AL QAEDA MENGUMUMKAN PENDETA KOPTIK ZAKARIA BOTROS
SEBAGAI “KAFIR YANG PALING DICARI DI SELURUH DUNIA”

Al Qaeda Mengumumkan Pendeta Koptik Zakaria Botros Sebagai “Kafir
Yang Paling Dicari Di Seluruh Dunia”
Al-Qaeda juga menawarkan upah USD $60 juta bagi kepala Botros. Silakan
pula baca Musuh Islam Nomer Satu. Al-Qaeda mengarahkan serangan pada
penginjil Arab yang beroperasi di AS karena dia telah menyebarkan Injil
kepada Muslim.
Oleh Joel C. Rosenberg untuk Flashtraffic, 9 September 2008.
Anda mungkin belum pernah mendengar Pendeta Zakaria Botros, tapi
penting untuk mengetahui tokoh ini. Dia adalah penginjil Arab Amerika yang
paling efektif, terkenal, konstroversial di dunia Muslim. Dia bagaikan Rush
Limbaugh bagi para Revivalis. Khotbahnya lucu, cerdas, meyakinkan, dan
provokatif. Musuh-musuhnya tidak hanya ingin membungkamnya, tapi
membunuhnya sekalian.
Minggu lalu aku dapat kehormatan mewawancarai Botros melalui telpon dari
tempat tinggalnya yang tersembunyi di AS. Dia mengatakan padaku bahwa
dia baru saja mengetahui bahwa website Al Qaeda memasang fotonya dan
menyebutnya sebagai Kafir yang “paling dicari” di seluruh dunia. Mereka juga
sudah memasang harga bayaran bagi kepalanya. Christian Broadcasting
Network melaporkan bahwa harga kepalanya adalah $60 juta. Botros tidak
tahu berapa tepatnya. Tapi bandingkan saja dengan kepala Osama Bin
Laden yang “hanya” dihargai Pemerintah AS $25 juta.

Kenapa yah para Muslim sangat jengkel dengan pendeta tua Koptik Kristen
dari Mesir yang sudah berusia 70 tahunan ini? Jawabnya adalah karena
Botros memerangi Islam melalui udara, dan dia menang.
Botros mengabarkan Injil melalui teknologi satelit canggih yang mampu
menembus benteng-benteng para Pemerintah Islam untuk menahan
penginjilan di tanah Islam. Dengan begitu, Botros secara langsung
menantang Muhammad sebagai Nabi, dan Al-Quran sebagai firman Allah
SWT. Secara sistematis dia membahas kehidupan Muhammad, kisah demi
kisah, untuk menunjukkan sifatnya yang buruk dan penuh dosa. Dia
membahas Al-Quran dengan seksama, ayat demi ayat, sambil menunjukkan
isinya yang bertentangan satu sama lain dan tiadanya konsistensi pesan.
Tidak hanya kesalahan Islam saja yang dia jabarkan, tapi juga penyampaian
pesan pada Muslim mengapa Yesus mengasihi mereka dan bersedia
menerima dan mengampuni mereka.
Jika hal ini dilakukan Botros secara diam-diam, atau jika siaran TV satelitnya
tiada yang menonton, maka tentunya tidak akan ada keributan yang
ditimbulkannya. Tapi program TV-nya yang berlangsung selama 90 menit –
dengan pesan campuran antara khotbah, ajaran, dan jawaban dari para
penelpon (yang kebanyakan jengkel) dari seluruh dunia – merupakan
program TV “wajib tonton” di seluruh dunia Muslim. Program TV-nya
ditayangkan empat kali seminggu dalam bahasa Arab, yang merupakan
bahasa asli Botros, di jaringan TV satelit bernama Al Hayat (TV Hidup).
Siaran TV ini bisa dilihat di seluruh negara-negara di Afrika Utara, Timur
Tengah, Asia Tengah, dan juga seluruh Amerika Utara, Eropa, Australia, dan
New Zealand. Tidak hanya bisa ditonton di mana saja, tapi juga oleh sekitar
50 juta Muslim setiap hari.
Selain itu, website Botros dalam berbagai bahasa juga didatangi jutaan
peminat. Di website ini, para Muslim bisa membaca khotbahnya dan
mempelajari artikel-artikel jawaban atas FAQ (Frequently Asked Question =
Pertanyaan-pertanyaan Yang Paling Banyak Diajukan). Pengunjung pun juga
bisa masuk ruang chat bernama “Pal Chat” di mana mereka tidak hanya
boleh tapi juga dianjurkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
paling susah pada para penjawab di website itu yang kebanyakan adalah
para murtadin yang membelot ke Kristen dan tahu betul apa yang biasanya
dipikirkan umat Muslim.
Akibatnya, Botros – yang sudah mengudara sejak tahun 2003 – telah jadi
nama terkenal sehari-hari di dunia Muslim. Koran Arab menyebutkan sebagai
“Musuh Masyarakat Islam #1”. Jutaan Muslim membencinya, tapi tetap
menonton dan mendengarkannya. Mereka memproses informasi dari Botros
dan membicarakan hal itu dengan teman-teman dan keluarganya. Ketika

Botros menantang imam-imam radikal Muslim untuk menjawab tuduhantuduhannya terhadap Islam dan Al-Quran, jutaan penonton menunggu
bagaimana para imam akan menjawabnya. Tapi ternyata jawaban jarang
muncul, karena mereka lebih memilih menyerangnya daripada menjawabnya.
Tapi semakin banyak Muslim radikal menyerangnya, Botros justru jadi
semakin tenar. Karena semakin tenar, maka semakin banyak pula Muslim
yang menontonnya. Semakin banyak Muslim mengamati, semakin banyak
pula Muslim yang akhirnya berkesimpulan bahwa Botros ternyata benar dan
mereka pun lalu murtad dan beralih agama ke Kristen. Botros memperkirakan
setidaknya 1.000 Muslim per bulan berdoa untuk menerima Kristus lewat
telepon genggamnya. Sebagian Muslim berdoa menerima Kristus di siaran
TV bersama Botros. Ini tentunya hanya pucuk gunung es saja, karena dari
sekian banyak penelpon, memang hanya sedikit yang akhirnya bisa masuk
percakapan per telpon. Juga karena tidak cukup banyak penjawab terlatih
yang bisa menerima telpon dari para penonton.
Botros yakin kebanyakan Muslim bukanlah Muslim radikal, tapi dia
menjelaskan bahwa Muslim tersesat secara rohani, dan dia ingin sekali
menolong mereka mendapatkan jalan kembali ke Tuhan yang menciptakan
dan mencintai mereka.
“Aku percaya semua ini hasil kerja Tuhan,” kata Botros padaku. “Dialah yang
membimbingku. Dia menjelaskan padaku apa yang harus kukatakan. Dia
menunjukkan pada apa yang harus kutulis di websiteku. Dia menunjukkan
lebih banyak lagi bagaimana cara menggunakan teknologi untuk mencapai
orang-orang dengan pesan keselamatanNya.”
Silakan kunjungi website Botros di sini.

