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Onta adalah binatang bodoh… bila dibandingkan dengan kecerdasan manusia 
yang memanfaatkannya!  

 

Pada gambar di atas terlihat betapa cerdiknya manusia: pandai ‘memancing’ 
ontanya dengan seberkas rumput di depan hidung ontanya, sehingga onta itu 
mencoba meraih rumput itu seraya melangkah maju, menarik bebannya, untuk 
keuntungan manusia itu.  

Manusia adalah makhluk bodoh… bila dibandingkan dengan kecerdasan Jin atau 

Syaitan, penyesat manusia, …yang bermaksud menyesatkan mereka 
(dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya (An Nisaa(4):60). Sejauh-
jauhnya, sehingga manusia tidak mengenal Tuhan-yang-benar, Tuhan yang tidak 
menipu. Supaya umat menyembah atau menyeru nama Jin atau Syaitan yang 
bersangkutan. Sebab, rata-rata Jin atau Syaitan adalah makhluk yang gila 
hormat, giat menipu manusia!  

 Apakah Pembaca termasuk umat yang sudah dibodohi oleh Jin atau Syaitan, 
sehingga menyembah ilah yang jahat, Jin berkedok Tuhan?  

Memang Jin dan Syaitan beroleh izin dari Yang Mahakuasa untuk mencobai, 
termasuk menipu manusia. Janganlah kita pernah melupakan ajaran dari Sorga 
ini!  
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Penganut Agama Arabi mentaati ketentuan untuk menyembah Allah, antara lain 
dalam bentuk shalat 5-waktu, yang berlangsung 17-rakaat setiap hari. Dalam 
setiap rakaat shalatnya, umat Muhammad umumnya melafazkan Al Faatihah, 
yang berisi antara lain:  

“…Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau 
telah anugerahkan ni’mat kepada mereka…” 

“Jalan orang-orang yang Tuhan anugerahkan ni’mat kepada mereka”, pastilah 
Jalan Lurus ke Sorga kekal. Bukan ke Neraka.  

17 kali sehari kalimat permohonan itu diucapkan oleh muslim yang taqwa. Hari 
ini belum dikabulkan, besok memohon lagi. Tidak dikabulkan, lanjut dengan 
permohonan di hari berikutnya. 6100-kali dimohonkan dalam setahun, tidak 
terkabul juga.  

Fakta menunjukkan bahwa sampai hari ini, sesudah 15-abad agama Islam 
berkembang, permohonan tentang Jalan yang Lurus itu berlanjut terus. Berarti 
Allah belum/tidak mengabulkannya. Begitu jahatnya Allah(?).  

Oleh Allah, sesembahan muslim, umat muslim diperlakukan serupa dengan onta 
yang dibodohi oleh manusia cerdas. Si Onta itu berharap terus, sambil 
melangkah maju, berharap dapat meraih seberkas rumput di depan hidungnya. 
Onta yang malang melangkahkan kaki dengan rajin supaya dapat makan rumput 
itu. Namun sampai di ujung jalanpun tidak diperolehnya rumput itu.  

Umat muslim yang taqwa berharap terus, hari lepas hari bermohon, dan 
berharap, agar beroleh Jalan Lurus ke Surga. Dengan rajin beribadah, shalat 5-
waktu, berharap ditunjuki Jalan Lurus. Sampai di ujung jalan-hidupnya tidak 
diperolehnya. Apa artinya keadaan itu?  

Neraka! Mereka yang belum beroleh Jalan Lurus, berarti tidak berjalan lurus ke 
Surga, setelah ajal pasti ke Neraka.  

Tepat sekali ayat yang dilafazkan oleh Nabiulah Muhammad, tercatat pada Surat 

Maryam(19):71, Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan 
mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian 
yang sudah ditetapkan.  

Muhammad melafazkan ayat itu, dalam bahasa Arab; para pendengarnya adalah 
pengikut Muhammad. Berarti setiap pengikut Muhammad sudah ditetapkan 
mendatangi Neraka.  

Apakah Nabiullah Muhammad juga mengalaminya?  

Terus terang, kami, Kaum Injili merasa kasihan kepada Saudara-saudara umat 
muslim, tetapi geram terhadap Allah, yang begitu JAHAT, menipu ratusan juta 
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manusia.  

(Itulah sebabnya buku-mini ini dituliskan, karena kasih terhadap sesama, 
dengan menempuh risiko dimusuhi oleh pemuka Agama Arab yang pasti geram 
terhadap penulis buku ini!)  
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Setiap umat muslim pasti disuruh memanjatkan Salawat Nabi. Permohonan agar 
sejahtera ilahi dilimpahkan kepada Muhammad. Itu sebabnya Muhammad 
bergelar s.a.w. (S.A.W. dalam bahasa Inggris: ‘PBUH’, Peace and Blessings be 
Upon Him; kedamaian dan kesejahteraan kiranya memenuhi (almarhum) 
Muhammad.  

Jika Nabiullah sudah di surga, tentu tidak perlu gelar s.a.w. itu. Berarti 
Muhammad sampai saat ini (masih disalawatkan, atas permohonan beliau 
sendiri) belum bergabung dengan sorga kekal! Berbeda sekali halnya dengan 
Yesus/’Isa a.s. (alaihi salam, berarti sudah selamat!) Ahlul Sorga ‘Isa/Yesus itu!  

Rupanya, menjelang ajal1, Muhammad sadar bahwa dia akan menuju Neraka! 
Namun Muhammad masih berharap diselamatkan melalui salawat umatnya2. 
Maka Muhammad meminta agar para sahabat dan pengikutnya bersalawat bagi 
dirinya.  

 Pembaca yang kami kasihi, mohon maaf jika kebenaran ini mengusik Saudara. 
Walaupun kebenaran tadi tidak dapat disangkali, ada saja Pembaca yang 
menjadi beringas, sehingga ’darah Penulis halal untuk ditumpahkan’. Penulis 
rela memikul risiko sedemikan karena KASIH; semoga banyak Pembaca yang 
disadarkan, lalu menyingkir dari tipuan sihir Jin Arab, mencari dan memasuki 
kebenaran sorgawi. Yesus juga dimusuhi karena kebenaranNya !!  

                                                             
1 Ajal Muhammad akibat diracuni oleh seorang perempuan Yahudi. Yahudi dendam kepada 
Muhammad, karena pernah, dalam satu hari, dengan tangannya sendiri, Muhammad memenggal 
kepala 700-orang Yahudi di Khaybar, yang lebih dahulu diikat dan diselubungi kepalanya, tanpa 
belas kasihan!  
Racun itu bekerja lambat, dua tahun mengazab Muhammad menjelang ajalnya; maka Muhammad 
sadar akan dahsyatnya azab neraka. Menginsyafi bahwa dirinya akan memasuki neraka (Hadits 
dan Riwayat Nabi mencatat banyak perbuatan jahat yang Muhammad lakukan), maka Muhammad 
meminta umatnya men-salawati dia! 
2 Terbalik: Umat mendoakan keselamatan Pimpinan. Berarti lebih jauh lagi harapan umat untuk 
selamat ke surga! Terbalik dibandingkan dengan Yesus, yang bersyafaat bagi para pengikutNya, 
sampai sekarang. Yohanes 17:20 “Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk 
orang-orang, yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka…” 



Jangan Aku tertipu Tuhanku! 

9 
 

 
 

 

Dalam Surat An Nahl(16):123 Muhammad melafazkan perintah dari Sorga: 

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama 
Ibrahim seorang yang hanif.” dan bukanlah dia termasuk orang-orang 
yang mempersekutukan Tuhan.  

Ibrahim adalah seorang yang tidak mempersekutukan Tuhan. Dia musnahkan 
berhala-berhala leluhurnya, kecuali satu yang terbesar untuk dijadikan 
‘kambing-hitam’. Ibrahim menyatakan bahwa berhala terbesar Itulah yang 
memusnahkan berhala yang kecil-kecil, dengan kapak di tangan berhala-besar 
itu (Ibrahim yang menyisipkan kapak itu!) Tentu saja kerabat Ibrahim 
menyergah: “Mana mungkin patung bisa mengkampak!?” Itu justru pengakuan 
mereka bahwa berhala tidak mampu berbuat apa-apa. Tindakan Ibrahim itu 
tercatat dalam Surat An Anbiyaa(21):52 –dst. serta dalam Riwayat Ibrahim. 
Setelah peristiwa itu Ibrahim lalu meninggalkan negerinya, tidak berurusan lagi 
dengan berhala yang tersisa itu.  

Nabiullah Muhammad mentaati perintah ‘mengikuti iman Ibrahim,’ namun 
setengah jalan saja. Semasa Muhammad masih muda, hadir 360-berhala di 
Ka’bah, pusat penyembahan berhala suku Quraisy Jahilliyah (sebelum 
Muhammad lahir). Setelah proklamasi ke-nabi-annya, Muhammad membasmi 
359 berhala, menyisakan satu, Hajar Aswad. Mirip Ibrahim, bukan?  

Namun ada penyimpangan Muhammad: satu berhala yang tersisa, dilestarikan 
oleh Muhammad, bahkan dijadikan pusat Ibadah Haji, ibadah puncak dalam 
Islam, agamanya Muhammad! (Setiap calon Haji wajib mencium Hajar Aswad3, 
sebagai pentahbisan ke-haji-annya!). Jelaslah bahwa syariatnya Muhammad 
tidak lebih adalah pelestarian agama Jahilliyah. 

Telaahlah dengan akal sehat, Surat Quraisy(106), tentang ‘Tuhan Pemilik 
Ka’bah’, maka Pembaca akan mengerti bekas agama Quraisy-Jahilliyah-lah 
bangunan Ka’bah yang Muhammad gunakan untuk upacara Ibadah Haji, ibadah 
puncak agama Islam. (Lihat juga gambar Batu Hitam pada sampul belakang).  

Penyimpangan lain adalah dalam hal nama Sesembahan. Ibrahim menyembah 
ilah-tanpa nama. Az Zukhruf(43) mencatat:  

(26) Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: 

                                                             
3 Sekali lagi Penulis menempuh risiko kemarahan Pembaca, tetapi kebenaran harus disampaikan… 
Hajar Aswad adalah beberapa keping Batu Hitam (bahasa ilmiah: meteorite) yang diberi 
bercungkup perak berbentuk (Maaf!) kelamin perempuan. Mencium patung kelamin perempuan, 
itulah yang terjadi dalam ibadah Haji!  
Masih dalam upacara Hají, di sebelah ‘sana’ dilakukan ‘jumrah’, acara melempar jin, dengan cara 
melemparkan batu ke arah suatu tonggak yang berdiri tegak.  
Mata Anthropolog yang tajam akan melihat bahwa Hajar Aswad dan Tonggak itu adalah sisa-sisa 
Kuil Hindu, di mana selalu hadir Yoni dan Lingga (simbol kemaluan wanita dan pria). Mereka juga 
menyatakan bahwa tanah Arab memang sempat dikuasai oleh Vikramaditya, seorang Maharaja 
India, ratusan tahun sebelum kelahiran Muhammad. 
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“Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu 
sembah,  

(27) tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang menjadikanku; karena 
sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku”.  

(28) Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada 
keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.  

Kalimat Tauhid Ibrahim menyebutkan “...aku menyembah Tuhan yang 
menjadikanku…”  

Maka siapa saja yang menyebutkan (di Tanah Arab): “Aku menyembah Allah.” 
Atau (di Tanah Israel): “Aku menyembah Yahweh...” sudah menyimpang dari 
iman Ibrahim (Tauhid), sebab Ibrahim tidak pernah mewariskan nama-nama 
ilah itu!  

Sekedar perbandingan, Yesus-Anak-Manusia, yang bukan keturunan Ibrahim 
(Yesus lahir dari Roh Yang Mahakuasa), tidak menyeru ‘Yahweh’, tidak juga 
‘Allah’, tetapi menyeru ‘Bapa Surgawi’, singkatnya: ‘Bapa’. Rupanya Yesus 
mengerti sungguh bahwa ‘Allah’ dan ‘Yahweh’ hanya nama-nama ilah lokal 
(suku-bangsa)!  

Muhammad, yang mengaku keturunan Ibrahim, menyembah ‘Allah’; 
menyimpang dia dari Tauhid.  

Jika Ibrahim menyeru ‘Allah’, lalu mewariskan Tauhid itu kepada keturunannya, 
tentu Musa, yang keturunan Ibrahim, juga akan menyeru ‘Allah’, bukan 
‘Yahweh’, nama yang dipanggil oleh orang Yahudi sampai sekarang!  

Pasti Ibrahim juga tidak menyeru ‘Yahweh’; sebab jika demikian, Muhammad, 
yang mengaku keturunan Ibrahim, mewarisi Tauhid, akan ikut menyeru 
‘Yahweh’ pula. Kenyataannya tidak demikian!  

Jelaslah: Muhammad mungkar terhadap perintah dari alam-gaib yang 
dilafazkannya sendiri!  

Dapat disimpulkan bahwa Jin Arab telah merecoki iman Muhammad!  
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Ketika Muhammad menyendiri di Gua Hira, Jibril (yang dianggap malaikat oleh 
orang Arab), merengkuh Muhammad dengan kuat sampai kehabisan napas 
(hampir mati). Disuruhnya Muhammad membaca, dengan perintah “Iqra!” 
Tetapi Muhammad menjawab: “Aku tidak dapat membaca!” Jibril merengkuh 
Muhammad lagi, disuruhnya lagi membaca, Muhammad menolak lagi. Tiga kali 
Jibril merengkuh, tiga kali hampir putus nyawa, maka Muhammad kehabisan 
daya-perlawanan (dan akal sehatnya). Maka, dari pada mati-konyol, Muhammad 
berserah-sempurna (‘islam’) kepada sosok penunggu Gua Hira. Oleh penyerahan 
diri itu, Jibril berhak menyuntikkan kalimat-kalimat ke dalam pikiran 
Muhammad untuk dilafazkan.  

Sedihnya, di kala itu Muhammad belum mengenal TUHAN-Yang-Benar, Yang 
(bersama malaikat Sorga) tidak pernah memaksa, melainkan menghargai Hak 
Azasi Manusia (kebebasan bertindak) yang TUHAN anugerahkan!  

Teror dan pemaksaan itulah yang membingungkan Muhammad sehingga perlu 
meminta peneguhan dari Siti Khadijah dan Pendeta Waraqah, apakah dirinya 
sudah berurusan dengan malaikat Sorga.  

Setelah dipastikan oleh Waraqah, jadilah peristiwa itu dianggap oleh 
Muhammad sebagai turunnya wahyu yang pertama bagi karyanya 
mengembangkan agama Islam. Surat Perdana yang turun di waktu itu adalah Al 
‘Alaq(96), yang berisi antara lain:  

(14) Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala 
perbuatannya?  

Jibril menyuruh Muhammad melafazkan kalimat itu! Muhammad tidak sadar 
‘wahyu’-perdana ini justru menjadi kesesatan-perdana di dalam imannya! 
Mengapa demikian?  

Muhammad adalah anak dari Abdullah (Abd-Allah atau abdi Allah). Jadi 
Abdullah yang Jahilliyah sudah menyembah Allah. Dan kalimat yang Jibril dikte-
kan mengandung kata ‘Allah’, nama sesembahan leluhur Muhammad, suku 
Quraisy Jahilliyah!  

Namun di waktu itu Muhammad tidak lagi memiliki akal sehat, (akal sehatnya 
dipunahkan oleh tiga kali rengkuhan Jin itu). Jadilah Muhammad ‘islam’ 
(=berserah/tunduk). Namun Muhammad tidak menyadari dia berserah kepada 
sosok yang bukan dari Sorga; Muhammad berserah kepada Allah atau Jin Arab, 
berhala Quraisy! Dia layak beroleh julukan JIn BRILlian (Jibril).  

Khadijah dan Waraqah juga tidak menyadari ketertipuan Muhammad, malah 
mendorong Muhammad untuk melanjutkan persekutuan dengan Jin penunggu 
Gua Hira itu! (Sejarah Muhammad dapat dibaca antara lain dalam Mukaddimah 
Al-Qur’an terbitan Departemen Agama R.I.)  

Persekutuan dengan Jin di Gua Hira ini menghasilkan syariat Islam, yang 
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menyimpang dari islam-nya Ibrahim. Dan kelanjutannya adalah setiap umat 
yang rajin shalat menurut cara agamanya Muhammad sesungguh-nya ‘islam’ (= 
tunduk dan patuh) kepada Jin Arab. Umat mengharapkan, mengharapkan terus 
ditunjuki Jalan Lurus, yang sudah berlalu 1500-tahun tidak ditunjuki oleh Allah, 
sesembahan Abdullah yang Jahilliyah itu!  
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Penipuan yang dilakukan oleh Jibril terhadap Muhammad, diimbangi oleh 
Pemilik Sorga, Tuhan-tanpa-nama. Selaku Yang Mahakuasa, tentu Dia berhak 
dan mampu menyusupkan kebenaran-kebenaran Sorgawi ke dalam pikiran 
Muhammad, untuk dilafazkan.  

Hasilnya adalah: beberapa ayat Al-Qur’an yang membawa kebenaran sorgawi, 
menelanjangi penipuan yang Allah lakukan. Bacalah Surat Ali ‘Imran(3):54, 
“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya 
mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” 

Allah membalas tipu-daya orang kafir. Tipu dibalas dengan tipu. Jelaslah bahwa 
Allah adalah pakar dalam melakukan tipuan!  

Satu ayat lagi dapat disampaikan dalam ruangan buku-mini ini. Surat An 

Nisaa(4):157 mencatat: dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami 
telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka 
tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka 
bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka.4  

Ceritanya Muhammad: Allah mau meluputkan ‘Isa dari penyaliban oleh orang 
Yahudi. Anehnya, Allah yang (katanya) Yang Mahakuasa, harus menggunakan 
tipuan untuk menolong ‘Isa, dari penyaliban orang Yahudi. Lagi-lagi ayat ini 
menunjukkan bahwa Allah tak pernah mengharamkan penipuan, teknik dari 
neraka!  

Patutlah disangsikan kemaha-kuasaan Allah, sehingga harus mengguna-kan 
teknik-tipuan.  

Jelas pula bahwa Allah bukanlah Yang Mahabenar. Hal ini berlanjut terus dengan 
pengajaran agama Arabi lainnya, semisal ‘taqiyya’ (boleh mendustai mereka 
yang tidak seiman), dll.  

Melebar lagi…, budaya neraka (penipuan) itu melebar terus kepada bu-daya 
neraka lainnya: peperangan – pembunuhan – penjarahan, semua yang 
diharamkan oleh Yang Mahabenar, halal bagi orang muslim, diberi contoh oleh 
tindakan Muhammad. Bayang-bayang kejahatan itu terekam di dalam ayat-ayat 
Al-Qur’an yang menghalalkan kaum muslim me-merangi, menjarah, 
memperbudak, membunuh orang kafir! (Cari dan bacalah Riwayat Muhammad).  

Satu tipuan Allah lagi, terhadap umatnya sendiri, nampak pada perintah Allah 
supaya umat jangan bersujud kepada Bulan.  

                                                             
4 Penulis menemukan ayat-ayat lain di dalam Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa Allah adalah 
pakar-tipu. Sengaja Penulis tidak cantumkan semua di dalam buku-mini ini, agar tidak direvisi 
terjemahannya, karena memang terjemahan Al-Qur’an berulang-kali direvisi ayat-ayatnya, demi 
menangkal usaha membongkar  tipuan Allah terhadap umat muslim. 
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Surat Fussilat(41):37, “Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada mata-hari 
dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang 
menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”  

Allah melarang bersujud kepada bulan, namun setiap sholat Jum’at umat Allah 
bersujud di bawah (patung) Bulan! Patung Bulan yang ‘bertengger’ di Puncak 
mesjid!  

Bersamaan dengan teks ‘Bismillah’ (Dengan nama Allah) yang berada di Puncak 
mesjid juga, bukankah ini pertanda bahwa Bulan Sabit dan Allah memiliki 
martabat yang sama luhurnya?  

Patung Bulan tidak boleh ditempatkan di bawah yang lain, teks Bismillah juga 
harus pada tempat tertinggi. Kesimpulan: Allah = Dewa Bulan!  

Lihat lagi tipuan halus di dalam perumusan Kalimat Syahadat, yang berbunyi: 
Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah! 

Apakah Pembaca tidak merasakan bahwa nabi-nabi sebelum Muham-mad jadi 
‘di-anak-tirikan’? Seolah-olah hanya Muhammad nabi yang disahkan oleh Allah. 
Jika Allah adalah Pemilik Sorga, Yang Mahabenar, tentu didikteNya Muhammad 
agar Kalimat Syahadat berbunyi: “Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad 
adalah salah satu nabi Allah!”  

Sebaliknya, dapat dipastikan bahwa Pembaca tidak sah menjadi muslim jika 
Syahadat anda bebunyi begitu. Bahkan mungkin ada yang tergerak ingin 
menebas batang leher Penulis dengan tuduhan: ‘merusak aqidah agama Islam 
yang sudah sempurna’. Wai! 

Pantaslah Allah tidak mampu (tidak mau) menunjuki Jalan yang Lurus kepada 
umat yang begitu tulus memanjatkan doa-doanya sampai 6100 kali setahun! 
1500-tahun lamanya Allah sudah men-tulikan diri terhadap permohonan 
umatnya Muhammad.  

Surga Yang Allah Janjikan Juga Rancu!  

Siapa yang tidak muak setelah menyadari ditipu oleh tokoh yang dia sembah 
bertahun-tahun? Disuruh oleh Allah memohonkan jalan yang lurus, berhari – 
berbulan – bertahun-tahun, hanya untuk dikecewakan di hari ajal? Inilah 
waktunya bagi Pembaca yang menginginkan Surga-tanpa-tipuan untuk 
mengenal Yang Mahabenar, melalui penampilan Tokoh Yang Benar!  

Konsep Surga yang diajarkan Muhammad(Qur’an) penuh kerancuan dan tipuan. 

Surga adalah tempat untuk memuaskan nafsu kedagingan, Bahkan hal-hal yang 
haram bagi umat muslim di Bumi dihalalkan di surganya Allah:  

(a) Yang masuk ke Surga dikawinkan dengan bidadari-bidadari:  

QS 52:17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada da-lam 
surga dan kenikmatan, 18. mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan 
kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara 
mereka dari azab neraka. 19. (Dikatakan kepada mereka): “Makan dan 
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minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu 
kerjakan”, 20. mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan 
Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata 
jeli.  

(Baca juga QS 37:48; 38:52)  

(b) Yang masuk Surga bebas memilih makanan: daging, khamar 
(arak), madu;  

Padahal QS 2:219 menyatakan khamar dan judi adalah dosa! Tersedia 
juga buah2an & daging (QS 52:22);  

(c) Bagi orang mukmin disediakan surga, bahkan ada dua surga;  

QS 55:46. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 
dua surga. 47. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 48. kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-
buahan.  

(d) Selain dua surga itu ada dua surga lagi:  

QS 55:62. Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. 63. Maka 
nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?  

Total ada empat sorga? Wah! Tentu satu saja yang asli, persemayaman 
Yang Esa! Yang lain pasti surga-palsu. Pandai-pandailah memilih satu 
dari yang empat kelak.  

(e) Penyajian surga menonjol untuk kepuasan laki-laki, tidak perduli 
nasib wanita!  

QS 55:70. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik 
lagi cantik-cantik. 71. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang 
kamu dustakan? 72. (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih dipingit 
dalam rumah. 73. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? 74. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum 
mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak 
pula oleh jin.  

Sesungguhnya puluhan tipuan lainnya dapat diteliti dari dalam Al-Qur’an! 
Namun umat yang sudah terkena tipuan (dan sihir) Jin Arab, dimulai dari 
Muhammad, tidak menyadari semua kepalsuan itu! Dalam keadaan tersihir, 
orang cenderung menolak semua penjelasan yang sehat.  



Jangan Aku tertipu Tuhanku! 

16 
 

 
 

  

Memang dahsyat sihirnya Jin Arab. Bukan hanya penganut agama Arab yang 
terkena sihirnya. Bahkan orang beragama Kristen di Indonesia (dan beberapa 
negara di Timur Tengah) dapat disihirnya sehingga meng-anggap Allah adalah 
Yang Mahatinggi. Memanggil Yang Kuasa dengan panggilan ‘Allah’ dianggap sah!  

Pembaca yang beragama Kristen, pikirkanlah: Apa Saudara mau memberi nama 
‘Yudas’ bagi seorang anak Saudara?  

Jangankan memberi nama Yudas, bahkan jika anak Saudara dijuluki: “Judes lu!” 
Saudara mungkin memarahi pemberi gelar itu.  

Janganlah anda menyeru Tuhan Yang Benar dengan ‘Allah’, yang jelas-jelas 
Penipu! Inilah riwayat masuknya nama ‘Allah’ ke dalam Alkitab berbahasa 
Indonesia:  

Di sekitar tahun 1640, seorang pendeta Belanda, Lijdecker, beroleh 
tugas dari VOC untuk menterjemahkan Bijbel (berbahasa Belanda) ke 
dalam bahasa Melayu (belum ada bahasa Indonesia di zaman itu!) Begitu 
Lijdecker memulai karyanya, baru pada ayat Kejadian 1:1, dia sudah 
tersandung oleh kata ‘God’ pada ayat itu: “Pada mulanya ‘God’ 
menciptakan langit dan bumi.” Karena tidak tahu istilah yang ‘pas’ untuk 
itu, Lijdecker menemui seorang narasumber, orang Melayu, untuk 
menolong dia. Lijdecker bertemu dengan Abdullah bin Abdulkadir 
Munsyi, menanyakan penterjemahan yang tepat untuk ‘God’. Tentu saja 
Abdullah dengan spontan menjawab: “Allah!” Jadilah ‘Allah’ istilah yang 
menunjuk kepada Yang Maha Pencipta. Di dalam Alkitab terjemah-an 
lama, dijumpai istilah ‘mesjid’, ‘Isa’, Jahya’, ‘assalamualaikum’, yang 
berasal dari ke-islam-an. Kebanyakan istilah itu sudah diperbaharui oleh 
Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi ‘Allah’ sudah mencengkeram kuat ke 
dalam hati pemuka Kristiani, sampai kepada hari ini. Bahkan beberapa 
Lembaga Kristiani yang berskala nasional sudah mem-fatwa-kan bahwa 
penggunaan ‘Allah’ adalah sah buat orang Kristen. Padahal Pemerintah 
Malaysia melarang orang Kristen menggunakan istilah ‘Allah’! Betapa 
dahsyatnya sihir Jin Arab mencengkeram hati pemuka Kristen di 
Indonesia. Wai!  

Penting bagi penganut agama Kristen untuk kembali kepada penyem-bahan 
Tuhan-yang-benar, dengan menyeru: “Bapa-kami” atau “Bapa Sorgawi,” seperti 
diajarkan oleh Yesus, Juruselamat manusia. Pengikut Yesus diajar untuk 
menyeru TUHAN, Yang Mahakuasa dengan ‘Bapa Surgawi’, sebab Dia adalah 
Bapa segala roh (Ibrani 12:9). Hal ini tidak dimengerti oleh penganut Qur’an 
yang oleh Allah tidak diberi pemahaman tentang roh.  

 QS 17:85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: “Roh itu 
termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 
sedikit”.  
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Siapa yang menyeru ‘Allah’, (yang sudah terbukti tipu-tipuannya), akan 
dipelesetkan dari Jalan Yang Lurus (Jalan Yesus, Yohanes 14:6), memasuki 
kegelapan Arab Jahilliyah!  
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Beruntunglah, kendati JIn-BRILlian (Jibril) sudah menguasai pikiran Muhammad 
dan isi Al-Qur’an, Yang Mahabenar masih mampu menye-lusupkan beberapa 
ajaran kebenaranNya (sebab Dia Mahakuasa!) ke dalam Al-Qur’an.  

Oleh Yang Mahabenar, dibuatNya Al-Qur’an bersaksi tentang Tokoh Yang Benar, 

diutus oleh Yang Mahabenar, dalam Surat Maryam(19):34: Itulah Isa putra 
Maryam5, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka 
berbantah-bantahan tentang kebenarannya.  

 ‘Isa putra Maryam (di dalam Bible: Yesus putra Maria) dinyatakan sebagai 
tokoh yang berkata benar. Kesaksian ini menggemakan penyata-an Yesus 6-

abad sebelumnya [Yohanes 14:6]: Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan 
kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, 
kalau tidak melalui Aku.  

Yesus adalah Kebenaran, demikian kesaksian Al-Qur’an dan pengakuan Yesus 
sendiri. Siapa mau berbantahan dengan Yesus, Kebenaran?  

Lebih jauh, Al-Qur’an mencatat dalam Az Zukhruf (63): Dan tatkala Isa datang 
membawa keterangan dia berkata: “Sesungguhnya aku datang kepadamu 
dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari 
apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah (kepada) ku”.  

Perhatikan, Saudara, perintah Yesus melalui Muhammad kepada dua umat yang 
berselisih… berbunyi “…taatlah kepadaku” direkam di dalam Al-Qur’an. Berarti 
setiap pembaca Qur’an wajib mentaati Yesus!  

Demikian juga setiap umat yang mengimani rekaman-rekaman Injil (Matius-
Markus-Lukas-Yohanes6, harus mentaati perintah Yesus secara murni/tidak 
ditambah-tambah).  

                                                             
5 Banyak umat yang sudah terkena tipuan Jin Arab, meyakini bahwa ‘Isa bin Maryam berbeda dari 
Yesus putra Maria!  
Nama ibu yang sama [1]; ‘Isa dan Yesus lahir tanpa benih laki-laki (satu-satunya tokoh yang 
berciri sedemikian) [2]; ‘Isa membawa Injil, demikian pula Yesus, dan hanya satu Injil [3]; Hadits 
katakan ‘Isa akan menjadi Hakim di akhirat, Injil Kristus nyatakan Yesus menjadi Hakim di akhir 
zaman [4], bagaimana mungkin ‘Isa dan Yesus dua tokoh berbeda??? 
6 Matius, Markus, dst. bukanlah Injil, melainkan rekaman Injil, dicatat oleh Matius, Markus, dst.. 
Injil (istilah ini diadopsi dari Al-Qur’an) adalah Khabar Gembira atau Berita Sukacita yang dibawa 
oleh Yesus dari Surga. Berita tentang hadirnya Kerajaan Surga (Qur’an: ‘Kerajaan Langit’ tercatat 
dalam 15-ayat) di bumi, bahwa manusia mudah dibebaskan dari perbudakan oleh Iblis, 
Pemberontak Akbar dari Surga yang suka mengendalikan manusia berbuat jahat. Yesus 
menampilkan kuasa Sorgawi a.l. mengusir setan-setan, sehingga manusia menikmati kebebasan 
untuk bergabung dengan Kerajaan Sorga. 
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Menimbang bahwa Al-Qur’an merekam sekaligus tipuan Allah dan kebenaran 
sorgawi, maka mereka yang ingin selamat dari neraka, dari tipuan Allah 
sepatutnya mewaspadai ajaran Al-Qur’an serta mem-pelajari semua sabda Yesus 
yang direkam di dalam Bible.  

Setelah mempelajarinya, umat yang ingin selamat dari tipuan sewa-jarnya 
mentaati setiap ajaran-kebenaran yang ‘Isa/Yesus sabdakan.  

Lihatlah kebenaran yang disisipkan oleh YangEsa ke dalam Al-Qur’an, tentang 
Yesus terkemuka di Bumi dan Akhirat…  

QS 3:45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, sesung-guhnya 
Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putra yang 
diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih7 
Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk 
orang-orang yang didekatkan (kepada Allah; baca: kepada Yang Mahatinggi),  

Penyataan Qur’an ini selaras dengan sabda Yesus yang direkam dalam Mat. 
28:18:  

Yesus mendekati mereka dan berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 
kuasa di sorga dan di bumi.  

Jelaslah betapa Yesus sungguh-sungguh terkemuka di Bumi dan di Sorga, 
sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali bersikap sangat hormat dan taat 
terhadap Yesus, kendati Yesus-Anak-Manusia bukan Yang Mahatinggi!  

Selanjutnya, selaku Yang Terkemuka di Bumi dan di Akhirat, sepan-tasnyalah 
Yesus menjadi teladan dalam tindakan umat dan kesaksian kepada masyarakat 
di sekitar, yang belum mengenal Tuhan yang benar.  

Di dalam ketaatan sedemikianlah, Penulis mengajak Pembaca untuk menelaah:  

1. Apa yang Yesus TIDAK AJARKAN (Lalu ditegakkan oleh pengikut Yesus 
sehingga terbentuk Agama Kristen, yang tidak dirancang oleh Yesus);  

2. Apa yang Yesus LAKUKAN (untuk mempersaksikan Yang Mahakuasa kepada 
umat manusia); 

3. Apa yang Yesus AJARKAN (untuk mencapai maksudNya datang ke Bumi).  

 

Perlu berjilid-jilid buku untuk menjelaskannya bagi Pembaca yang haus 
pengetahuan; tetapi bagi Pembaca yang bersegera ingin beroleh jaminan kekal, 
maka ringkasan di bawah ini memadai sudah  

8.1. Pertama: Yang Yesus Tidak Ajarkan 

Bahwa kedatangan Yesus ke Bumi bukan untuk membangun sesuatu Agama, 
jarang disadari oleh orang beragama Kristen! Namun jika orang secara jujur 
mempelajari semua sabda Yesus, akan nampak bahwa Yesus tidak mengajarkan 
unsur-unsur agama, seperti diuraikan di bawah ini…  

                                                             
7 Al Masih, bahasa Arab, sepadan artinya dengan Juruselamat! 
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Tentang Nama Sesembahan; seperti halnya Ibrahim8, Yesus tidak menyebut 
sesuatu nama bagi Yang Mahatinggi; cukup dengan panggilan ‘Bapa Sorgawi’.  

Tentang Kitab Suci; Walaupun pandai menulis (baca Yohanes 8:8), Yesus tidak 
menuliskan sesuatu Kitabpun karena:  

(1) tidak ada sesuatu yang suci di Bumi ini, melainkan hati manusia yang 
ingin TUHAN (YangEsa) sucikan.  

(2) Roh Kudus, yang diberikan kepada mereka yang percaya, mampu 
mengajarkan langsung perkara-perkara surgawi;  

(3) Yesus mengandalkan ‘Taurat-di-dalam-hati’, yakni ajaran hidup benar 
yang ‘dituliskan’ dan dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam hati orang 
yang percaya.  

  

Tentang Bai’at (peresmian menjadi Pengikut); Yesus tidak mene-tapkan 
sunat, tidak juga baptisan-air9, melainkan ‘sunat-hati’, yakni hati yang 
diperbaharui. Proses itu dilakukan oleh Roh Kudus di sepanjang jalan 
kehidupan; Roh Kudus yang diundang oleh orang yang percaya akan Injil Yesus.  

Tentang Rumah Ibadah; Yesus tidak menyuruh membangun kuil atau rumah 
ibadah, sebab diri orang-percaya, itulah Rumah Ibadah yang sungguh 
(di)suci(kan).10  

Tentang kurban; unsur ibadah yang penting, yang dilakukan di tengah agama-
agama, tidak diharuskan oleh Yesus terhadap pengikutNya; me-lainkan: 
persembahkan diri Saudara11 (bukan untuk dibakar, melainkan untuk dibimbing 
ke dalam kehidupan kekal atau surga).  

Tentang simbol-simbol agamawi, yang sangat penting bagi setiap agama, 
semisal: 

; tidak diajar oleh Yesus.  

Dua simbol terakhir ditetapkan setelah Yesus naik ke Sorga, oleh para pengikut 
Yesus, untuk menunjukkan bahwa iman mereka berbeda dari agama Yahudi di 
kala itu.  

Sesembahan, Kitab Suci, Bai’at, Kurban, Rumah Ibadah dan Simbol-agama tidak 
diajarkan oleh Yesus, sebab yang Yesus bawa ke bumi bukan agama, melainkan 

                                                             
8 Jika Ibrahim menyeru ‘Allah’, tentu Musa, selaku keturunan Ibrahim, akan mewarisi menyeru 
‘Allah’ juga. Tetapi agama Yahudi menyeru Yahweh. Jika Ibrahim menyeru ‘Yahweh’, tentu 
Muhammad, yang mengaku keturunan Ibrahim, akan menyeru Yahweh juga. Nyatanya tidak! 
Kesimpulan: Ibrahim tidak menyeru sesuatu nama TUHAN.  
9 Yesus tidak memerintahkan melakukan baptisan-air dan tidak pernah menyelenggarakannya 
(Yohanes 4:2); itu adalah bai’at cara Yohanes Pembaptis. Bai’at cara Yesus adalah Baptisan Roh 
(Matius 3:11). 
10 1 Korintus 6:19, “Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam 
di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari TUHAN, — dan bahwa kamu bukan milik 
kamu sendiri?” 
11 Roma 12:1, “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan TUHAN aku menasihatkan kamu, 
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 
yang berkenan kepada TUHAN: itu adalah ibadahmu yang sejati.” 
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ajaran tentang (Injil) Kerajaan Sorga!12  

Namun pengikut Yesus angkatan ke-2 sudah kurang menyadari makna dan 
perilaku ‘murid’13 sehingga berani melakukan apa yang tidak disuruhkan oleh 
Guru (Yesus) yang sudah tidak berada di Bumi lagi. Dengan ringan hati mereka 
menetapkan unsur-unsur agama bagi kelompok mereka, sehingga terbentuklah 
agama Kristen, agama Katolik, beserta banyak sekte lainnya.  

Agama Kristen tidak pernah dirumuskan oleh Yesus, melainkan dirumuskan 
oleh pengikut Yesus angkatan ke-2 dst., karena tidak sadar akan peleSETAN si 
Iblis.  

8.2. Ke-Dua: Yang Yesus Lakukan  

Agama-agama memberitakan tentang kehadiran YangEsa, Yang Maha-pencipta, 
sekaligus Mahakuasa, Mahakasih sekaligus Mahapengampun!  

Namun tidak ada agama yang menyajikan fakta-fakta yang langsung diamati 
oleh ‘mata’ manusia untuk mendukung berita itu!  

Yang Mahakuasa, YangEsa, adalah Pribadi yang tidak kasat mata, Maha-besar, 
tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia, betapapun cerdasnya. Tidak mungkin 
pikiran manusia menangkap ‘keberadaan Yang Maha-pencipta’, sehingga harus 
Dia yang memperkenalkan Diri kepada manusia.  

Agar manusia beroleh gambaran yang pasti tentang Yang Mahakuasa, maka 
perlulah Dia yang mendekat kepada manusia. Yang Esa memutuskan untuk 
menampilkan Diri dalam wujud manusia, sehingga tidak perlu membangkitkan 
kepanikan atau ketakutan dalam diri manusia, sebab Dia adalah Mahapengasih! 
(Mirip dengan ikan lumba-lumba, yang tidak mungkin mengerti manusia, 
makhluk luhur, secara utuh, sehingga harus manusia yang merendahkan diri, 
berperilaku seperti lumba-lumba, masuk ke dalam air, di mana ikan itu hidup, 
supaya lumba-lumba dapat mengerti manusia!) 

Wajarlah jika Yang Mahakuasa bertindak, menampilkan keberadaan Diri-Nya 
dalam fakta-fakta yang dapat diamati manusia. Supaya kehadiran Yang 
Mahakuasa tidak menjadi teori belaka (seperti kesaksian Musa dan 
Muhammad!)  

Maka Surga mengutus satu Utusan yang harus bertindak menampilkan segala 
kuasa dan ciri YangEsa, ke Bumi, agar manusia dapat percaya sungguh kepada 
YangEsa! Utusan itu adalah Yesus-Anak-Manusia (Qur’an: ‘Isa bin Maryam), 
yang kelahiranNya di luar kodrat manusia:  

a. Janin Isa terbentuk tanpa benih seorang laki-laki, melainkan lahir dari 
Roh TUHAN (Yesaya 61:1-2; Surat At-Tahriim(66):12).  

Itulah sebabnya dikatakan Yesus/’Isa adalah Rohullah, utusan dari Sorga 
ke Bumi; Yesus bukan sekedar nabi, yang adalah manusia biasa yang 

                                                             
12 Di dalam Kitab Perjanjian Baru terdapat lebih dari 110-ayat yang menyebutkan Kerajaan Sorga 
atau Kerajaan TUHAN; di dalam Al-Qur’an: belasan ayat tentang Kerajaan Langit. 
13 Pada abad-I, hubungan Guru (Rabbi) – murid adalah hubungan Penguasa – hamba! Seorang 
murid takkan berani melakukan sesuatu yang tidak diperintah Guru. Murid tidak berinisiatif lebih! 
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ditinggikan martabatnya.  

CATATAN: Sewaktu Qur’an ‘menyebutkan’ ‘Isa bin Maryam, maka yang ditunjuk 
adalah ‘Isa yang jasmaniah. Namun ‘Isa adalah Rohullah (baca: Roh TUHAN, 
Yang Mahatinggi). QS 66:12.  

 Pada lingkup Injil, Yesus membahasakan diri sendiri sebagai ‘Anak-
Manusia’ (Jasmaniah). Namun secara rohani, Bible bersaksi bahwa Yesus 
adalah Roh TUHAN [Lukas.4:18-19; Yesaya 61:1-2].  

b. Kelahiran Yesus diberitakan oleh malaikat-malaikat Sorga (Kitab Lukas 
pasal-2) serta pemunculan Bintang yang besar dan terang (Matius pasal-
2).  

c. Karya Yesus, Utusan dari Surga itu menampilkan kuasa-kuasa Surgawi 
yang tidak dapat ditiru oleh orang-orang yang mengaku diutus oleh 
Sorga, seperti diuraikan di bawah ini.  

8.2.1. Penampilan Kuasa TUHAN Yang Tiada Tara:  
Setiap agama dan nabi mampu bersaksi bahwa TUHAN adalah Maha-kuasa. 
Tetapi hanya sampai kesaksian ucapan belaka.  

Utusan dari Sorga, Yesus Kristus, mengemban tugas untuk menampilkan 
kesaksian dalam bentuk tindakan tentang kehadiran TUHAN, Yang Mahakuasa 
kepada umat manusia. Sewajarnyalah Utusan dari Sorga itu membawa pula 
kuasa-tiada-tara seperti milik TUHAN sendiri.  

Maka di dalam rekaman Kitab Perjanjian Baru, Yesus menyajikan kuasa TUHAN 
dalam berbagai peristiwa berikut:  

(1) Yesus mengatasi Hukum Biologis; lahir tanpa benih laki-laki;  

(2) Yesus mengatasi Hukum Medis; menyembuhkan orang sakit, bahkan 
jenis penyakit yang tak tersembuhkan;  

(3) Yesus mengatasi Hukum Ekonomi; memberi makan ribuan orang 
ber’modal’kan beberapa potong roti dan beberapa ekor ikan saja;  

(4) Yesus menaklukkan Kuasa-Alam dan Hukum-Alam; badai 
diredakanNya, ombak diredakanNya, Yesus berjalan di atas air, 
mengatasi daya-tarik-bumi/gravitasi, dll.  

(5) Yesus membuat orang-orang terpaku, tidak mampu bergerak ketika 
dilewati begitu saja, padahal orang-orang itu sudah siap menangkap 
untuk menghakimi Yesus;  

(6) Yesus menaklukkan Iblis, yang lemah; Iblis, yang dahulukala 
memberontak terhadap TUHAN, lalu diusir dari Sorga dan dicampakkan 
ke Bumi oleh malaikat Michael, untuk kemudian ditaklukkan lagi di 
Bumi oleh Yesus-Anak-Manusia.  

(7) Yesus menaklukkan maut; dengan cara membangkitkan orang-orang 
mati;  

(8) Yesus membuktikan bahwa Alam Maut (kubur) tidak mampu 
mengungkung Dia; Yesus membiarkan diriNya mati disalib, supaya 
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punya kesempatan membuktikan kuasanya mengatasi maut. Yesus 
kemudian bangkit, hidup kembali dengan kuasa-ilahi yang dimilikiNya! 
Dengan demikian manusia boleh mengerti bahwa memang akan ada 
Hari Berbangkit, setelah mana orang yang percaya kepada Yesus akan 
dibang-kitkan (seperti Lazarus), untuk beroleh kehidupan kekal;  

(9) Alam Kasat Mata tidak mengikat Yesus; setelah Yesus hidup kembali 
dengan kuasa yang disandangNya, Yesus naik ke Sorga (meninggalkan 
Alam Fisik) memasuki Alam Roh, yang tidak kasat mata!  

Butir (5), (6), (7) dan (8) tidak pernah dilakukan oleh para Nabi; mereka tidak 
memiliki kuasa yang serupa, sebab nabi hanya manusia yang ditingkatkan 
martabatnya!  

Yesus bahkan memberi Otoritas Sorgawi kepada murid Yesus untuk―di bawah 
tuntunan Roh Kudus―melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang 
dilakukanNya, sampai kepada menaklukkan atau mengusir Iblis/setan yang 
mengganggu manusia. Tidak ada nabi yang pernah menanggulangi setan!  

Kemampuan melakukan hal-hal yang adi-kodrati itu luntur, nyaris punah di 
tengah agama Kristen, tetapi berlanjut terus bagi murid Yesus yang sungguh, 
sampai hari ini.  

Tepatlah kesaksian Al-Qur’an tentang Yesus:  

 ‘Isa/Yesus tanda dari TUHAN bagi manusia (QS 19:21);  

 ‘Isa/Yesus tanda yang besar bagi semesta alam (QS 21:91);  

 ‘Isa/Yesus bukti yang nyata bagi kekuasaan Kami (baca: Yang 
Mahakuasa; QS 23:50).  

Semua kesaksian Al-Qur’an di atas tidak menjadikan Yesus selaku Yang 
Mahakuasa, namun tidak menyangkali fakta bahwa Yesus adalah utusan dari 
Sorga, dengan kemampuan adi-kodrati selaku yang terkemuka di Bumi dan 
Akhirat. Jadi jelaslah bahwa Yesus menyandang otoritas penuh dari Sorga.  

8.2.2. Penampilan: TUHAN Maha-Pengampun  
Kebanyakan agama dan nabi mampu bersaksi bahwa TUHAN adalah 
Mahapengampun. Tetapi hanya sampai kesaksian ucapan belaka.  

Utusan dari Sorga, Yesus Kristus, mengemban tugas untuk menampilkan 
kesaksian dalam bentuk tindakan tentang pengampunan yang TUHAN sediakan 
bagi umat manusia.  

(1) Yesus menampilkan otoritasNya untuk mengampuni dosa manusia 
terhadap seorang perempuan pezinah yang tertangkap-basah, yang 
secara Hukum Agama Yahudi harus dirajam (Yohanes pasal-8), dan 
lain-lainnya.  

(2) Yesus disalib, namun Yesus berdoa mengampuni orang-orang yang 
menyalibkan Dia.  

(3) Kesaksian tentang pengampunan mutlak dari dosa, (sekaligus 
pembuktian bahwa Yesus-Roh-TUHAN adalah Duta Sorga Ber-kuasa 
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Penuh yang diutus TUHAN ke Bumi) dilakukanNya ketika seorang 
penjahat yang disalib disamping Yesus memohon diikutkan ke dalam 
KerajaanNya Yesus (Lukas pasal-23:39-43).  

8.2.3. Penampilan Kasih TUHAN Tiada Tara:  

Setiap agama dan nabi mampu bersaksi bahwa TUHAN adalah Maha-kasih. 
Tetapi hanya sampai kesaksian ucapan belaka.  

Utusan dari Sorga, Yesus Kristus, mengemban tugas untuk menampilkan 
kesaksian dalam bentuk tindakan tentang kasihNya Bapa Sorgawi, kepa-da umat 
manusia, termasuk kepada orang yang sudah menindas Yesus! 

(1) Kesaksian tentang kasih Bapa Surgawi yang luhur; Yesus tidak perlu 
membela diri secara fisik terhadap serangan umat manusia, kendati 
dapat dilakukanNya, jika Dia inginkan.  

(2) Yesus disalib, namun Yesus mengampuni orang-orang yang 
menyalibkan Dia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Bapa, Yang 
Mahakuasa juga mengasihi manusia pendosa, selalu siap meng-ampuni 
orang yang mau merendah mengakui dosa-dosanya!  

(3) Kesaksian tentang keselamatan kekal yang Bapa Surgawi janjikan untuk 
orang yang percaya pesanNya Yesus. Yesus bangkit dari maut 
mengenakan tubuh mulia, yang dipersiapkan untuk kehidupan kekal! 
(Tubuh jasmani manusia dirancang untuk seratusan tahun saja, tidak 
untuk kekekalan!)  

(4) Kenaikan Yesus kembali ke Sorga, dipersaksikan oleh pengikut-
pengikutNya, lalu mereka catat dengan cermat di dalam Kitab Perjanjian 
Baru.  

8.2.4. Pernyataan: TUHAN YangEsa  
Banyak agama dan nabi mampu bersaksi bahwa TUHAN adalah Yang-Esa. Tetapi 
hanya sampai kesaksian ucapan belaka.  

Utusan dari Sorga, Yesus Kristus, mengemban tugas untuk menampil-kan Ke-
esa-an Bapa dengan Yesus:  

(a) Dengan cara menampilkan segala kuasa dan kemampuan TUHAN, Yesus 
menampilkan Diri selaku Yang Terkemuka di Bumi dan di Sorga;  

(b) Setelah itu, Yesus memberi tahu orang yang mau percaya, bahwa 
DiriNya adalah SATU dengan Bapa Sorgawi. (Yohanes 10:30: “Aku dan 
Bapa adalah satu.”)  

CATATAN: Sulit dipahami akal manusia bahwa Yesus-Yang-Roh (bukan Anak-Manusia), 
sementara di Bumi, adalah SATU dengan Bapa, di Sorga. Memang akal manusia terbatas, 
sehingga Qur’an mencatat (QS 17:85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. 
Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit”  

Bukan dengan nalar, tetapi dengan iman-lah, yakni ketaatan kepada Yesus, yang 
perlu berperan untuk menerima ajaran Yesus, yang senantiasa berkata benar 
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itu. Ini bukan ajaran agama belaka.  

Di pihak lain, Nabiullah Muhammad rupanya mengerti hal ini. Bandingkanlah 
ucapannya dalam Hadits Shahih Muslim jilid-1, no 104, hlm-119:  

Qola Rasulullahi sollallahu ‘alaihi wassalam: “Wallahi, layanzilanabnu 
Maryama Hakaman ‘adila.” (Bersabda Rasulullah s.a.w.: “Demi Allah, sungguh 
‘Isa anak Maryam akan turun menjadi Hakim14 yang ‘adil.”)  

―dengan―  

QS 95:7-8 yang dilafazkan oleh Muhammad sendiri:  
(7) Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pem-balasan 
sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu? 8. Bukankah Allah Hakim yang 
seadil-adilnya?  

Pada hari pembalasan, Yang Mahakuasa adalah Hakim yang seadil-adilnya, 
Sementara Hadits di atasnya menyatakan pada Hari akhirat ‘Isa akan turun 
menjadi Hakim yang adil. Apakah harus diartikan ada dua Hakim?  

Tidak mungkin Yang Maha-adil pada Mahkamah Sorgawi memerlukan dua 
Hakim!  

Yang benar adalah jika Sabda Muhammad (Hadits & ayat Qur’an) itu dipandang 
selaras dengan Sabda Yesus, bahwa: “Yesus dan Bapa adalah satu!” Jadi dalam 
kesatuan dengan Bapa, Yesus akan menghakimi umat manusia! Menetapkan 
siapa yang memasuki Surga, siapa yang ke neraka.  

Dengan demikian, semua ulasan ini menjadi kesaksian tentang ke-esa-an 
TUHAN yang diajarkan oleh Yesus, Tokoh Terkemuka di Bumi dan akhirat (siapa 
berani bantah???)  

Sungguh tepat pernyataan Az Zukhruf(43):  
(61) Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang 
hari kiamat... 

Jelaslah, tanpa kehadiran Yesus di bumi, TUHAN akan tetap menjadi Pribadi 
yang jauh, tidak terjangkau oleh akal! Sehingga umat manusia takkan pernah 
mengenal sungguh Yang Mahabenar!  

Itulah yang terjadi pada agama-agama, sehingga untuk menjangkau TUHAN, 
setiap agama melakukan penyembahan yang sifatnya men-jangkau ke atas: 
Korban bakaran (asap membubung ke angkasa), seruan ke angkasa, tangan 
terangkat ke atas, menara-menjulang dari rumah Ibadat, dll.  

Semua acara itu membangkitkan kasihan dalam diri orang percaya yang 
menghayati Injil Yesus. Itulah salah satu sebab mengapa Buku kecil ini 
diedarkan dengan cuma-cuma!  

8.3. Ke-Tiga: Yang Yesus Perintahkan  

Az Zukhruf(43):63, Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: 

                                                             
14 Ada saja umat yang kena dijahili oleh Jin, lalu mengatakan bahwa ‘Isa turun ke Bumi hanya 
untuk membunuhi babi dan memusnahkan salib. Tidak sadar mereka bahwa mem-bunuhi dan 
memusnahkan adalah tugas algojo, bukan Hakim! 
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“Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk 
menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, 
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku”.  

Setelah Yesus mempersaksikan keberadaan Bapa, YangEsa, melalui perbuatan, 
yang berarti Yesus memiliki otoritas untuk bertindak atas nama TUHAN, maka 
sewajarnyalah umat mengakui bahwa perintah yang Yesus sampaikan adalah 
perintah Bapa Sorgawi pula. Tidak ada pilihan lain, selain mentaati perintah 
Yesus, jika seseorang sungguh ingin mencapai Sorga, di mana Yesus saat ini 
sudah berada.  

Selanjutnya, harus disadari bahwa Yesus tidak membangun sesuatu agama, 
melainkan memperkenalkan Kerajaan Sorga di Bumi. Maka orang yang ingin 
memastikan diri ikut ke Sorga kekal harus hidup selaras dengan Injil Yesus. 
Jadilah mereka ahlul Injiili (QS 5:47) yang tidak sama dengan umat beragama 
Kristen (istilah Qur’an: Nasharaa).  

Kelompok inilah yang mentaati sungguh perintah pada Az Zukhruf-63 (di atas); 
mereka bertakwa kepada YangEsa dan mentaati Yesus sepenuh hati.  

Beberapa perintah Yesus yang terpenting disajikan di bawah ini…  

8.3.1. Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat  
Tinggalkan kegelapan hasil karya setan-setan. Tinggalkan segala Budaya 
Neraka; amarah, kebencian, pertikaian, pembunuhan, peperangan, dll.  

Yang menganut dan menampilkan Budaya Sorga, merekalah yang layak 
bergabung dengan Kerajaan Surga!  

8.3.2. Perintah: Panggillah YangEsa dengan Bapa Sorgawi 
Yesus mengajarkan untuk memanggil YangEsa bukan dengan ‘Yahweh’, bukan 
‘Allah’, bukan dengan nama Sesembahan bangsa manapun! ‘Bapa Sorgawi’ 
adalah panggilan (bukan nama) yang bebas dari agama manapun!  

Bahkan Yesus mengajarkan Doa “Bapa kami yang di Surga, … dst.” selaku 
Pernyataan Iman Kaum Injili (akan diuraikan pada bagian mendatang).  

8.3.3. Perintah: Kasihilah YangEsa, kasihilah sesama manusia 
Bapa Sorgawi adalah Mahakasih, Yesus selaku utusanNya sudah memberi 
teladan yang gamblang. Bahkan orang-orang yang menyiksa dan menyalibkan 
Yesus beroleh pengampunan. KASIH adalah Budaya Sorga yang harus 
diterapkan sejak di Bumi, men-sah-kan seseorang bergabung dengan Sorga!  

Tidak ada Agama atau Nabi yang mengajarkan dan mempraktekkan kasih 
dengan sungguh-sungguh. Hanya Yesus yang menterapkannya dengan 
konsekwen.  

Bagian dari Kasih adalah mengampuni orang-orang yang memusuhi orang 
percaya. Kasih akan sesama, itulah yang menggerakkan Penulis menuliskan dan 
menyebarkan Buku kecil ini. Supaya Pembaca juga menikmati kasih ilahi: Surga!  

Dan di dalam Kasih tidak ada ketakutan! (1Yoh 4:18). Bahwa Penulis tidak 
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menuliskan identitas atau alamat, itu bukan karena ketakutan, melainkan 
karena mengasihi Yang Mahakasih, supaya penginjilan Kerajaan Sorga ini tidak 
cepat-cepat terputus oleh serangan umat beragama yang menghalalkan 
penumpahan darah!  

8.3.4. Perintah: Terimalah Otoritas Kerajaan Sorga untuk 
mengusir jin dan setan 
Al-Qur’an mencatat juga perintah Yesus kepada para pembaca Kitab ini dalam 

Az Zukhruf(43):62, Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan; 
sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.  

Jangan sampai setan memalingkan Saudara dari perjalanan rohani menuju 
Surga-kekal! Setan itu musuh nyata bagi orang percaya!  

Sayangnya Al-Qur’an tidak memberi petunjuk untuk menangkali serangan setan 
secara tepat! Padahal Yesus sudah mengajarkannya 6-abad sebelumnya.  

Perintah Yesus: Manfaatkan kuasa Sorgawi, enyahkan Iblis dan jin dan 
syaitan dari kehidupan Saudara!  

Setan adalah benar-benar musuh yang nyata. Harus dienyahkan setiap hari 
supaya setan-setan itu tidak membisikkan yang jahat serta mempengaruhi 
perilakumu sehingga berbudaya neraka. Budaya neraka yang Saudara tampilkan 
hanya akan membawa ke neraka!  

Setelah jin dan setan Saudara enyahkan dari kehidupan Saudara, barulah anda 
dapat ber-amal secara kasih, bukan oleh peraturan. Tanpa itu, Saudara beramal 
hanya karena peraturan.  

Dan bukan amal Saudara yang membawa ke Sorga, melainkan awalannya: 
ketaatan kepada perintah Yesus, yakni penerimaan akan Injil Kerajaan Sorga 
yang menuntun ke Surga.  

8.3.5. Perintah ‘Isa/Yesus: Taatlah KepadaKU!  
Gamblang sekali perintah yang satu ini direkam di dalam Al-Qur’an (QS 43 :63)!  

Mentaati Yesus, karena Yesus memiliki semua wibawa Sorgawi yang dapat 
dikenal manusia.  

Mentaati Yesus karena Yesus adalah Hakim di akhir zaman, menghakimi siapa 
yang boleh bergabung ke Surga, siapa yang ke neraka-kekal.  

Mentaati Yesus karena Yesus bukan Penipu, melainkan Tokoh yang ingin 
membawa kita semua bergabung dengan Sorga!  

8.3.6. Perintah: Beritakan Agama Injil Kerajaan Sorga  
Ada saja orang-orang yang ingin membela agamanya, lalu menunjuk (secara 
tidak sah) Matius 15:24 (dll.) seraya menyimpulkan bahwa Yesus diutus hanya 
kepada orang Israel. Mereka dikendalikan oleh Jin Arab sehingga tidak membaca 
kelanjutannya: Yesus mengutus para muridNya untuk memberitakan Injil ke 
segenap bangsa dan bahasa (Matius 14:24, dll.)!  
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Injil adalah kabar Sukacita dari Sorga. Bahwa untuk memasuki Sorga sudah 
dipermudah oleh YangEsa, sebab YangEsa mengerti bahwa semua dosa manusia 
terjadi karena godaan setan.  

Maka Sorga menyediakan ampunan, lalu memberi (sebagian kecil) Roh Tuhan 
atau Roh Bapa (Roh Kudus) bersemayam di dalam hati Saudara (seperti pada 
Yesus-Anak-Manusia). Itulah benih-ilahi, benih kekekalan, ‘modal’ yang mutlak 
diperlukan untuk hidup kekal. Sebab benih yang dibawa sejak lahir hanya untuk 
hidup di Bumi saja! Roh Kudus itu pula yang membuat orang-percaya menjadi 
jijik berbuat dosa atau mampu menolak dosa.  

Bersamaan dengan itu, Saudara akan dikawal oleh malaikat Surga yang akan 
mengamankan situasi, sehingga (sebagian) Roh Tuhan di dalam diri Saudara 
tidak dapat dibinasakan oleh Iblis, akan terpelihara membuat Saudara selalu 
menghindari dosa. 

Begitulah pemrosesan orang percaya, dimampukan ber’budaya’ Surga sejak di 
bumi. Pengajaran Yesus ini dicatat dengan cermat oleh para muridNya dan tetap 
dapat dipelajari dalam 4-Rekaman Injil di dalam Kitab Perjanjian Baru (Matius-
Markus-Lukas-Yohanes).  

Perintah Yesus sangat jelas: Jangan selamat sendiri. Kasihi dan ajak orang lain, 
apapun agamanya, untuk menerima Injil Kerajaan Sorga sehingga mereka tidak 
takut akan maut; justru melalui kematian, baru dialami kebangkitan untuk 
berbahagia di Sorga.  

Apakah Saudara mau bergabung ke Sorga kekal?  
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Kaum Injili atau Ahlul Injili (QS 5:47) bukanlah umat beragama Kristen 
(Nasharaa), melainkan murid Yesus dalam artian yang murni.  

Kaum Injili mentaati Yesus di dalam segala sabdaNya, tidak menambah-nambahi 
perintah Yesus yang harus mereka lakukan.  

Kaum Injili adalah mereka yang, sedemikian taatnya kepada Yesus, sehingga 
mudah bagi Yesus menuntun mereka ke Surga.  

Kaum Injili adalah mereka yang karena taatnya kepada Yesus, beroleh 
pembaharuan hati, sehingga memiliki rasa santun dan kasih sayang, seperti 
dicatat dalam QS 57:27:  

27. Kemudian Kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul Kami dan Kami 
iringkan (pula) Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami 
jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih 
sayang.  

9.1. Pernyataan Iman Awalan:  

Sebagai awal pengiringan akan Yesus terus ke Sorga, setiap Pembaca yang mau, 
dapat menyatakan kesediaannya sesuai dengan teks berikut:  

Saya menyembah YangEsa, yang diperkenalkan oleh Yesus Almasih;  

Saya mau beriman kepada Injil Kerajaan Sorga yang Yesus sabdakan;  

Saya ingin dilepaskan dari perhambaan Iblis, dan mohon diterima dalam 
Kerajaan Sorga sejak di Bumi.  

Saya mohon diampuni dari dosa-dosaku di masa lalu;  

Saya bermohon agar diberi Roh Kudus bersemayam di dalam hatiku, agar saya 
beroleh bimbingan, dan memiliki otoritas Kerajaan Sorga;  

Saya juga bermohon agar diberi pengawalan malaikat Sorga, sehingga Jin dan 
Syaitan tidak mampu lagi membisikkan hal-hal jahat ke dalam batin saya.  

Bermohon saya agar dituntun dalam bertingkah-laku supaya layak diriku 
bergabung ke Sorga kekal kelak; AMIN.  

9.2. Pernyataan Iman Harian  

Matius 6:9-13 (disadur, untuk memudahkan pengertian):  

Bapa kami yang di sorga, Kami kuduskan nama-Mu,  

Datanglah Kerajaan Sorga ke dalam hidup kami;  

Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga.  

Bapa Sorgawi memberi kami pada hari ini makanan kami yang 
secukupnya  
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Bapa Sorgawi mengampuni kami akan kesalahan kami, seperti 
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;  

Bapa Sorgawi tidak membawa kami ke dalam pencobaan, 
melainkan melepaskan kami dari si jahat.  

Bapa Sorgawilah Yang empunya Kerajaan Sorga dan kuasa dan 
kemuliaan sampai selama-lamanya; AMIN.  

Ini adalah Doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri semasa Beliau masih di Bumi! 
Ini bukan sekedar Doa, melainkan Doa yang diimani dan dilaksanakan di 
sepanjang kehidupan.  

Bukan pula Doa tadi sesuatu syahadat Agama, sebab syahadat Agama Kristen 
berbeda bunyinya.  

9.3. Kegiatan Keseharian Kaum Injili  

Kaum Injili dilatih oleh YangEsa untuk hidup di dunia, namun dengan sikap 
bersiap untuk hidup kekal di Surga.  

Maka Kaum Injili akan hidup selaku warga masyarakat yang tertib, dapat 
menganut salah-satu agama yang disahkan Pemerintah, namun tetap di bawah 
pembinaan Roh Kudus yang telah diberikan dari Sorga. Oleh pembinaan Roh 
Kudus itulah Kaum Injili akan menampilkan perilaku ber'budaya’ Sorga, tidak 
lagi berperilaku penghuni neraka, seperti halnya pezinah, pembunuh, pekelahi, 
perampas atau pencuri, koruptor, dan sebagainya.  

Kaum Injili akan menampilkan sikap yang cinta-damai, menjadi berkat di tengah 
masyarakat. Singkatnya, Kaum Injili dilatih oleh Roh Kudus untuk bergaul 
secara tepat dengan:  

(a) Bapa Sorgawi: perilaku kehidupan keseharian memuliakan Bapa, bukan 
sekedar ibadah agamawi yang seringkali digabung dengan perilaku 
jahat, yang mendukakan Bapa, Raja Sorga.  

(b) Malaikat Sorga yang mengawal dirinya, namun tidak boleh diperintah. 
Malaikat hanya menerima instruksi dari Raja Sorga, Bapa Sorgawi. Jika 
diperlukan (keadaan gawat), umat boleh memohon kepada Bapa, agar 
Bapa menugasi malaikat Surga untuk mengawal.  

(c) Iblis dan rombongannya: harus dienyahkan setiap hari. (Nyamuk 
sajapun kita basmi setiap hari, sebab jika tidak, boleh jadi terkena 
penyakit; apalagi setan-setan!) Menyadari bahwa Iblis biasa 
mempengaruhi manusia agar berbuat kejahatan (dengan demikian 
menjadi hamba Iblis), maka setiap pagi hari (dan bila terjadi kegawatan) 
Kaum Injili mengusiri malaikat Iblis agar tidak digangggu lagi.  

(d) Sesama manusia harus dikasihi, bahkan yang sudah menim-bulkan 
kerugianpun! Berbelas kasihanlah kepada mereka yang bakal binasa 
karena belum mengenal Yang Mahabenar; harus ada usaha menuntun 
orang lain agar selamat juga!  
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9.4. Peribadatan Kaum Injili 

Secara KTP (Kartu Tanda Penduduk), boleh saja Kaum Injili men-cantumkan 
agama manapun, namun secara spiritual, Kaum Injili ber’ibadah’ bebas dari 
ikatan syariat-syariat.  

Dengan watak yang disinggung dalam Pasal-9.3 tadi, maka Kaum Injili takkan 
pernah menjadi batu-sandungan di tengah masyarakat, apapun isi KTP-nya.  

Ibadah (spiritui) Kaum Injili bukanlah badan yang harus dibegini-begitukan, 
melainkan perilaku kehidupan spirituil yang berubah dan berbuah!  

Berubah di dalam perilaku, maka itu menjadikan penampilan yang 
menguntungkan di hadapan masyarakat dan Pemerintah!  

Berbuah dalam arti menuntun orang lain ke dalam Kerajaan Tuhan, itu 
menjadi pelayanan yang dikenan Tuhan, lebih dari pada ibadah yang 
bersifat menuruti syariat agamawi.  

Maka kehidupan Kaum Injili menjadi sangat lengkap: Bergaul secara sehat 
dengan sesama manusia, dan bergaul secara berhasil-guna bagi kemuliaan 
Tuhan!  

Dan pergaulan yang ’kental’ dengan Tuhan dilakukan melalui doa-doa yang 
memenuhi kegiatan keseharian, seperti yang disampaikan di bawah.  
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Bab ini menyajikan sekumpulan contoh-contoh Doa Kaum Injili, sejak dari awal 
pertobatannya, sampai kepada ajalnya! Contoh doa ini bukan untuk dihafalkan, 
sehingga menjadi mantra atau jampi (‘baca-baca’), karena YangEsa 
menginginkan pergaulan akrab dengan umatNya, dengan bahasa masing-
masing, dengan percakapan masing-masing! Jampi atau mantra adalah berasal 
dari Iblis dan akan membinasakan roh manusia!  

(1) Menerima Yang-Esa Selaku Raja…  
(…dan Almasih ‘Isa/Yesus selaku Hakim dan Juruselamat satu-satunya.)  

Perjalanan hidup Kaum Injili tidak berkiblat ke tempat manapun di dunia, 
melainkan kepada TOKOH, Pemilik Surga. Maka Kaum Injili memusatkan 
penyembahan dan penaklukan diri kepada Dia, Pencipta manusia dan bertindak 
selaku Raja yang harus ditaati secara mutlak.  

Pengakuan terhadap Raja harus ditunjukkan dalam (semacam) ikrar, yang 
dipanjatkan dalam bentuk doa kepada Pemilik Surga:  

“Saya menyembah Raja Surga, YangEsa, Yang Maha Kuasa, Tanpa-nama, 
Yang menciptakan diriku. Saya sembah Engkau, Ya TUHAN, Yang 
sebagian RohMu pernah tampil di bumi dalam wujud manusia, Yesus 
putra Maria.  

Saya mau bergabung dengan Kerajaan Surga, seraya meninggal-kan 
pemerintahan Iblis di masa laluku. Maka saya bermohon ampun kepada 
YangEsa, Yang Mahapengasih, atas segala dosaku di masa lalu, seraya 
bermohon agar Isa atau Yesus, Hakim-di-Akhir-Zaman, agar 
membebaskan diriku dari hukuman kekal.  

Saya bermohon agar diriku dimerdekakan dari belenggu-belenggu Iblis, 
yakni perjanjian dan persekutuan dengan Iblis yang terbentuk di masa 
lalu, mungkin secara tidak kusadari. Saya menolak dan membatalkan 
semua jasa Iblis dari kehidupanku; hanya berkat-berkat dari RajaSurga 
yang saya mau terima.  

Dengan mengandalkan kuasa Surga, yang dibawa dalam nama Yesus, aku 
membatalkan semua persekutuan dengan malaikat Iblis di masa lalu. 
Tidak lagi aku mengakui jasa-jasa Iblis yang mungkin pernah aku terima. 
Aku mengusir semua malaikat Iblis yang pernah mengendalikan 
kehidupan saya di masa lalu sekaligus saya mengundang malaikat Surga 
untuk mengawal diriku senantiasa.  

Saya hanya mengakui perjanjian dengan YangEsa, dan hanya takluk 
kepadaNya; saya juga mengundang Roh Kudus, Roh TUHAN, YangEsa 
agar memerintah dari dalam hatiku, mengatur seluruh kehidupan saya. 
Dan pada waktunya, saya mau masuk ke dalam kemuliaan surgawi seraya 
cara menuntun orang-orang lain yang ingin mengikut ke Surga kekal; 



Jangan Aku tertipu Tuhanku! 

33 
 

AMIN.”  

CATATAN: Doa ini dipanjatkan satu kali menjadi semacam peresmian-penganut Injil; 
boleh diulangi setiap kali terasa belum mantap-iman dan setiap kali merasakan 
kemerosotan rohani.  

Akibat Penerimaan ‘Isa/Yesus Selaku Juruselamat:  

Iblis, yang terusir dari kehidupan Kaum Injili, mencabut dukungan kuasanya 
yang selama ini diberikan, dalam bentuk kesehatan, kekayaan dan kejayaan. 
RajaSurga, secara tepat-waktu, akan ganti menopang dengan kuasa Surga, 
sehingga serangan-serangan Iblis di masa menda-tang mudah ditahankan. 
Demikianlah keperkasaan rohani Kaum Injili.  

Namun Yesus sudah menyediakan penangkal serangan Iblis. Yakni dengan 
mengandalkan Kuasa di dalam nama Yesus. Markus 16:17 mencatat:  

Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan 
mengusir setan-setan demi nama-Ku… dst.  

Kebenaran sabda ini dibuktikan oleh murid-murid Yesus di abad-I sampai 
dengan abad-XXI ini. Mereka (dan Kaum Injili di masa kini) mengusiri setan-
setan yang mengganggu manusia dengan meng-andalkan kuasa-dalam-nama-
Yesus (singkatnya: “Demi nama Yesus…”)  

Al-Qur’an menyatakan juga bahwa Isa/Yesus adalah tanda kekuasaan TUHAN di 
dunia. Tersurat dalam Surat Al Anbiyaa(21):91 (sebagian):  

…Kami jadikan dia (maksudnya: Maryam) dan anaknya tanda (kekuasaan 
TUHAN) yang besar bagi semesta alam...  

Besar kekuasaan TUHAN, meliputi semesta alam, Maka tanda kekua-saanNya 
(semacam meterai) berlaku di seluruh jagat. Begitu tanda kekuasaan itu (nama 
Yesus) ditampilkan (dengan penyebutan nama Yesus oleh yang layak), syaitan 
dan jin di seluruh alam akan segan, bahkan takut mengganggu Kaum Injili!  

Di dalam kehidupanNya di bumi, selaku utusan dari Surga, Yesus berulang kali 
menampilkan kekuasaan-TUHAN itu, sewaktu mengusiri setan-setan; dan 
semua takluk kepada Yesus. Hal ini banyak direkam di dalam rekaman-rekaman 
Injil.  

Tanda-kekuasaan-TUHAN itulah yang ditampilkan dalam nama Yesus, karena 
semua setan mengetahui, Siapa berperan di balik nama itu, yakni 
(‘perpanjangan-tangan-’) RajaSurga.  

Itulah sebabnya, ‘ahlul injiili’ atau Kaum Injili beroleh hak untuk menam-pilkan 
‘tanda-kekuasaan-TUHAN’ itu (semacam ‘lencana’ persekutuan, namun tidak 
kasat mata) untuk mengusir setan-setan. Lencana itu sangat dikenal oleh Iblis, 
sama dengan pengenalan para penjahat terhadap Lencana Kepolisian yang biasa 
ditunjukkan oleh Detektif dari Kepolisian.  

CATATAN: Adalah hal biasa bagi ‘ahlul injiili’ di abad-XXI ini mengusiri setan-setan yang 
merasuki manusia, seperti yang Yesus lakukan di masa lalu! Cukup dengan pernyataan: 
“Demi nama Yesus Kristus, enyah kamu Iblis!” 

Maka Doa-doa Kaum Injili ini memberi juga petunjuk bagaimana Kaum Injili 
berurusan dengan setan-setan, pemberontak dari Surga.  
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(2) Membatalkan Jamahan Iblis Dari Masa Lalu  
Ini adalah bagian yang terpenting dari kehidupan orang beriman, oleh sebab 
yang diutarakan dalam Hadits Shahih Bukhari no.1493: “Dari Abu Hurairah R.A., 
katanya: saya mendengar Rasullulah saw. bersabda: setiap anak Adam yang 
baru lahir, disentuh oleh setan ketika lahirnya itu, ia memekik dan menangis 
karenanya, selain Maryam dan anaknya.” (Isa; alias Yesus).  

Kitab Perjanjian Baru (pada Roma 3:23) mencatat yang serupa: Karena semua 
orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan TUHAN…  

Maka doa berikut sangat perlu dipanjatkan di dalam kesungguhan iman:  

“Saya menyeru RajaSurga, YangEsa, bermohon agar dibebaskan dari 
belenggu setan-setan, yang terbentuk ketika saya dijamah Iblis sejak saya 
dikandung ibuku, dan sewaktu bersekutu dengan setan di masa lalu. Saya 
bermohon pengampunan oleh RajaSurga, atas kecerobohanku di masa 
lalu; mohon diriku disucikan dari segala noda dan kecemaran.  

Segala macam persekutuan dengan Iblis dan hamba-hamba Iblis di masa 
laluku saya nyatakan batal, tidak berlaku lagi, demi nama Yesus 
Juruselamatku. Semua persekutuan itu batal, supaya murni persekutuan 
saya, hanya dengan YangEsa, RajaSurga.  

Demi nama Yesus, yang berkuasa di bumi dan di surga, saya mengusir 
semua malaikat Iblis yang pernah menjamah diriku dan mempengaruhi 
perilaku saya di masa lalu. Saya mau hidup bebas dari pengaruh setan dan 
Iblis dan malaikat-malaikatnya.  

Roh-roh najis yang sempat diselusupkan oleh Iblis ke dalam diriku juga 
dimusnahkan, oleh kuasa Surgawi, supaya roh-roh yang baik saja yang 
memenuhi diriku, sehingga saya dapat hidup saleh, memuliakan 
RajaSurga; AMIN.”  

CATATAN: Doa ini satu kali dipanjatkan untuk setiap kali persekutuan dengan Iblis di 
masa lalu. Boleh diulangi sekali atau dua kali jika belum terasa mantap. 

(3) Membatalkan Jasa-Jasa Iblis Di Masa Lalu  
Doa ini satu kali dipanjatkan untuk setiap jasa Iblis atau jasa dari hamba Iblis di 
masa lalu. Jika terbentuk jasa baru, mungkin secara tidak disengaja atau tidak 
disadari, doakan untuk kejatuhan yang baru ini.  

“Saya menyeru RajaSurga, YangEsa, mohon agar dibebaskan dari 
belenggu setan-setan, yang terbentuk ketika saya dijamah Iblis dan 
sewaktu saya menerima jasa Iblis dari perdukunan, atau ramalan atau 
topangan kuasa gaib iblisi di masa lalu.  

Saya bermohon pengampunan oleh RajaSurga, atas kecerobohan-ku di 
masa lalu; mohon diriku disucikan dari segala noda dan kecemaran.  

Segala macam jasa-jasa Iblis dan hamba-hamba Iblis di masa laluku saya 
nyatakan tidak berlaku, demi nama Yesus Juru-selamatku. Semua jasa 
Iblis itu saya nyatakan batal, supaya murni saya menerima berkat-berkat 
dari RajaSurga saja.  
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Demi nama Yesus, yang berkuasa di bumi dan di surga, saya mengusir 
semua malaikat Iblis yang pernah memberi jasa di masa lalu. Kuasa-kuasa 
sihirnya dimusnahkan dari diriku. Saya mau hidup bebas dari pengaruh 
setan dan Iblis dan malaikat-malaikatnya.  

Roh-roh najis yang sempat diselusupkan ke dalam diriku juga 
dimusnahkan, oleh kuasa Surgawi, supaya roh-roh yang baik memenuhi 
diriku, sehingga saya dapat hidup saleh, memuliakan RajaSurga; AMIN.”  

(4) Doa Memohon Ampunan Atas Dosa  
Doa ini satu kali dipanjatkan untuk setiap kali terjatuh melakukan dosa. Jangan 
tunda memohon ampunan, agar pergaulan dengan RajaSurga tidak terhambat 
kelak. 

“Saya menyembah RajaSurga, YangEsa, Pencipta diriku;  

Saya mengakui barusan saya terjerumus melakukan dosa, ya Rajaku. 
Maka saya bermohon ampun atas dosaku tadi, mohon diriku disucikan 
kembali oleh karya Yesus, utusan RajaSurga.  

Demi nama Yesus, aku singkirkan roh-roh-najis perangsang-dosa, semua 
dilenyapkan dari diriku, supaya saya dapat hidup saleh di masa 
mendatang.  

Saya tetap mempersilahkan Roh Kudus, dari Surga, untuk mengendalikan 
diriku, agar saya terpelihara di dalam sikap jijik terhadap dosa; AMIN.”  

 (5) Doa Di Pagi Hari (Bangun Dari Tidur)  

“Ya Tuhan, Yang Mahatinggi, Pencipta diriku dan Rajaku;  

Saya bersyukur untuk hari baru ini; ini anugerahMu untuk diriku. 
Terimakasih, ya Rajaku untuk istirahat yang saya nikmati di sepanjang 
malam tadi, syukur untuk kesehatan yang Tuhan peliharakan. Saya juga 
bersyukur buat berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagiku di 
sepanjang hari ini.  

Saya tetap mengundang malaikat Surga untuk mengawal diri saya dan 
seluruh keluargaku, dan demi nama Yesus, Juru-selamatku, aku mengusir 
malaikat-malaikat Iblis yang mau merecoki kehidupan kami di sepanjang 
hari ini, termasuk Malaikat Iblis sponsor kesaktian leluhurku, Malaikat 
Iblis sponsor perdukunan atau kesaktian di masa lalu, Malaikat Iblis dari 
iman asing, dan Malaikat Iblis Teritorial, juga yang gentayangan, 
semuanya harus enyah dari lingkungan kehidupanku.  

Saya bermohon agar Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan di 
sepanjang hari ini agar saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan saya 
secara berhasil-guna.  

Mohon juga Tuhan membuka kesepatan bagiku untuk berbicara tentang 
Kerajaan Surga demi kemuliaan Rajaku.  

Saya juga bermohon agar Roh Kudus mewaspadakan diriku akan godaan 
setan, bahkan diberi keperkasaan untuk menangkalinya, agar terpelihara 
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sejahteraku di sepanjang hari.  

Terimakasih, ya Rajaku, untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini; 
saya mau supaya hari ini menjadi hari yang memuliakan Raja sekaligus 
Juruselamatku; AMIN.”  

(6) Doa Persiapan Diri Membaca Kitab Dan Buku  
Pembacaan Kitab/Buku yang sembarangan mungkin menggerus iman, sebab 
ada-ada saja pesan iblisi yang terselip di dalamnya atau yang diselipkan Iblis ke 
dalam pikiran sementara membacanya! Doa yang serupa sebaiknya dipanjatkan 
sebelum menerima masukan-masukan berbentuk lain, semisal tontonan 
bioskop, televisi, musik, dsb.  

“Ya Tuhan, Rajaku, saya mau membaca kitab yang saya pegang ini untuk 
bekal pekerjaan, dan kehidupanku. Saya mohon bimbingan Roh Tuhan di 
dalam memahaminya.  

Demi nama Yesus, Juruselamatku, enyahlah semua malaikat Iblis yang 
coba-coba mengganggu pembacaan dan perenungan saya. Sebaliknya 
saya mengundang Roh Kudus untuk memasukkan kebenaran surgawi ke 
dalam batin saya.  

Segala macam gagasan atau pemahaman keliru dari masa laluku kiranya 
disingkirkan, sehingga saya semakin memasuki kebenaran Surgawi.  

Dalam nama Yesus, Juruselamatku, saya berdoa; AMIN.”  

(7) Doa Menjelang Makan  

Apa saja yang memasuki tubuh kita mungkin membawa racun yang merusak 
tubuh atau membawa kuasa Iblis yang mungkin merusak rohani dan jasmani. 
Maka perlu disucikan lebih dahulu sebelum disentuh.  

“Ya Tuhan, Rajaku, saya bersyukur untuk hidangan yang akan saya 
nikmati. Mohon berkat TUHAN atas hidangan ini.  

Dalam nama Yesus, saya mengundang kuasa Surgawi bekerja di dalam 
hidangan ini, terus bekerja di dalam tubuh saya, menyingkirkan roh-roh 
najis dan segala unsur yang mungkin merugikan kesehatan saya, jasmani 
maupun rohani. Kuasa Tuhan, YangEsa itulah yang memberkati saya, 
syukurlah; AMIN.”  

(8) Doa Persiapan Bekerja  
Sesungguhnya Kaum Injili berdoa kepada Bapa Surgawi seperti seorang anak 
kepada ayahnya, sehingga tidak memerlukan formalitas yang sulit-sulit, seperti 
doa-doa di atas. Di samping itu, setiap pekerja menginginkan hasil kerjanya 
memuaskan, dan berlangsung bebas dari kecelakaan atau kerusakan.  

“Saya menyeru YangEsa, Yang kukenal melalui Yesus; saya bermohon 
pertolongan sewaktu melakukan pekerjaan atau tugas saya ini.  

Mohon tuntunan hikmat dari TUHAN, mohon perlindungan malaikat 
Surga, agar pekerjaan saya berlangsung aman, dan hasilnya berguna 
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untuk kehidupan saya serta bagi kesaksian tentang pertolongan TUHAN di 
dalam kehidupan saya; AMIN.”  

(9) Doa Menjelang Melakukan Kegiatan Kecil  
Menjelang melakukan perjalanan, mau minum atau memakan makanan kecil, 
memasuki rumah orang asing, berjalan di tempat yang mengan-dung bahaya 
(ringan atau berat), mengendarai kendaraan, mengawali pembicaraan di kantor 
atau dengan seorang asing (boleh di diucapkan di dalam hati).  

“Dengan mengandalkan kuasa YangEsa, demi nama Yesus, saya mau 
melakukan pekerjaan ini! AMIN.”  

(10) Doa Menjelang Tidur Malam  
Orang dunia membersihkan jasmaninya menjelang beristirahat malam hari; 
Kaum Injili, yang berkiblat ke Surga (warga Kerajaan Surga) membersihkan juga 
rohaninya.  

“Ya Tuhan, RajaSurga, Juruselamatku;  

Saya bersyukur untuk terlaksananya kegiatan di sepanjang hari ini; 
terimakasih untuk bimbingan Tuhan di sepanjang hari ini; juga untuk 
pengawalan malaikat Surga atas diriku dan seluruh keluargaku. Saya 
bermohon agar pengawalan malaikat surga berlanjut di sepanjang 
malam ini.  

Ya Rajaku, saya bermohon pengampunan untuk kesalahan yang 
kuperbuat*) di sepanjang hari ini, mohon rohku dibersihkan kembali oleh 
rahmatMu.  

Demi nama Yesus, enyahlah semua malaikat Iblis yang mau mengganggu 
istirahat kami; kiranya Tuhan memberikan istirahat yang cukup di 
sepanjang malam ini, agar kami dapat bangun besok pagi memasuki hari 
baru yang Tuhan sediakan, dengan penuh pujian bagi Rajaku, 
Juruselamatku; AMIN.”  

*) Sebaiknya gunakan beberapa menit untuk merenungkan kesalahan demi kesalahan di 
sepanjang hari itu, mohon pengampunan di mana perlu (menurut butir-4), supaya 
rohani benar-benar bersih memasuki istirahat malam.  

(11) Doa Pengamanan Teritorial  
Kaum Injili atau para pejalan ke Surga tentu menginginkan perjalanan hidupnya 
berlangsung aman. Beruntunglah bahwa Surga menyediakan pengawal-
pengawal (malaikat Surga) untuk mengamankan lingkungan.  

Kitab Ibrani Pasal 1 ayat 13-14 berbunyi:  
Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata: “Duduklah di 
sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-
Mu?” 14 Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus 
untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?  

Al-Qur’an, Surat Fushlihat(41) ayat 30-31 mencatat adanya perlin-dungan 
malaikat Surga bagi mereka yang sungguh-sungguh taqwa kepada Yang Maha 
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Kuasa. 

Namun sejalan dengan itu, Surga menginginkan anak-anak Kerajaan Surga 
menjadi dewasa, termasuk: menguasai teritorial di sekitarnya. Maka anak-anak 
Kerajaan harus rajin mengundang malaikat Surga untuk mengamankan 
lingkungan, bahkan di dalam ruangan kerjanya pun, sebagai berikut:  

“Ya RajaSurga,  

Saya ingin bekerja dengan tenang, maka saya mengundang malaikat 
Surga untuk memelihara ketenteraman di lingkungan kerja saya ini. 
Semua rancangan Iblis yang mau merecoki pekerjaan saya harus 
disingkirkan...  

Demi nama Yesus, aku mengusir semua malaikat Iblis yang mau 
mericuhkan suasana dan merecoki pekerjaan saya. Enyah semuanya, tidak 
boleh merusak ketenteraman lingkungan kerjaku; AMIN.”  

Doa ini dipanjatkan sekurang-kurangnya sekali sehari dan dapat dilakukan 
sesewaktu jika ilham surgawi memerintahkan untuk meng-amankan lingkungan 
dari waktu ke waktu.  

(12) Doa Sewaktu Menghadapi Bahaya  
Tergantung situasi, ada doa yang singkat-darurat, ada yang panjang dan ada 
yang singkat, tergantung ketersediaan waktu untuk berdoa. 

Panjang:  
“Ya TUHAN, Rajaku, Engkau mengetahui mara bahaya yang sedang saya 
hadapi. Lihatlah bahaya…. (uraikan sedikit)… yang meng-ancam diriku.  

KepadaMu, ya Rajaku, saya mohon perlindungan. Dalam nama Yesus, saya 
mengundang malaikat Surga untuk mengawal diriku; mohon kuasa Yesus 
membungkus diriku, dan demi nama Yesus enyahlah semua setan yang 
mau membahayakan diriku.  

Mohon ya Raja, Engkau memberikan ketenteraman di dalam hatiku, 
mohon damai sejahtera Tuhan memenuhi hati saya dalam menempuh dan 
melewati mara-bahaya ini; AMIN. “ 

 
Singkat-darurat:  

 “Dalam nama Yesus, saya diamankan oleh malaikat Surga.”  

Singkat:  
“Dalam nama Yesus, saya mohon perlindungan malaikat Surga. Di dalam 
naungan kuasa Surgawi saya akan selamat melewati bahaya ini.”  

(13) Doa Sewaktu Sakit  
Dipanjatkan beberapa kali sehari selama kesehatan terganggu.  

“Ya Tuhan yang Esa, ya Rajaku, Engkau tentu sudah mengetahui bahwa 
kesehatan saya terganggu. Saya ingin Rajaku yang menangani diriku ini. 
Saya bermohon petunjuk kalau-kalau gangguan kesehatan ini disebabkan 
oleh kesalahanku sendiri*); saya bermohon ampun untuk kesalahanku di 
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masa lalu.  

Saya mengundang kuasa Tuhan bekerja di dalam tubuhku, menyingkirkan 
semua roh-najis dan kuasa Iblis yang mungkin menjadi penyebab 
gangguan kesehatanku. Segala macam kuasa yang mungkin menimbulkan 
penyakit dimusnahkan, demi nama Yesus.  

Mohon petunjukMu, ya Rajaku, apakah perlu saya dirawat oleh dokter? 
Harus petunjukMu, ya Tuhan, agar tidak saya terjatuh ke tangan yang 
cemar, yang mungkin semakin merugikan diriku. Dalam nama Yesus, 
Juruselamatku, saya berdoa; AMIN.”  

*) Ambillah waktu merenungkan kesalahan terhadap sesama, terhadap Tuhan dan 
terhadap diri sendiri! Janjikan bahwa kesalahan terhadap sesama akan Saudara 
selesaikan pada waktunya; kesalahan terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan 
diselesaikan di hadapan Tuhan!  

(14) Doa Sewaktu Dirawat Oleh Orang Lain  
Prinsip dasar yang dianut Kaum Injili, para pejalan ke surga: Jangan izinkan 
tubuh Saudara dijamah oleh orang lain di luar kekudusan TUHAN! Apalagi untuk 
tujuan yang tidak kudus. Sekedar kenikmatan, apalagi jika menyangkut dosa, 
pada waktunya akan membahayakan rohani Saudara. (Pijat-memijat, perawatan 
wajah, kuku, rambut, setiap kegiatan di mana kita mempercayakan tubuh kita 
dijamah orang yang berbeda iman, mungkin membangkitkan bahaya rohani.)  

Namun sewaktu tubuh mengalami gangguan kesehatan sehingga perlu dirawat 
oleh orang lain (oleh Dokter, perawatan kesehatan), perlulah persiapan berdoa, 
menangkali pekerjaan Iblis yang ingin semakin menyakiti Saudara…  

“Ya Tuhan, Rajaku,  

Saya akan dijamah oleh perawat kesehatan… Saya mohon kuasa surgawi 
membungkus diriku dan segala macam rancangan dan jamahan Iblis saya 
tolak pergi. Tubuhku adalah Bait Tuhan, enyahlah semua roh-najis yang 
mau merusak tubuhku.  

Saya mohon agar perawat kesehatan ini Engkau sucikan, ya Tuhan, 
mohon berkatMu bagi dia, juga kebijaksanaan untuk mampu menangani 
gangguan kesehatan ini secara benar, sesuai rancangan Tuhan; AMIN.”  

CATATAN:  
1 Korintus 6:19-20:  
Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam 
kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari TUHAN, ― dan bahwa kamu bukan milik 
kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu 
muliakanlah TUHAN dengan tubuhmu! 

(15) Syafaat Untuk Rekan Yang Sakit (Lihat (12-13))  
Kaum Injili sangat perduli akan pergumulan sesama. Maka jika ada seorang 
rekan atau kerabat yang terganggu kesehatannya, Saudara perlu berdoa untuk 
kesehatan dan kesejahteraan rekan itu, di hadapannya ataupun di tempat lain. 
Kuasa doa tidak dihambat oleh tembok ataupun jarak…  
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“Ya TUHAN kami, Yang Mahapengasih,  

Engkau tentu mengetahui gangguan kesehatan yang dialami oleh 
rekan/kerabat saya, si .......... Pasti Engkau mengetahui penyebab 
gangguan kesehatannya. Kalau-kalau penyebab gangguan kese-hatan itu 
dosanya sendiri, sayalah yang bermohon pengampunan bagi dia.  

Saya bermohon, ya TUHAN, agar kuasa Surgawi membungkus rekan itu 
dan malaikat surga mengawal dirinya dengan ketat. Demi nama Yesus 
Kristus, semua serangan Iblis atas si rekan itu dimusnahkan, oleh kuasa 
Surgawi.  

Saya juga bermohon agar kuasa penyembuh penyakit dari Yesus Kristus 
memulihkan kesehatan rekan saya ini. Juga Roh Kudus saya undang 
bekerja di dalam hatinya, mengingatkan dia kalau-kalau ada dosa atau 
kesalahan yang harus diselesaikannya terhadap TUHAN atau terhadap 
sesama.  

Kiranya damai sejahtera Surgawi memenuhi hatinya; AMIN.” 

Tentu saja doa untuk orang sakit ini tidak sekali dipanjatkan, melainkan 
berulangkali setiap hari. Kalau dapat, sampai kesembuhan si pasien tercapai 
(atau dia meninggal dunia).  

(16) Doa Syafaat Bagi Rekan Yang Bergumul/Bermasalah  
“Ya TUHAN kami, Yang Mahapengasih,  

Engkau tentu mengetahui pergumulan yang dialami oleh rekan/ kerabat 
saya, yang bernama .......... Pasti Engkau mengetahui penyebab pergumulan 
itu. Kalau-kalau penyebab gangguan kesehatan itu dosanya sendiri, 
sayalah yang bermohon peng-ampunan bagi dia.  

Saya bermohon, ya TUHAN, agar kuasa Surgawi membungkus rekan itu 
dan malaikat surga mengawal dirinya dengan ketat. Demi nama Yesus 
Kristus, semua serangan Iblis atas diri rekan itu dimusnahkan, oleh kuasa 
Surgawi.  

Saya juga bermohon agar kuasa Yesus Kristus menopang dia agar 
bertahan di dalam pergumulan itu, jangan dia lemah-iman karenanya, 
tetapi berkemenangan di dalam Yesus. Juga Roh Kudus saya undang 
bekerja di dalam hatinya, mengingatkan dia kalau-kalau ada dosa atau 
kesalahan yang harus diselesaikannya terhadap TUHAN atau terhadap 
sesama.  

Kiranya damai sejahtera Surgawi memenuhi hatinya; AMIN.”  

Doa untuk rekan yang bergumul ini tidak sekali dipanjatkan, melainkan 
berulang kali setiap hari. Sebaiknya sampai pergumulan itu teratasi.  

(17) Syafaat Agar Seseorang Beroleh Juruselamat  
Kemungkinan ini adalah bentuk doa yang paling panjang rentang-waktu 
didoakannya. Setiap hari didoakan, sampai nampak sasaran itu dimenangkan 
oleh Yesus; dia beroleh Juruselamat pribadi.  



Jangan Aku tertipu Tuhanku! 

41 
 

“Saya menyeru YangEsa di dalam nama Yesus,  

Saya terbeban, ya Rajaku, untuk seorang rekan, bernama .........., yang 
memerlukan keselamatan dari Yesus. Mohon TUHAN berbelas kasihan 
atas diri saudara itu. Sayalah yang bermohon pengampunan untuk dosa-
dosa yang dilakukannya di masa lalu, dan dirinya disucikan dari segala 
macam roh-najis perangsang dosa, agar dapat dia belajar hidup saleh.  

Saya juga bermohon agar Saudara saya itu dibebaskan dari segala kutuk 
yang menimpa dirinya karena dosa-dosa leluhur, atau karena dosanya 
sendiri. Demi nama Yesus Kristus, segala ikatan dan jamahan Iblis atas 
dirinya dipunahkan, dan dia dibebaskan untuk mencari keselamatan yang 
dari Surga..  

Saya juga bermohon agar dia dikawal oleh malaikat Surga di sepanjang 
kehidupannya; segala malaikat Iblis, dari manapun sumbernya, harus 
enyah dari kehidupannya.  

Saya juga bermohon agar RohKudus berbicara ke dalam batinnya, bahkan 
memberi dia pengalaman rohani bersama Yesus, sehingga mengenal, 
bahkan menerima Yesus selaku Juruselamat pribadi.  

Terimakasih, ya TUHAN untuk karya keselamatan yang diterima-nya 
kelak; AMIN.” 

(18) Doa Penyerahan Bayi  
Kaum Injili percaya bahwa semua manusia terkena jamahan syaitan. Hadits 

Shahih Bukhari no.1493 mencatat: “Dari Abu Hurairah R.A., katanya: ‘Saya 
mendengar Rasullulah s.a.w. bersabda: Setiap anak Adam yang baru lahir 
disentuh oleh setan ketika lahirnya itu, ia memekik dan menangis 
karenanya, selain Maryam dan anaknya (Isa)’”  

Di dalam Kitab Perjanjian Baru, pada Surat untuk Jemaat Roma 3:23 tercatat: 

Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 
TUHAN,…  

Kaum Injili beriman bahwa Yang Mahakuasa serba mampu, sehingga mampu 
juga menyucikan kembali bayi yang terkena jamahan syaitan. Maka orangtua 
dari bayi yang baru lahir itu dapat dan (paling) berhak menyerahkan bayi itu 
kepada TUHAN untuk disucikan dan dilindungi. Orangtua berhak menyerahkan 
bayi kepada TUHAN, bukan pihak lain, apa lagi mengingat bahwa selama 
puluhan tahun ke depan, orangtua pula yang bertanggung-jawab membesarkan 
anak itu.  

Kedua orangtua bayi itu, atau salah seorang dari mereka, asalkan di dalam 
kesepakatan mereka, berdoa sebagai berikut:  

“Ya TUHAN, YangEsa, Yang Mahakuasa, telah mengaruniakan bayi ini, 
menjadi milik pusaka kami; maka kami bersyukur untuk berkat keturunan 
yang TUHAN berikan ini.  

Maka kepada Yang Mahakuasa kami percayakan bayi ini, untuk Engkau 
sucikan kembali ya TUHAN, dan Engkau yang melindungi-nya dari 
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serangan-serangan setan atau jin yang jahat.  

Tidak ada haknya ilah asing atau jin ataupun syaitan untuk mengaku-aku 
anak ini sebagai miliknya. Tidak ada hak mereka untuk menguasai anak 
kami ini.  

Kami juga bermohon, ya TUHAN, agar anak ini dibebaskan dari kutuk 
akibat dosa-dosa leluhurnya, sebaliknya, Biarlah dia beroleh kasih 
karunia TUHAN di sepanjang usianya. Kami juga beriman bahwa YangEsa 
akan mencukupkan kebutuhan anak ini, sehingga kami dapat 
membesarkan dia di dalam jalur kehendak YangEsa, Juruselamat kami.  

Kami bermohon agar anak ini dikawal oleh malaikat Surga di sepanjang 
kehidupannya, sehingga tetaplah dia menjadi milik YangEsa, 
diselamatkan oleh Juruselamat, Yesus Kristus.  

Upacara keagamaan bagi bayi ini, yang akan berlangsung kemudian, 
biarlah itu terjadi untuk melengkapi ketentuan yang diatur oleh 
pemerintahan dan keagamaan; AMIN.”  

 

CATATAN:  

(1) Doa tadi sudah cukup untuk menyucikan bayi yang bersangkutan di hadapan 
YangEsa dan di hadapan syaitan, upacara keagamaan tidak mutlak diperlukan, kecuali 
untuk administrasi kelembagaan dan pemerintahan (untuk beroleh Surat Keterangan 
Kelembagaan yang diperlukan untuk bersekolah, dsb.)  

(2) Di dalam keadaan bahwa bayi itu lahir dalam keadaan yatim-piatu, atau bayi 
ditemukan, doa di atas dapat dipanjatkan oleh seorang yang dituakan (Penatua) untuk 
kepentingan bayi yang belum melakukan dosa itu.  

(19) Doa (Berikrar) Pada Hari Pernikahan  
Lelaki dan perempuan, seiman (dalam rumusan Kaum Injili), merekalah yang 
patut hidup bersama di dalam pernikahan. Muda/mudi Kaum Injili selayaknya 
berusaha keras memasuki pernikahan bukan sekedar dorongan pelampiasan 
cinta, melainkan demi memenuhi kehendak TUHAN, YangEsa. Sikap ini diambil, 
demi melanggengkan kehidupan pernikahan. Seyogyanya muda/mudi itu sudah 
terlatih mengerti kehendak TUHAN sebelum memasuki jenjang pernikahan.  

Ikrar Pernikahan Kaum Injili dipanjatkan dalam kesucian batin mereka, 
kesucian yang dibawa sejak awal, atau kesucian yang diraih melalui pelayanan 
pra-nikah oleh seorang Penatua yang layak (yang diketahui bebas dari jamahan 
Iblis/setan). Salah seorang dari orangtua dari mempelai dapat bertindak selaku 
Penatua, jika kedua mempelai bersepakat dan memandang bahwa dia layak 
untuk tugas Penatua itu.  

Dengan diucapkannya Ikrar Pernikahan itu, maka resmilah kedua muda/mudi 
menjadi suami dan isteri, di hadapan YangEsa dan di hadapan Iblis/syaitan, 
sehingga dalam hubungan mereka berdua selanjutnya, tidak berhak 
Iblis/syaitan mendakwakan terjadinya per-zinahan.  

Kelanjutan acara pernikahan, jika dianggap perlu, dapat diselenggarakan oleh 
Lembaga Keagamaan yang disepakati oleh kedua mempelai demi melengkapi 
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ketentuan yang diatur oleh pemerintahan dan keagamaan.  

Ikrar Pernikahan di bawah ini dipanjatkan secara bersama-sama oleh kedua 
insan yang sehati itu, dengan mengikuti kalimat-demi-kalimat yang dibacakan 
oleh Penatua yang dipercaya: 

“Kami berdua menghadap YangEsa, Pencipta diri kami;  

Ya TUHAN, Yang Pengasih dan Penyayang, saya menerima saudara yang 
di sampingku ini untuk menegakkan Ikrar Pernikahan selaku pasangan 
hidup saya.  

Di hadapan TUHAN Yang mengasihi diriku dan di hadapan Iblis yang 
selalu menguntit dan memata-matai kehidupanku, saya nyatakan bahwa 
saya tidak terikat janji untuk berpasangan-hidup dengan orang lain. 
Hanya kepada saudara di samping saya ini, saya bersedia untuk hidup di 
dalam pernikahan, yang diresmikan oleh YangEsa, Yang kami sembah.  

Saya mau, supaya kasih surgawilah yang menggembalakan kehidupan 
pernikahan kami, dan dengan kuasa Yesus, saya mengenyahkan semua 
campur tangan Iblis atau ilah asing di dalam kehidupan pernikahan kami.  

Demi TUHAN, saya akan setia kepada YangEsa, yang memper-satukan 
kami di dalam Lembaga pernikahan yang TUHAN tegakkan sejak 
pasangan manusia pertama. Dalam kesetiaan kepada TUHAN itu, saya 
akan setia kepada pasangan hidup saya, di dalam suka maupun duka, di 
dalam sejahtera atau per-gumulan, di dalam kemakmuran maupun 
kemiskinan, di dalam kesakitan maupun kesehatan, sampai maut 
memisahkan kami!  

Upacara dalam Lembaga Keagamaan yang akan kami tempuh, biarlah itu 
terjadi demi mematuhi Pemerintah dan demi kegenapan administrasi 
keluarga dan anak-anak kami kelak. Tidak ada juga haknya Iblis untuk 
campur tangan di dalam upacara itu, tidak berhak Iblis mendakwakan 
telah ikut dia meresmikan pernikahan kami.  

Demi TUHAN yang Mahapengasih, dalam nama Yesus, ikrar ini saya 
ucapkan; AMIN.”  

 

IKRAR PERNIKAHAN SEGERA DITUTUP oleh doa penatua, bersendiri, 
mengucapkan:  

“Demi TUHAN, YangEsa, dalam nama Yesus Kristus yang diutus-Nya, dan 
dengan segala wibawa surgawi yang saya sandang, saya menyatakan 
bahwa muda-mudi di hadapan saya ini resmi menjadi pasangan suami-
isteri.  

Saya nyatakan tidak ada haknya Iblis, si Jahat, untuk campur tangan di 
dalam kehidupan mereka berdua; enyahlah kalian setan-setan dari 
kehidupan mereka.  

Demi TUHAN, dalam nama Yesus Kristus saya menyatakan hal itu; AMIN.”  
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CATATAN: 

(1) Dalam hal tidak adanya Penatua dari Kaum Injili dalam acara berikrar itu, ikrar 
pernikahan dapat dinyatakan tanpa Penatua, tetapi di hadapan salah seorang dari 
ibu/ayah pengantin lelaki atau perempuan, yang layak dan berani mempertanggung-
jawabkan hal itu di hadapan TUHAN.  

(2) Upacara adat-kebangsaan tidak diperlukan oleh Kaum Injili, sebab YangEsa, melalui 
Yesus Kristus, telah mengajak semua orang yang percaya untuk menjadi warga Kerajaan 
Surga (berbangsa Surga, tentunya seraya mening-galkan suku-bangsa masing-masing).  

(20) Doa Menjelang Ajal  
Bagi Kaum Injili, ajal adalah sesuatu yang tidak perlu ditakutkan, sebab semua 
orang pasti mati. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin sukacita dia 
menghadapi ajal. Bagi orang-orang sedemikian, ajal justru dianggap pintu 
gerbang untuk bergabung dengan Surga kekal, bukan siksa neraka!  

Kaum Injili menghadapi ajal dengan doa sederhana berikut:  

“Ya TUHANku, YangEsa, sejak dahulu saya sudah menjadi milik YangEsa, 
Yang kusembah, maka menjelang ajal ini aku serahkan rohku kepadamu, 
Yang Mahatinggi, yang aku kenal melalui Yesus Kristus utusanNya.  

Tidak ada haknya Iblis dan syaitan untuk melencengkan jalanku dari 
perjalanan ke Surga kekal yang menantikan saya; AMIN!” 

(21) Syafaat Bagi Rekan Yang Menjelang Ajal  
Kebanyakan manusia, menjelang ajalnya akan dihantui oleh ketakutan yang 
dahsyat, sedahsyat dosa-dosa yang dilakukannya, yang belum terselesaikan 
pada masa hidupnya.  

Kebenaran ini nyata terlihat pada orang-orang yang hidupnya penuh dosa; 
kematian adalah kengerian yang dahsyat bagi mereka.  

Oleh sebab itu, Kaum Injili, selaku hamba TUHAN yang dikasihiNya, dapat dan 
harus berperan sebagai pen-syafaat yang kuat bagi setiap orang yang sedang 
sekarat di hadapannya.  

Doa syafaat berikut dapat dipanjatkan dengan sukacita:  

“Saya menyeru YangEsa, Yang menciptakan saudara saya yang sedang 
sekarat ini.  

Ya TUHAN, Engkau mengenal segala perilaku Saudaraku ini, sampai 
kepada dosa-dosanya yang paling tersembunyi Engkau ketahui, ya 
TUHAN.  

Maka kepadamu, TUHAN kami, dengan mengatas-namakan Saudaraku 
ini, sayalah yang bermohon pengampunan atas setiap dosa yang 
diperbuatnya, sebab dia tidak dapat melakukannya sendiri. Mohon kasih 
TUHAN membersihkan dia dari segala kecemaran dosa, agar layak dia 
bergabung ke Surga yang kudus. Saya bermohon kepada Yesus Kristus, 
Hakim di akhir zaman, untuk membebaskan Saudaraku ini dari hukuman 
kekal di neraka.  
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Saya bermohon agar malaikat Surga mengawal Saudaraku ini, 
menangkali upaya Iblis yang mau mendakwa dan menyeret dia ke neraka. 
Dengan mengandalkan kuasa Surgawi yang dibawa oleh nama Yesus, aku 
mengenyahkan semua setan-setan yang sedang mengintai Saudaraku ini, 
menyingkir kalian setan-setan, akulah yang menjadi penjaga Saudaraku 
ini, sebab aku menginginkan dia masuk ke Surga kekal.  

Saya juga bermohon, ya TUHAN, agar Engkau membuka telinga 
Saudaraku ini, memberi saya kesempatan untuk berbicara dan menuntun 
dia berdoa. Terimakasih, ya TUHAN Yang Maha Pengasih, dalam nama 
utusanMu Yesus Kristus, aku berdoa; AMIN.”  

 

Selanjutnya...  

Berbicaralah dengan mendekatkan mulut ke telinga Saudara yang sekarat itu. 
Perintahkan dia untuk mengucapkan Doa Permohonan Ampun dan, tuntun dia 
mengucapkan Doa Menjelang Ajal (20), menyerahkan rohnya kepada Yang 
Mahapengasih.  

CATATAN: Contoh-contoh doa ini jangan dihafalkan, jangan diperlakukan sebagai 
mantra atau jampi (‘baca-baca’), karena YangEsa menginginkan pergaulan akrab dengan 
umatNya, dengan bahasa ibu masing-masing, dengan ucapan-bebas masing-masing 
pendoa!  
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Buku kecil ini sudah lengkap memberi tuntunan sederhana bagi orang-orang 
yang mau menuju Surga dengan tekun. Tidak diperlukan lagi tuntunan manusia, 
dan tidak perlu membentuk kumpulan besar, sebab Kaum Injili hidup di dalam 
kumpulan kecil.  

Cukup dengan menterapkan tuntunan di dalam Buku kecil ini, maka seseorang 
dapat diproses oleh YangEsa menjadi satu umatNya yang sungguh-sungguh 
berkiblat ke Surga.  

Maka tidak diperlukan manusia pemimpin Kaum Injili di dunia, juga tidak ada 
Organisasi atau Pusat Perkumpulan Kaum Injili sebab YangEsa sendiri yang 
memimpin setiap umatNya secara langsung. Pusat Perkumpulan Kaum Injili 
berada di Surga!  

Saudara yang sudah mempraktekkan isi buku ini (jadi: sudah tergolong Kaum 
Injili), jadi sudah berubah, dapat mulai berbuah dengan cara menggandakan 
buku-kecil ini dan membagikannya secara terbuka ataupun mengirimkannya 
secara tersembunyi. Halal dilakukan, sebab tidak memaksa seseorang dan tidak 
mengganggu ketertiban masyarakat dan tidak mengharuskan seseorang 
berpindah agama!  

Dua atau tiga orang sudah dapat membentuk Kumpulan Berdoa yang kuat, dan 
cara hidup yang sederhana memungkinkan Kaum Injili bertahan terhadap 
segala macam penindasan. (Iblis berusaha keras memusnahkan Kaum Injili ini, 
sejak dari zaman Ibrahim, sampai kepada penyaliban terhadap Yesus, serta 
penindasan di sepanjang zaman; namun Iblis tidak berhasil menumpas Kaum ini 
sepenuhnya.) Nyatanya, kumpulan atau perse-kutuan Kaum Injili tetap bertahan 
di berbagai negara sampai kepada masa kini.  

Yakinlah, perjalanan Saudara selaku Kaum Injili akan berujung di Surga kekal, 
sehingga segala macam kemegahan dan kekayaan dunia menjadi tidak penting 
bagi Saudara. Biarlah itu bagi orang-orang lain yang mata-rohaninya belum 
celik.  

 

Mulialah YangEsa, RajaSurga, tanpa-nama, 
Yang pernah mengutus sebagian RohNya ke bumi dalam wujud Yesus-

Anak-Manusia! 
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