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Topik 9: Kisah Pertaubatan Pemimpin Madinah
dan Kisah Gideon

Salah satu kisah yang sangat menarik dalam sejarah Islam adalah apabila Amr Ibn Jamuh
iaitu ketua Madinah memeluk agama Islam. Pada waktu itu, Madinah dikenali sebagai
Yathrib. Seperti kebiasaan penyembah- penyembah berhala yang kaya, dia membuat
rumah untuk meletakkan patung berhalanya.

Tanpa pengetahuannya, isteri dan anak lelakinya memasuki agama muslim. Dengan
bantuan dari beberapa orang, anak lelakinya pun menyerang patung berhala ayahnya.
Sementara ayahnya sedang tidur, dia membuang patung berhala milik ayahnya di dalam
longgokan sampah di luar rumah.

Dengan marah, ayahnya mengambil balik patung itu, tidak mengetahui siapa yang telah
memperlakukan patungnya dengan teruk. Lalu dia menggantung pedang di leher patung
kayunya sambil meminta maaf atas kejadian itu.

Pada malam itu, anak-anak yang berani itu sekali lagi menyerbu kuil rumah dan kali ini
mereka bukan sahaja membuang patung itu ke dalam longgokan sampah, tetapi mereka
juga mengikat anjing mati di leher patung itu.

Terdapat pelbagai versi cerita ini, tetapi dalam setiap mereka Amr mula berfikir bahawa jika
patung itu benar- benar Tuhan, dia dapat mempertahankan dirinya. Dia tidak memerlukan
sesiapa untuk menjaganya.

Sudah tentu, idola tidak dapat mempertahankan dirinya, jadi ia memerlukan bantuan. Dan
apabila Amr berhenti membantu, ia tetap berada di timbunan sampah.

Kisah yang sama, tetapi dua ribu tahun lebih tua, terdapat dalam catatan kehidupan
Gideon. Apabila orang hebat ini memulakan karyanya, dia dipanggil oleh malaikat Tuhan
untuk menghancurkan patung berhala milik keluarganya. Dan dia melakukan perkara ini
pada waktu malam.

Kemudian Gideon membawa sepuluh orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti
yang difirmankan TUHAN kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum
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keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu
siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam. (Hakim- hakim 6:27)

Apabila masyarakat kota mendapati bahawa Gideon telah memusnahkan mezbah mereka,
mereka bersedia untuk membunuh dia. Mereka datang untuk mendapatkannya tetapi
dihentikan oleh seseorang yang telah membina idola itu. Dengarkan apa yang dikatakan
oleh bapa penyembah berhala Gideon:

Yoas berkata kepada semua orang yang mengerumuninya, "Engkau ingin membela
Baal? Atau, engkau ingin menyelamatkannya? Siapa yang membelanya akan
dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal adalah ilah, biarlah dia membela dirinya
sendiri, sebab mazbahnya dirobohkan orang. (Hakim- hakim 6:31, 32)

Logik ini tidak boleh digunakan. Bukan sahaja Amr dan ayah Gideon menggunakannya,
tetapi dalam Revolusi Amerika, Benjamin Franklin juga menggunakannya. Dia menulis:

Jika agama itu baik, saya pasti bahawa ia akan dapat bertahan tanpa meminta
bantuan dari orang lain; jika ia tidak dapat membantu dirinya sendiri sehingga dia
perlu meminta bantuan dari orang lain ataupun bantuan dari kuasa sivil(kerajaan),
saya rasa itu merupakan suatu petanda buruk.

Idea inilah yang membuatkan Amerika Syarikat dapat berkembang pesat dalam suatu
jangkamasa yang pendek dan seterusnya menjadi negara yang paling berkuasa di dunia.
Hampir semua pengasas negara itu berasal dari negara-negara yang mempunyai undang-
undang agama yang kuat untuk melindungi agama orang-orang yang memerintah (seperti
Malaysia dan Brunei). Di sesetengah negara, agama Katolik dilindungi oleh kerajaan.
Beberapa kerajaan di negara lain juga bersatu dengan agama Anglikan dan Kalvinism dan
menjadikan agama itu sebagai agama utama untuk mempertahankan agama itu daripada
lenyap.

Dan hari ini, di Bhutan, ia adalah Buddhisme. Di beberapa bahagian di India, ia adalah
agama Hindu. Di mana orang Melayu hidup, ia adalah Islam.

Dan dalam semua kes ini, sama ada Kristian atau Buddha atau Hindu atau Islam, undang-
undang tersebut adalah penghinaan terhadap agama. Seolah- olah mereka berkata, “The
faith of the believers is not reasonable enough to survive discussions.”

Tetapi jika Tuhan tidak dapat atau tidak melindungi agama oleh kuasa-Nya yang besar,
mengapa anda percaya bahawa Dia mahu manusia berbuat demikian? Tidakkah undang-
undang keagamaan datang dari semangat yang sama yang membuat Amr marah ketika
idolanya tercemar? Tidakkah ayah Gideon betul apabila dia meminta rakyat supaya
membiarkan Baal menjaga dirinya sendiri? Dan jika idola harus diminta untuk menjaga
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dirinya sendiri, bukankah kita sangat tidak menghormati Tuhan untuk mengatakan bahawa
negara harus menjaga agamaNya?

Walaupun idea ini sukar untuk diterima bagi sesetengah manusia, namun apa salahnya kita
cuba untuk mempertimbangkannya.

Dalam siri yang seterusnya kita akan melihat dengan jelas tentang apakah yang dikatakan
oleh rasul mengenai hubungan Allah kepada kerajaan.
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