
 



 

 

 

KEBANGKITAN DI KEMURNIAN 

 

Umat ini adalah umat yang kuat dan jaya. Kekuatan dan 

kejayaan yang bersandarkan kepada satu-satunya agama 

pencipta alam semesta Yang Maha Berkuasa yang telah 

menjanjikan kemenangan untuk umat ini. Sejarah pun telah 

membuktikan! Tetapi mengapa kita sekarang menjadi kaum 

terbelakang dan tertindas?! 

Jawabannya adalah karena kita bukanlah kita lagi !! 

Sebelum benteng terakhir umat ini runtuh pun, mayoritas 

kita sudah berjalan di luar kemurniaan Islam dan cinta dunia 

sudah merasuk ke dalam hati. Cinta dunia sudah 

menjauhkan kita dari cinta juang! Sehingga kaum muslimin 

sangat takut kalau ia harus kehilangan satu-satunya nyawa 

untuk membela dinulloh yang haq ini! Menjadikan 

kehidupan akhirat di hati-hati kita hampir-hampir hanya 

sekedar dongeng sebelum tidur!!  

Umatpun tenggelam di keterpurukan yang kelam... 



 

 

Keterpurukan ruhani dan peran manusia sebagai 

kholifah inilah yang membawa kepada keterpurukan ukhrowi 

yang lebih mengerikan lagi. Tenggelam di api Jahannam 

penuh kehinaan, meregang siksaan tanpa henti sepanjang 

zaman. 

Saat di telaga Kautsar, Rosululloh Sholallohu 

‘alaihiwasallam senang tiada tara melihat sang ummat 

tercinta berbondong-bondong meminum-nya penuh 

kebahagiaan.. 

Tiba-tiba...  

Rosul pun terhenyak.. karena ada umat beliau yang 

diharamkan meminum telaga Kautsar... Jawabnya.. Mereka 

berubah.. Mereka kembali ke zaman kegelapan.. Saat 

jahiliyah meliputi zaman... 

Sadarlah Umat Islam... agama yang dahulunya Islam... 

terbangun dalam pondasi sunnah dan jama`ah.. Kini berubah 

menjadi syiah.. khowarij.. murji`ah.. mu`tazilah.. filsafat 

murni.. tasawuf moderen... thoriqot.. dan nama-nama lain 

yang beraneka ragam.. 



 

 

Alloh Subhanahu wata’ala hanya membentangkan 

satu jalan untuk dititi oleh hamba-hamba-Nya dalam 

perjalanan menuju Dzat-Nya, keridhoan-Nya, surga-Nya, 

keselamatan di akhirat dan bahkan keselamatan di dunia. 

Jalan itu adalah jalan yang lurus, Sirotulmustaqim yaitu Islam 

yang murni, satu-satunya agama yang diterima Alloh 

Subhanahu wata’ala. 

Kebangkitan sejati adalah kebangkitan ruhani yang 

kuat dan menyeluruh, yaitu terwujudnya dominasi penitian 

Sirotulmustaqim jejak-jejak Rosululloh dan para sahabatnya, 

penitian manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah pada umat ini. 

Titilah Ahlussunnah... tak ada Kebangkitan tanpa 

Kemurnian ...!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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..!! 
 


