yang hanya berorientasi kepada 

keduniaan.  

Namun...  

Tahukah kita apa yang dimaksud 

dengan Kebangkitan Sejati dan 

bagaimana cara mewujudkannya? 

Ikutilah..!! 

Bedah Buku Kebangkitan Sejati 

Kami hadir di kota Anda. 

Segera daftarkan diri Anda melalui 

SMS, ketik: 

SIAP BBKS#Nama#Kota#No HP 

Kirim ke: 082 11 22 33 556 

Jika Anda memiliki komunitas  

(±30 orang), Anda bisa mengajukan 

secara khusus untuk 

penyelenggaraan bedah buku “Peta 

Sirotulmustaqim” 

Acara ini gratis..!!

 


