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PENDAHULUAN 

Tulisan ringkas ini bukan dimaksudkan untuk membahas tentang isi kritikan Qur’an terhadap 
Doktrin Trinitas melainkan penggambaran (deskripsi) penulis Qur’an mengenai Doktrin 
Tritunggal. Ini adalah dua isu terpisah walau saling terkait. Sebuah kritikan harus berbasis atas 
pemahaman yang akurat akan isu atau subjek yang dikritik. Jika tidak, Anda sangat berpotensi 
besar memberikan kritikan yang salah sasaran. 
 
Kita mengetahui bahwa Muslim menolak bahkan gigih mengkritik Doktrin Tritunggal. Mengkritik 
bukan masalah, malahan merupakan dinamika edukasi yang bermartabat serta merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari pencarian bahkan kecintaan akan kebenaran. Kritikan juga 
merupakan ekspresi hak asasi setiap orang untuk mengemukakan mengemukakan pemikiran dan 
pendapatnya. Dikabarkan, filsuf Prancis bernama Voltaire pernah menyatakan, 
 

Saya menolak apa yang Anda katakan. Namun saya membela mati-matian hakmu untuk 
mengatakannya. 

 
Jadi, saya berharap orang-orang di Indonesia mulai belajar untuk tidak menyebut semua kritikan 
terhadap agama atau doktrin keagamaan mana pun dengan retorika “menghina” atau “menista 
agama”. Kritikan tidak sama dengan menghina dan menista.  
 
Kritikan adalah sesuatu yang harus taken for granted. Persoalannya adalah apakah dasar dan isi 
kritikan itu valid dan benar? Persoalan inilah yang memimpin kepada terjadinya diskusi, 
pertukaran pendapat, argumen, dan perdebatan. Dan tidak ada yang salah dengan hal ini. 
 
Mengacu kepada pokok fundamental di atas, di sini saya hendak menguji apakah penulis Qur’an 
secara akurat memahami Doktrin Tritunggal yang nantinya menjadi basis dari kritikan Islam 
terhadap doktrin tersebut?   
 

DUA KALIMAT SYAHADAH 
Istilah “Trinitas” atau “Tritunggal,” dalam bahasa Arabnya, tidak muncul sama sekali dalam 
Qur’an. Tetapi itu tidak berarti bahwa Qur’an tidak memberikan kritikan terhadap Doktrin 
Tritunggal. 
 
Mulai dari dua kalimat syahadah dalam Islam: “Tiada Tuhan selain Allah; Muhammad adalah 
rasul Allah.” Perhatikan bahwa formulasi dua kalimat syahadah ini tidak menyinggung sama 
sekali soal Doktrin Tritunggal. Tetapi, para teolog Islam memahami bahwa dua kalimat syahadah 
ini bukan hanya berfungsi afirmatif melainkan juga resistensif.  
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Secara afirmatif, dua kalimat syahadah ini menegaskan tentang inti dasar keyakinan seorang 
Muslim. Secara resistensif, ia dimaksudkan untuk menolak konsep ketuhanan yang lain, secara 
khusus konsep ketuhanan dalam Kekristenan. Itulah sebabnya, dalam entrinya mengenai “Allah,” 
Ludwig W. Adamec menjelaskan bahwa dua kalimat syahadah tersebut hendak menyatakan juga: 
“Memberikan partner kepada Allah adalah sebuah dosa tak terampuni.” Implikasinya “Tidak ada 
yang namanya Trinitas, atau Anak Allah; Dia adalah Tuhan langit dan bumi, Pencipta alam 
semesta.”1 
 
Jadi jelas bahwa Islam menolak Doktrin Trinitas. Jika demikian, bagaimana Qur’an 
menggambarkan tentang Doktrin Trinitas yang kemudian menjadi basis penolakan Islam 
terhadapnya? 
 

GAMBARAN QUR’AN MENGENAI DOKTRIN TRITUNGGAL 
Ada sejumlah ayat Qur’an yang sering dikutip sebagai dasar penolakan Islam terhadap Doktrin 
Tritunggal. Saya tidak akan mengomentari bagaimana Qur’an mengkritik Doktrin Tritunggal 
melainkan bagaimana Qur’an memahami doktrin ini. 
 
Surat An-Nisa 4:171 
Dalam QS. 4:166-170, penulis Qur’an menggambarkan tentang orang-orang kafir yang menolak 
bahkan menghalangi pengenalan akan Allah dan Allah mengancam mereka dengan neraka. Lalu, 
dalam ayat 171-172 penulis Qur’an mulai berbicara mengenai Isa (asumsikan saja: Yesus). 
Penulis Qur’an menyatakan dalam ayat 171:  
 

“janganlah kamu menyatakan ‘(Tuhan itu) tiga’. 
“Say not ‘Three’ (Pickthal). 
“Say not ‘Trinity’ (Yusuf Ali). 
“Say not ‘Three’ (Trinity)” (Dr. Mohsin). 

 
Perhatikan bahwa Yusuf Ali menerjemahkan bagian di atas secara bebas dengan menggunakan 
kata “Trinity,” juga Dr. Mohsin memberikan keterangan tambahan yang sama dalam kurung. 
 
Di sini kita mendapati bahwa ayat tersebut berbicara mengenai “people of the book” yang 
merupakan istilah khas dalam Qur’an untuk berbicara mengenai orang-orang Yahudi dan Kristen. 
Dalam konteks ini, jelas yang dirujuk adalah orang-orang Kristen. 
 
Apa yang dimaksudkan ayat Qur’anik di atas dengan ‘Tiga’ di sini? 
 
Sebelum menjawabnya, kita perlu melihat lagi ayat 171, di mana terdapat juga klausa “Maha 
Suci Allah dari mempunyai anak.” Dalam konteks ini, Penulis Qur’an merujuk kepada pengakuan 

                                                             
1
 Ludwig W. Adamec, The Historical Dictionary of Islam (2

nd
 ed.; Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc., 

2009), 29. Mengenai formulasi dua kalimat syahadah tersebut, saya ingin memberikan satu komentar ringkas saja. 
Jika memberikan partner kepada Allah dalam arti menyandingkan atau menyejajarkan Allah dengan partner lain 
(entah ilah atau manusia) adalah sebuah dosa tidak terampuni (syirik), lalu apa posisi kalimat kedua dalam syahadah 
tersebut: “Muhammad adalah rasul Allah”? Tidakkah komposisi kalimat syahadah ini sendiri mengindikasikan bahwa 
Muhammad disandingkan bersama Allah menjadi “partner” tak terpisahkan, setidaknya dalam bentuk formulasi itu 
sendiri? Saya mengetahui ada segolongan Muslim yang menyebut dirinya “Qur’an Only Muslim” menyadari akan hal 
ini sehingga mereka hanya mengucapkan kalimat pertama: “Tiada Tuhan selain Allah,” namun menganggap syirik 
jika kalimat itu dilanjutkan dengan “Muhammad adalah rasul Allah”. 
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iman Kekristenan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Namun, terindikasi bahwa penulis Qur’an 
memahami status keanakan Yesus di sini dalam kategori biologis.  
 
Seorang penafsir Qur’an abad ke-19, E.M. Wherry menyatakan, “Para penafsir, Baidhawi, 
Jalaluddin, dan Yahya setuju dalam menafsirkan tiga di situ sebagai ‘Allah, Yesus, dan Maria,’ 
dalam relasi Bapa, Ibu, dan Anak.”2 
 
Rangkuman Wherry di atas sebenarnya sudah muncul sangat awal yakni abad kedelapan dalam 
sebuah perdebatan antara seorang penganut Nestorianisme bernama Timothy I dan seorang 
Muslim bernama Abbasid Caliph Mahdi pada tahun 782. Mahdi menyatakan, 
 

Wahai orang-orang Katolik, kalian yang memiliki segala pengetahuan ini dan mengatakan 
hal-hal luhur mengenai Allah tidak dibenarkan mengatakan tentang Allah bahwa Ia 
menikahi seorang wanita yang darinya ia melahirkan seorang anak.3 
 

Tanwir al-Miqbas Tafsir Ibn Abbas juga memahami “tiga” (ay. 171) dalam arti: “…anak, ayah, dan 
istri.”4 Tasfsir Al-Jalalayn juga menerangkan klausa pada ayat 171 di atas, demikian: “Jadi 
berimanlah kepada Allah dan para rasul-Nya dan jangan mengatakan bahwa allah [gods] adalah 
‘Tiga’ Allah, Yesus, dan ibu-Nya.”5 Tafsir Ibn Kathir juga tidak berbeda dalam komentarnya 
mengenai klausa ayat 171: “(Jangan mengatakan ‘Tiga’!) jangan mengangkat Isa dan ibunya 
menjadi allah [gods] dengan Allah….(Sesunggunya kafirlah orang yang mengatakan ‘Allah adalah 
Tiga dari Tiga’…).”6 
 
Jadi, Surat An-Nisa 4:171 menggambarkan doktrin ketuhanan Kristen sebagai “Tiga” atau “Tiga 
dari Tiga” dalam arti: Allah, Yesus, dan Maria. Kemudian, status keanakan Yesus digambarkan 
dalam arti biologis yaitu menurut penulis Qur’an, orang-orang Kristen percaya bahwa Allah 
berhubungan intim dengan Maria lalu lahirlah Yesus. 
 
Surat Al-Maida 5:17 
Dalam QS. 5:17, terdapat lagi serangan terhadap Yesus yang digambarkan penulis Qur’an, 
demikian:  
 

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Allah itu ialah Al-Masih putra 
Maryam”. 
 
They indeed have disbelieved who say: Lo! Allah is the Messiah, son of Mary (Pickthal). 
 
In blasphemy indeed are those that say that Allah is Christ, the son of Mary (Yusuf Ali). 
 

                                                             
2
 E.M. Wherry, A Comprehensive Commentary on the Qur’an, Vol. 2 (London: n.p., 1886), 116-117. 

3
 N.A. Newman (ed.), The Early Christian-Muslim Dialogue: A Collection of Documents from the First Three 

Islamic Centuries (AD 632 – 900) (Hatfield, PA.: Interdisciplinary Biblical Research Institute, 1993), 175. 
4
 Lih. https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=73&tSoraNo=4&tAyahNo=171&tDisplay 

=yes&UserProfile=0&LanguageId=2, diakses tanggal 12 September 2018. 
5
  https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=4&tAyahNo=171&tDisplay= 

yes&UserProfile=0&LanguageId=2, diaskes tanggal 12 September 2018. 
6
 http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=570&Itemid=59, diakses tanggal 12 

September 2012. 
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Surely, in disbelief are they who say that Allâh is the Messiah, son of Maryam (Mary) (Dr. 
Mohsin). 

 
Menurut Ibn Abbas, Al-Jalalayn, klausa di atas merupakan isi kepercayaan sebuah sekte Kristen 
dari aliran Yakobus.7 Meskipun mendapatkan namanya dari Yakobus, namun diyakini bahwa 
sekte ini lahir atas pelayanan salah seorang rasul bernama Thomas yang pergi ke India untuk 
memberitakan Injil. Sekte ini beraliran Nestorian dan tampaknya sudah muncul pada abad kelima 
di India dan menyebar juga hingga ke Siria. 
 
Namun Ibn Kathir tidak menghubungkan bagian di atas dengan sekte spesifik mana pun, 
melainkan mengomentarinya secara umum saja.8 Ibn Kathir bahkan menyatakan, “Allah 
menyatakan bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang kafir karena mereka mengklaim 
bahwa Isa, salah satu dari para pelayan dan ciptaan Allah, adalah Allah.”9 
 
Ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi dari komentar Ibn Kathir di atas. Pertama, bagian 
yang saya kutip dari QS. 5:17 di atas berbicara mengenai orang-orang Kristen secara umum. 
Kedua, orang-orang Kristen percaya bahwa Allah adalah Yesus, walau Ibn Kathir mengubah 
konstruksi klausanya menjadi ‘Isa…adalah Allah’. Dan ketiga, karena mengklaim demikian, orang-
orang Kristen adalah orang-orang kafir. 
 
Surat Al-Maida 5:72-73 
Dalam QS. 5:72-73 terdapat dua klausa yang relevan untuk disorot di sini: 
 

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih 
putra Maryam’ (ay. 72).  
 
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata: “Bahwasannya Allah adalah salah 
seorang dari yang tiga” (ay. 73). 

 
Terjemahan Yusuf Ali persis sama dengan terjemahan bahasa Indonesia untuk klausa-klausa 
pada ayat 72-73. Namun menariknya, Dr. Mohsin dan Pikthal menerjemahkan klausa pada ayat 
72 di atas seperti halnya terjemahan Bahasa Indonesia, namun memberikan terjemahan yang 
berbeda untuk klausa pada ayat 73: “Surely, disbeleivers are those who said: ‘Allah is the third of 
the Three’”.  
 
Jadi yang mana yang benar: “Allah adalah salah satu dari yang tiga,” atau “Allah adalah yang 
ketiga dari tiga”? Mari kita lihat bagaimana para penafsir terkemuka Islam menjelaskan bagian-
bagian tersebut. 
 
Mengenai klausa pada ayat 72, para penafsir seperti Ibn Abbas, Ibn Kathir, dan Jalalayn 
menggunakan konstruksi: “Allah adalah Mesias putra Maryam”. Mereka menjelaskan bahwa ini 

                                                             
7
 https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=5&tAyahNo=17&tDisplay 

=yes&UserProfile=0&LanguageId=2, diakses tanggal 12 September 2012. 
8
 http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=798&Itemid=60#1, diakses tanggal 

12 September 2018. 
9
 http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid=60, diakses tanggal 12 

September 2018. 
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adalah sebentuk kekafiran karena mempersekutukan Allah yang esa itu dengan Yesus yang hanya 
seorang manusia. 
 
Mengenai klausa pada ayat 73, Ibn Abbas, Ibn Kathir, dan Al-Jalalayn menggunakan konstruksi: 
“Allah adalah yang ketiga dari tiga”. 
 
Tafsir Ibn Kathir merujuk kepada Mujahid dan yang lainnya yang percaya bahwa ayat 73 di atas 
diturunkan berkenaan dengan orang-orang Kristen. Selanjutnya, merujuk kepada As-Suddi, Ibn 
Kathir menyatakan bahwa klausa “Allah adalah yang ketiga dari tiga” merujuk kepada keyakinan 
orang-orang Kristen yang menempatkan Yesus dan Maria untuk disetarakan dengan Allah.10 
 
Al-Jalalayn menjelaskan klausa “Allah adalah yang ketiga dari tiga” dalam ayat 73 bahwa ada 
sebuah sekte Kristen yang percaya bahwa “Dia [Allah] adalah salah satu dari dua yang lain yaitu 
Yesus dan ibunya Maria.”11 
 
Surat Al-Maida 5:116 
Kembali lagi menyerang Yesus sekaligus konsep ketuhanan Kristen, penulis Qur’an menyatakan, 
 

Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikan aku dan ibuku 
dua orang Tuhan selain Allah?” 
 
O Jesus, son of Mary! Didst thou say unto mankind: Take me and my mother for two gods 
beside Allah? (Pikthal). 
 
O Jesus the son of Mary! Didst thou say unto men, `worship me and my mother as gods in 
derogation of Allah"? (Yusuf Ali). 
 
O 'Īsā (Jesus), son of Maryam (Mary)! Did you say unto men: 'Worship me and my mother 
as two gods besides Allâh?' (Dr. Mohsin). 

 
Dengan mengingat QS. 4:171 di atas, penulis Qur’an memperjelas maksudnya dengan “Tiga” 
dalam ayat tersebut di sini. Penulis Qur’an hendak mengkonfirmasi kembali kepercayaan Kristen 
dalam bentuk pertanyaan kepada Yesus. Dalam ayat tersebut, Yesus menyangkal mengajarkan 
seperti yang diyakini orang-orang Kristen bahwa ada Tiga Allah, yaitu Allah, Yesus, dan Maria.12 
 
Kesimpulan 
Penulis Qur’an memahami dan menggambarkan konsep ketuhanan Kristen, demikian: 

 Percaya  akan Tiga Allah, yaitu: Allah, Yesus, dan Maria. 
 Yesus disebut Anak Allah dalam arti bahwa Allah berhubungan seks dengan Maria lalu 

lahirlah Yesus. 

                                                             
10

 http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=753&Itemid=60, diakses tanggal 
12 September 2018. 

11
 https://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=74&tSoraNo=5&tAyahNo=73&tDisplay= 

yes&UserProfile=0&LanguageId=2, diakses tanggal 12 September 2018. 
12

 Para penafsir Qur’an mengkonfirmasi maksud di atas. Lih. Tafsir Al-Jalalayn, Tanwir al-Miqbas Tafsir Ibn 
Abbas, dan Tafsir Ibn Kathir.  
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 Menyebut Yesus sebagai “Tiga dari Tiga,”13 meskipun para penafsir Qur’an berbeda 
pendapat apakah klausa ini merujuk kepada orang Kristen secara umum atau pandangan 
sekte tertentu. 

 Mengenai Yesus, setidaknya menurut Tafsir Ibn Kathir, orang-orang Kristen berkata: 
“Allah adalah Yesus”. Para penafsir Qur’an juga berbeda pendapat apakah klausa ini 
mewakili pandangan orang Kristen secara umum atau pandangan dari sebuah sekte 
Kristen tertentu. 
 

EVALUASI KRITIS 
Saya sudah berupaya sedapat mungkin menggambarkan pemahaman penulis Qur’an terhadap 
Doktrin Tritunggal secara akurat. Saya tidak mencomot ayat-ayat Qur’an keluar dari konteksnya. 
Saya juga tidak memberikan tafsiran saya sendiri terhadap ayat-ayat tersebut tetapi 
mencantumkan tafsiran dari para penafsir terkemuka Islam sendiri kemudian menarik 
kesimpulan-kesimpulan berdasarkan tafsiran-tafsiran mereka. Saya tidak mengutip dari sumber-
sumber orang Yahudi, Liberal, Atheis, atau Kristen untuk menerangkan maksud ayat-ayat di atas. 
Semua penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut berasal dari para penafsir terbaik Qur’an yang 
sangat dihormati dan digunakan oleh Mulsim Sunni di seluruh dunia.14 
 
Jadi saya yakin telah meletakan dasar yang solid dan akurat untuk memberikan evaluasi terhadap 
pemahaman penulis Qur’an mengenai Doktrin Tritunggal.  
 
Konteks Literer 
Untuk fairness-nya, kita perlu mulai dengan mengajukan pertanyaan ini: Apakah bagian-bagian di 
atas dimaksudkan penulis Qur’an untuk keyakinan orang-orang Kristen secara umum, atau 
Qur’an sedang melawan pandangan dari sekte Kristen tertentu pada waktu itu? 
 
Penulis Qur’an sendiri tidak memperjelas rujukan spesifik dari lontaran-lontaran itu, walau 
terdapat indikasi kuat dari konteks literernya bahwa penulis Qur’an memang memaksudkan 
lontaran-lontaran itu untuk orang-orang Kristen secara umum, bukan sebuah sekte Kristen 
tertentu seperti yang diusulkan beberapa penafsir Qur’an yang lebih kemudian. 
 
Dalam Surat An-Nisa 4:166-172, penulis Qur’an jelas berbicara mengenai “the people of the 
book” (umat berkitab) yang merupakan sebutan khas Qur’an mengenai orang-orang Yahudi dan 
orang-orang Kristen. 
 
Dalam Surat Al-Maida 5:12-19, penulis Qur’an berbicara mengenai orang-orang Yahudi (ay. 12-
13) dan orang-orang Nasrani atau yang ia sebut juga “the people of the book” (ay. 14-19). 
 
Dalam Surat Al-Maida 5:68-77, penulis Qur’an berbicara mengenai orang-orang Kristen (ay. 68-
69, 72-77), orang-orang Yahudi (ay. 69-71), dan orang-orang Sabean (ay. 69). 
 
Surat Al-Maida 5:114-118, terdapat semacam dialog antara Allah dan Yesus mengenai kekafiran 
para pengikut Yesus yang mempersekutukan Yesus dengan Allah. 
 

                                                             
13

 Tampaknya gambaran “Tiga dari Tiga” berasal dari pemahaman bahwa Yesus adalah anak hasil hubungan 
biologis antara Allah dan Maria. 

14
 Jika masih kurang meyakinkan, Anda bisa membaca juga: Ibn Ishaq, The Life of Muhammad: A Translation 

of Ishaq’s Sirat Rasul Allah, trans. A. Guillaume (Oxford: Oxford University Press, 2004), 271-272.  
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Jadi, menurut konteks literernya, semua ayat Qur’anik yang saya bahas di atas berbicara 
mengenai orang-orang Kristen tanpa keterangan spesifik yang merujuk kepada sekte atau aliran 
Kristen tertentu. 
 
Menurut hemat saya, para penafsir Qur’anik yang berupaya mengusulkan sebuah sekte spesifik 
sebagai rujukan dari beberapa klausa Qur’anik di atas, sebenarnya melakukan itu untuk tujuan 
apologetik, yakni mereka menyadari ada masalah serius bagi Allah dan Qur’an jika mereka tidak 
memberikan rujukan spesifik itu. Masalah serius itu akan saya bahas di bawah. 
 
Saya percaya, berdasarkan analisis konteks literer di atas, penulis Qur’an memang memaksudkan 
bagian-bagian tersebut untuk berbicara mengenai orang-orang Kristen secara umum. Jika tidak 
demikian, dan jika penulisnya adalah Allah yang Mahatahu, tentu akan sangat menolong jika 
penulis Qur’an sedikit saja meluangkan ruang untuk menyebutkan sekte spesifik apa yang ia 
maksudkan, sesuatu yang tidak ia lakukan.  
 
Jadi, kita memiliki basis yang baik untuk berada di pihak penulis Qur’an bahwa lontaran-
lontarannya dimaksudkan untuk orang-orang Kristen secara umum. 
 
Straw Man Fallacy 
Mengawali evaluasi tersebut, saya ingin menarik perhatian Anda kepada sebuah sesat pikir 
(logical fallacy) yang bernama straw man fallacy. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang 
menggambarkan secara salah posisi atau pandangan pihak lawan, lalu menyerang pihak lawan 
berdasarkan kesalahan penggambaran tersebut. 
 
Misalnya, saya mengatakan: “Matahari terbit dari Timur.” Anda menggambarkan kembali kata-
kata saya dengan: “Matahari terbit dari selatan.” Lalu Anda mengkritik pandangan saya 
berdasarkan “Matahari terbit dari selatan,” padahal saya tidak pernah percaya begitu. Gambaran 
Anda terhadap pandangan saya di sini yang disebut straw man fallacy. 
 
Hal di atas persis menggambarkan pemahaman penulis Qur’an mengenai Doktrin Tritunggal, 
yang dapat saya kemukakan dalam poin-poin kontras di bawah ini: 

 Kekristenan tidak pernah percaya bahwa Allah itu Tiga (ini Tritheisme). Yang benar adalah 
“Allah itu Tritunggal” dalam arti “Tiga Pribadi Satu Esensi”. Ini dua formulasi yang sama 
sekali berbeda. 

 Kekristenan tidak pernah percaya bahwa Tiga Allah itu terdiri atas: Allah, Yesus, dan 
Maria. Yang benar bukan Tiga Allah, melainkan Satu Allah dalam Tiga Pribadi. Tiga Pribadi 
tersebut bukan Allah, Yesus, dan Maria, melainkan: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 

 Kekristenan tidak pernah menggunakan formulasi: “Tiga dari Tiga”. 
 Kekristenan tidak pernah percaya bahwa status keanakan Yesus berarti bahwa Yesus lahir 

dari hasil hubungan seks antara Allah dan Maria. Kekristenan menggunakan istilah Anak 
Allah bagi Yesus dalam arti yang variatif, namun tidak satu pun dalam arti anak secara 
biologis. 

 Kekristenan tidak pernah mengatakan bahwa “Allah adalah Yesus”. Yang benar: “Yesus 
adalah Allah”. Mengatakan “Allah adalah Yesus,” berbeda pengertiannya dari 
mengatakan bahwa “Yesus adalah Allah”. Sama seperti Anda mengatakan: “Binatang 
adalah ayam” yang tentu saja salah; yang benar adalah “Ayam adalah binatang”. 
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Saya memang tidak memberikan rujukan dari sumber-sumber Kristen mengenai ulasan akan 
Doktrin Tritunggal yang sarikan pada poin-poin di atas. Namun jika Anda tertarik untuk 
memeriksa dan memastikan rangkuman saya mengenai sejarah, dasar-dasar Alkitabnya, dan 
formulasi isi Doktrin Tritunggal menurut Kekristenan, saya dapat merekomendasikan beberapa 
buku, antara lain: 

 Robert Letham, Allah Trinitas dalam Alkitab, Sejarah, Theologi, dan Penyembahan, terj. 
Lanna Wahyuni (Surabaya: Momentum, 2004). 

 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics: God and Creation – Volume 2, trans. John Vriend 
(Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2004). Khususnya pembahasannya mengenai 
Doktrin Tritunggal. 

 John M. Frame, Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief (Phillipsburg, 
New Jersey: P&R, 2013). Khususnya pembahasanya mengenai Doktrin Tritunggal. 

 Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand Rapids, 
Michigan: Zondervan, 1994). Khususnya pembahasannya mengenai Doktrin Tritunggal. 

 Millard J. Erickson, Christian Theology (3rd ed.; Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 
2013). Khususnya pembahasannya mengenai Doktrin Tritunggal. 

 Millard J. Erickson, Making Sense of the Trinity: Three Crucial Questions (Grand Rapis, 
Michigan: Baker Academic, 2000). Tiga pertanyaan krusial yang dibahas Profesor Erickson 
di sini adalah: apakah Doktrin Trinitas itu Alkitabiah?, apakah Doktrin Trinitas itu logis?, 
dan apakah signfikansi Doktrin Trinitas? 

 
Sebagaimana yang sudah saya perlihatkan dalam semua poin-poin kontras di atas, penulis 
Qur’an sama sekali salah menggambarkan posisi doktrinal Kristen lalu mengelompokannya ke 
dalam kategori Politheisme, yakni percaya akan Tiga Allah (Tritheisme) dan berelasi secara 
biologis.15 
 
Dr. James White menyatakan bahwa penggambaran penulis Qur’an mengenai Doktrin Tritunggal 
membuat kita harus berkesimpulan bahwa “…penulis [Qur’an] sangat amat bingung akan 
keyakinan Kristen yang sebenarnya.”16 Rober Spencer juga menyatakan bahwa ayat-ayat 
Qur’anik di atas “Hanya mendemonstrasikan sebuah pemahaman yang sangat kabur akan 
Doktrin Kristen mengenai Trinitas…”.17 
 
Natur Monotheisme 
Harus ditegaskan di sini bahwa sama seperti Islam menekankan keesaan Allah, demikian pula 
Kekristenan menekankan keesaan Allah (Ul. 6:4; Mal. 2:15; Mrk. 12:29; Yoh. 5:44; 1Kor. 8:4; 
1Tim. 1:17; 1Tim. 2:5; Yud. 25).  
 
Mari kita simak tulisan Profesor Millard J. Erickson yang saya kutip sebagai berikut: 
 

                                                             
15

 Tidak heran, Habib Rizieq mengoceh: “Kalau Tuhan itu beranak, siapa bidannya?” Juga Egy Sudjana yang 
mengoceh dengan kesan bahwa hanya Islam yang Monotheis karena Kristen percaya akan Trinitas yang ia mengerti 
dalam kategori Politheistik. Semua Muslims di seluruh dunia juga percaya begitu mengenai doktrin ketuhanan 
Kristen. Mereka sekadar mengulangi karikatur yang telah dikemukakan dalam Qur’an mengenai doktrin ketuhanan 
Kristen. 

16
 James White, What Every Christian Needs to Know about the Qur’an (Epub version; Minneapolis, 

Minnesota: Bethany House Publishers, 2013), loc., 35/162. 
17

 Robert Spencer, The Truth about Muhammad: Founder of the World’s Most Intolerant Religion 
(Washington, DC.: Regnery Publishing, Inc., 2006), 114. 
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Di satu sisi, [Doktrin Tritunggal] membedakan Kekristenan dari agama-agama Monotheistik 
yang ketat seperti Yudaisme dan Islam. Di sisi lain, [Doktrin Tritunggal] juga membedakan 
Kekristenan dari agama-agama politheistik atau panteistik, termasuk Budhisme dan 
Hinduisme. Agama-agama ini tidak memiliki apa pun yang serupa dengan Doktrin 
Trinitas.18 

 
Artinya, Muslims harus sadar bahwa problemnya di sini bukan soal Islam itu Monotheis dan 
Kristen itu Politheis. Menggolongkan Kekristenan sebagai agama Politheistik seakan-akan 
Kekristenan percaya akan Tiga Allah, merupakan sebuah ignoransi yang tidak terpelajar.  
 
Konkretnya, Islam dan Kristen sama-sama agama Monotheistik, namun keduanya bertentangan 
dalam hal natur dari Monotheisme itu sendiri. Pokok penting ini ditandaskan oleh Timothy 
George, demikian: 
 

Perbedaan antara Kekristenan dan Islam mengenai doktrin Trinitas bukan soal keesaan 
Allah. Isunya adalah tentang natur dari keesaan tersebut. Kedua agama ini mengafirmasi 
tanpa keraguan akan keunikan mutlak dan kesatuan Allah yang esa itu melawan segala 
penyembahan berhala dan politheisme.19 

 
Monotheism Islam adalah Monotheisme yang unitarian dan solitarian. Monotheisme Kristen 
adalah Monotheisme yang Trinitarian. Atau, Monotheisme Islam itu simpleks, sedangkan 
Monotheism Kristen itu kompleks.  
 

                                                             
18

 Millard J. Erickson, Making Sense of the Trinity: Three Crucial Questions (Epub version; Grand Rapis, 
Michigan: Baker Academic, 2000), loc., 38/64. 

19
 Lih. Timothy George, Is the Father of Jesus the God of Muhammad? (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 

2002), 66-67. 


