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KllSIPilUI"'AN DAN SARAi,l

A. Keslmoulan

Setelah penulls mengemukanan data dokumenter ten -
tang predestlnasi.menu:rrt ajaran Kristen dan takdir menu-

rut ajaran Islam serta menganallsa dan membahasnya untuk

mencari titik temu antara kedua ajaran tersebutrmal<a sam-

pailah pada keslmpulan :

1. Predestinasl menurut ajaran Kristen dan takdir menurut

ajaran Islam mempunyal pengertlan yang sama, yaitu apa

yang teLah dlrencanakan dan dltetapkan Allah sejak aza-

11 atas segala yang ada sebelum sesuatu yang ada itu
tereipta. Perbedaannya dalam predestinasi Kristen ada

sebagian manusia yang sejak azali dipillh Allah menja-

dl orang yang berlman, sedang takdlr dalam Islam tidak

ada manusia yang dlpllih A1lah menjadi orang yang ber-

iman, pillhan itu dlserahkan A11ah pada manusia sendi-

ri.

2^ Ajaran predestlnasi dalam Kristen dan takdir dalam fs-
lam keduanya sama-sama berpijak pada kitab sucl masing

maslng, bedanya kata predestlnasi tidak tersurat dalam

AJ-kitab, yang ada hanyalah yang tersirat, sedang tak-
dlr dalam rslam kata 1tu tersurat dengan jelas belum

lagl yang terslrat. Predestlnasl menja(l d.ogma.Krlsten

melalul ketetap'an sldang Gereja, sedang takdir menjadi

bagian akidah rslam bukan melalui ketetapan para teo -
1og rs]-am, melalnkan langsung dari Ar Qur-an d"an Hadits.
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3. ferdapat tltik temu (persamaan) antara ajaran predes-

tinasi dalam Kristen dengan takdir dalam Is1am, batk

dalam pengertian, dasar pijak, liepercayaan maupun per-

bedaan pemahaman lntern para teolognya. Titik temu a-

tau persamaan tersebut bukan karena adanya saling pe-

ngaruh mempengamhl antara kedua agama itu, akan te -
'Lapi tltlk temu tersebut karena kedua agama itu asal-

nya dari wahyu fuhan yang sama yaitu Allah. Disamping

itu juga ada perbedaannya antara lain takdir masuk L..e

dalam kerangka pokok ajaran keimananr scdang preCes

tinasi tidak.

,J. [alegn:EAran

Dengan selesai,nya pembahasan mengenai titik temu

antara predestinasl menurut ajaran Kristen dengan takdir
menurut ajaran rs1am, maka perlu penulls sarankan kepada

kalangan akademisi khususnya dan masyarakat rslam umum -
nYBr jlka kebetulan menemukan persamaan-persamaan seba -
glan aJaran Kr{.sten dengan ajaran rslam, hendaklah tldak
langsung mempercayalnya dan juga tldak langsung menolak-

fl;ra. sekallpun ajaran predestinasi Krlsten ada kesarnaan-

nya dengan takdir dalarn rslam, namun ajaran Kristen ter-
sebut tldak dapat dipakai sebagai pegangan hidup karena

ajaran nabl-nabl terdahulu sudah dinasakh oleh ajaran
rslam yang dibawa Nabi Muhamr,lad sAw., isi kitab kitab
wahyu terdahulu sudah ternasakh oleh A1 Qur_an.
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Selanjutnya apabiia terdapat perbed.aan antara aja*

y"an Kristen d'engan ajaran f slam dalam masalah predesti

naei atau tskdir a*au rnasalali*masal-ah egama yang lalnnya

maka hal itu menunJukkan bahwa hakekatnya memang berbeda

antara Kris"ten dengan Isl"am. Ihn ji"ka rlalaii"r rnasalah yang

s&.rna terjadi- perbedaan antara Alkitab dengan A1 Qur-an ,

maka jelaslah bah.wa dal-arn Alkitah terdanat pen-rbahan se-

hingg* sudah tldak sesual 1a9tr" dengan asllnya, hanya A1-
'Qur*an saja yang teksnya masih eeli karena Al1ah sendiri
yang n:enjaganya,

Eerdasarkan sumt Yunus gg-10C bahwa adanya agama-

agama selain agama Xslarfi di dunia sekarang ini n,emang di

keh*ndal<I" AlJ.ah, oleh kanena i*u hendaltnya $*oranfi mus

i-i.m tldak berrusaha mern;:lssa pemel'uk agarna latn untuk me

ngikuti Is1am, karena m&na yang baik dan rnana irang buruk,

mana yang hak dan mana yang bathi"l sudah jelas, 01eti ka-

rena j"t'i hendaknya secrang muslim lebih bersikap lemah

lembr*t terhadap CIrang-oran[l Kristen, ajaklah rneye]ra un

tult berctia)-og, berj-l.ah merelca argume:rtasi-ilrgurnentasi 1o*

sts efiar akal mereka dapa* menerirrna 06n tersentuh hati-
fl)ra terhadap kebenaran trslam.

Akhirnya ttada gadlr:g yang talc retak, teniu dalam

nasl<ah ini masrh banyak ke|*-lrangan*kekurangannya, oleh
krirena itll pen'betulan riari pembaca yang sangat penutr_ls

harapkan demirlperhaike.n naskah ini" semoga ,{11-ah Azza wa

Jeill"a mengampuni kesalahail*kesalahan yang terdapat daram

naskah ini. Amln


