JK sebut radikalisme muncul

karena pemikiran jalan pintas masuk surga
Menurut saya, diatas segalanya yang lebih PENTING harus mendidik setiap umat untuk
BERTOLERANSI, bisa menerima dan menghormati setiap orang dengan SEGALA
PERBEDAAN yang ada! Agar bisa menerima dan menghormati setiap orang yang beda
bangsa, beda ras, beda etnik bahkan beda Agama, ... di dunia ini TIDAK BISA dan TIDAK
MUNGKIN seseorang hidup TANPA PERBEDAAN dengan diri sendiri, lha dengan sesama
saudara-kandung dirumah saja bisa beda kesenangan, beda pendapat/pemikiran bahkan
beda kepercayaan Agama!
Namun saya pun SETUJUUU dengan pendapat JK, TIDAK ADA JALAN PINTAS masuk
SORGA! Tidak ada yang bisa menjamin karena membunuh kafir bisa masuk sorga, ...
karena masih bisa menjadi masalah yang dituduhan KAFIR itu siapa? Karena masih bisa
diperdebatkan siapa sesungguhnya yang KAFIR itu! Kalau ribuan tahun yl. yang
dimaksudkan AlQuran Kafir adalah penganut Agama lain dari Islam, yang memusuhi dan
hendak memusnahkan Islam, ... tapi nampaknya sekarang berkembang menjadi sesama
ISLAM, dengan BEDA Aliran pun bisa dituduh KAFIR dan pantas untuk dibunuh! Begitu
serangan brutal terjadi terhadap Masjid Rawda, Sinai Utara, Mesir pada Jumat (24/11),
yang mengakibatkan lebih 300 orang tidak berdosa meninggal dan luka berat, ....
Sayangilah sesama umat manusia seperti menyayangi dirimu sendiri, ... apapun perbedaan
yang ada!
Salam,
ChanCT
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Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan radikalisme masih menjadi
tantangan bagi pemerintah. Mengingat, sudah banyak tindak radikal dan terorisme yang
terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa.
Menurutnya, banyaknya tindakan radikal ini disebabkan oleh pemikiran yang berlebihan
mengenai surga. Di mana sekelompok orang menilai bahwa bunuh diri atau penyerangan
atas nama agama merupakan suatu cara yang ampuh untuk masuk surga.
"Tantangan Islam itu adalah radikalisme, pikiran yang berlebihan. Karena pikirannya hanya
satu, surga. Kenapa radikalisme muncul? Karena pikiran surga. Ingin jalan pintas untuk
menuju surga. Kenapa ada orang ingin bunuh diri, apa yang dia cari? Surga. Ingin surga
secara cepat," kata JK di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (25/11).
Dia menambahkan, salah satu tindak radikalisme adalah serangan jemaah di Masjid Rawda,
Sinai Utara, Mesir pada Jumat (24/11) kemarin. Dengan demikian, dia meminta agar seluruh
manusia bisa menangkal radikalisme melalui pengajaran yang baik, terutama mengenai
agama.
"Jadi surga jangan dijual murah, sehingga orang-orang yang tidak mau beribadah tetapi
mau masuk ke surga bisa tergiur dengan ajakan masuk surga dengan instan," imbuhnya.
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