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PENUTUP
A. Keslmpulan

Dari1 beberapa uraian tentang Kisah Ibrahim menurut

gibel dan 11 qurtan sebagaimana tercantum clalam bab-bab

sebelumnya, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai siapa Ibrahlm (Abraham) menurut gibel adaLah

bahwa Ibrahim (Abraham) adalah anak 1erah.

Sed.angkan daLam A1 Qurtan d.isebutkan bahwa lbrahim

adalah anak darl pada Azarr s€orang tukang pembuat pg:

tung untuk dijadikan sebagal sembahan masyarakat pada

waktu itu,
2. plengenai status Abraham menurut Bibel, 4braham adalah

orang beriman, sahabat 11llah dan bapak orang percaya,

letapi did.alam A1 Qurtan d.iJelaskan bahwa Ibrahlm ad.a-

lah juga seorang Nabi d.an Rasul Al,lah yang menyampal-

kan ajaran tauhid. bagi kaumnya clan mewariskannya pada

anak cucunya.

3. gilapun mengenai pand.angan Bani Israil terhad.ap lbrahim

(Abraham) menurut libel adalah tidak ad.a pertentangarl

atau perbedaad dlantara mereka, karena pad.a d.asarnya

Abraham adalah dianggap sebagaj. nenek moyang atau ba -
pak Leluhur merekar D&rl mereka Juga Fangat menghoro& -
tinya serta mengagdminya.

Sed.angkan menurui 41 qurran yaitu Juga tidak ada per -
bedaan karena aqidah bani Israil juga sesuai ilengan ;-



aqid.ah d.ari pad.a Tbrahim. Pad.a dasarnya mereka sangat

menghormati d.an mengagumi thrahim, karena Ibrahim aila-

tah merupakan nenek moyang atau bapak leluhur mereka .

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi lni maka selag

jutnla penulis akan memberikan sararl-Bs.rerr yeng mungkin

dapat menunjang tercapainya tujuan dari penulis skripsi
ini. ndapun saran-aaran penulis adalah sebagai berikut i

1. Untuk meneLaah seJarah hidup dan kehidupan Ibrahim
(Abraham) hendaknya orang-orang 6risten meneLiti kem -
bali kisah tentang Abraham yang ada dldalam Bibe1 seca

ra jujur dan obyektif, sebab ternyata cl,id,alam Bibel
masih banyak ayat-ayat yang menurunkan d,erajat fbrahim
yang teLah diakui sebagai orang beriman, sahabat ll1ah
dan bapak dari orang percaya. H&I lnt mungkin dapat di
lakukan apabila orang-orang Kristen nau terbuka dan

mau memband.ingkan antara Bibel d.an kitab-kltab suci la
i.nnya, terutama d.engan kitab euci gl qurran,

2. gend.aknya oreng-s3sng Islam tetap berpegang teguh ke

pada 41 qurtan, meskipun 1s1am sendiri tidak melarang
pemeluknya untuk mempelajari ajaran agama lain sebagai
studi perbandlngan, sehlngga tid.ak akan terJerumus ke-
d.alam ajaran yeng sesat.



l:l

c.Penutup

Dengan ucapan Alhamdulillahlrobbil talaminr maka

kami akhlri penulisan skripsi yang berjudul I KISAH IBRA

HIM mENURUT BIBEI DAN AI4URrANrr. Semoga Allah tetap melim

pahkan RahmatNya kepad.a hambaNya yang berusaha mengangkat

penanya untuk mencapal kesempurnaan ilmunya.

pada akhlr uraian kami 1ni, saya mengi.nsyafl bahwa

d.alam uraj.an ini masih banyak kekurangan-kekurangan, se

kalipun sud.ah saya usahakan semaksimal mungkin. Untuk ltu
saya berharap sud.iLah kiranya memberi a&r&r-s&ran dan mem

beri petunju-petunjuk yang sebaik-baiknya untuk memperi. -
ngatkan atas segala kekurangan-kekurangan yang terdapat

ilalam skripsi ini.
4khir kata kami hanya bersand.ar dirl kepada ll1ah

semoga skripsi inl ad,a manfaatnya bagi kita serBua. Amin.




