
BAB III

ISA DALAM PANDANGAN AL-QUR’AN

Sebelum menjelaskan tentang pandangn al-Qu’an terhada Isa al-Masih ada

baiknya dijelaskan terlebih dahulu pandangan menurut Nasrani (injil)

3.1 Nabi Isa a.s Perspektif Injil

3.1.1. Perjanjian Baru

Di dalam Injil dijelaskan tentang keahiran nabi Isa a.s atau yang mereka

sebut dengan Yesus. di dalam Injil Lukas 2: 1-8 :

2:1 pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.

2:2 Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius
menjadi wali negeri di Siria

2:3 maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di
kotanya sendiri.

2:4 demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke
kota Daud yangb bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga
dan keturunan Daud

2:5 supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya,
yang sedang mengandung

2:6 ketika mereka di situ tibalah waktunya Maria untuk bersalin,

2:7 dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu
dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.

2:8 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang
menjaga kawanan ternak mereka pada malam



Ayat-ayat ini menginformasikan bahwa di malam kelahiran Nabi ‘Isa as,

di sekitar Yerusalem para gembala sedang menjaga kawanan ternaknya di padang

terbuka. Dan dalam Ezra 10 : 9 – 13 serta Kidung Agung (Nyanyian Solomon) 2 :

9 – 11, ada keterangan bahwa di musim hujan / dingin semua ternak disimpan

dalam kandang dan semua manusia berada di rumah, tidak keluar tanpa keperluan

yang mendesak, karena mereka tidak sanggup menahan dingin di luar rumah.

Dengan demikian, data Bibel ini pun menunjukkan bahwa saat Nabi ‘Isa as

dilahirkan bukan musim hujan / dingin, karena manusia dan ternak masih sanggup

di padang terbuka pada malam hari. Artinya, Nabi ‘Isa as tidak dilahirkan bulan

Desember, karena Desember di Yerusalem musim hujan dan hawa sangat dingin,

sehingga tidak mungkin ada rombongan gembala pada malam hari menjaga

kawanan ternak di padang terbuka.1

Sedangkan di dalam Injil Matius 2 ayat  1

2:1 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja
Herodes, datanglah orang-orang omajus dari Timur ke Yerusalem

2:10 Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.

2:11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu
bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Merekapun membuka
tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya,
yaitu emas, kemenyan dan mur.

2:16 Ketika herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang majusi itu,
ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Baith lehm dan
sekitarnya yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan
waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu

2:20 Bangunlah ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah
Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itusudah mati

1 http://www.suara-islam.com diunduh pada tanggal 25 Desember 2014 pada pukul 10.30
WIB



Setelah melihat Injil Lukas dan Matius di atas terdapat informasi yang

berbeda, diantaranya adalah pada Injil Lukas dikatakan bahwa Isa lahir pada masa

kaisar Augustus dan Isa lahir di kandang ternak, sedangkan di Injil Matius Isa

lahir pada masa kaisar Herodus, sedangkan  pada masa kaisar Agustus ( 7M= 579

Romawi), dan masa Kaisar Herodus (37 SM – 4 M = 749 Romawi) memiliki jarak

yang sangat jauh sekali yaitu selama 3 abad. Jadi dapat disimpulkan bahwa isi dari

Injil ini sudah tidak murni lagi. Karena perbedaan informasi yang terdapat di

dalamnya.

Menurut Matius yesus lahir pada tahun ke 6 SM pada masa Herodus.

Menurut Lukas versi pertama Yesus lahir pada tahun 6 M sesudah meninggalnya

akhelaus bersamaan saat sensus hirenius. Menurut Lukas versi kedua yesus lahir

pada tahun 1 SM pada saat Yudea dipimpin oleh akhelaus.2

3.1.2. Isa Menurut Barnabas

Kitab injil Barnabas banyak memuat informasi dan menjelaskan yang

sangat mirip dengan ajaran Islam, kitab ini mengakui bahwa Allah itu ESA (

sangat monoteis dan tidak mengenal trinitas), di sini dijelaskan bahwa tugas

utama Yesus sebagaimana ucapannya sendiri adalah untuk mempersiapkan jalan

untuk nabi yang terakhir, dan yang terbesar yaitu nabi Muhammad utusan Allah,

Yesus juga mengakui eksistensi nabi Ismail yang lebih tua 7 tahun dari nabi Ishak,

dan Yesus merasa sangat sedih bercampur geram ketika dirinya disebut sebagai

2 Wordpress.com/2011/01/19/lahir Yesus-menurut-Injil-Matius-dan-Injil-Lukas diunduh
pada hari sabtu pukul 12.06



Tuhan oleh Bani Israil yang mengakibatkan dirinya dihukum oleh Allah sehingga

tidak bisa langsug memasuki syurga sampai hari kiamat tiba.3

3.2 Ayat-ayat al-Qur’aan Yang Menjelaskaan Tentang Isa a.s

Surat Maryam ayat 16 sampai dengan surat Maryam ayat 40 telah Allah

ceritakan tentang proses kelahiran Isa a.s. mulai dari bagaimana Allah mengutus

malaikat Jibril a.s agar memberikan kabar gembira kepada wanita ahli ibadah itu,

yaitu Maryam alaihissalam, bahwa Allah SWT memberikan Ia seorang anak laki-

laki yang suci, yang akan mengajarkan umatnya agar menyembah sang pencipta

dan penguasa yang satu yaitu Allah SWT. Serta tidak menyekutukannya dengan

makhluk lain.

Banyak pro dan kontra yang terjadi pada waktu itu, karna nabi Isa a.s lahir

tanpa seorang ayah, dia lahir tidak seperti bayi biasanya. Sehingga banyak

spekulasi dari umat tentang kelahirannya tersebut. Ada yang berpendapat bahwa

ia adalah anak tuhan yang diutus oleh tuhan. Dan ada yang mengatakan bahwa ia

memang tuhan yang menjelma sebagai manusia biasa.Isa Berikut al-Qur’an

menjelaskan siapa sosok Isa anak Maryam

3.2.1 Isa adalah hamba Allah

Isa a.s adalah hamba Allah SWT, yang tidak enggan menyembah Allah

SWT,4 sama dengan manusia lainnya, yang membedakannya adalah Isa diangkat

oeh oleh SWT sebagai seorang nabi dan rasul dan Allah memberikan kepadanya

3 Terjemahan Injil Barnabas, ( Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hal. 39.
4 Tafsir  Ibnu Katsir, Op.Cit, hal.480.



mu’jizat yang luar biasa agar umatnya percaya bahwa Ia adalah utusan Allah,

yang mengemban amanah untuk mebawa mereka ke jalan yang benar, yaitu jalan

yang diridhoi oleh Allah. Hal ini telah Isa isyaratkan sejak ia masih bayi, ia

mengakui bahwa ia bukanlah Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat

Maryam ayat 30 samapai dengan ayat 33 :






Artinya: Isa berkata” Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku
al-Kitab (Injil), dan Dia menjadikan aku seorang nabi.

Dan Isa tidak enggan menjadi hamba Allah, sebagaimana malaikat –

malaikat tidak enggan juga menyembah Allah., sebagaimana yang terdapat di

dalam surat al-Nisa’ ayat 172 :










Artinya: Al masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan
tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah)[386].
Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya, dan menyombongkan
diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya.

3.2.2 Isa adalah hamba Allah sebagai Rasul Bani Israil

Al-Quran menyangkal kepercayaan umat Nasrani yang meyakini bahwa

Isa a.s adalah Tuhan, dan al-Qur’an menerangkan dan mempertegas bahwa Isa a.s



adalah manusia biasa dan diutus oleh Allah SWT Rasul Allah kepada Bani Israil.

Seperti yang disebutkan dalam beberapa surat yaitu surat ali-Imran ayat 49:
























Artinya: dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada
mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa
sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, Yaitu aku membuat untuk kamu
dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, Maka ia menjadi
seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang
buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku
menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan
kepadamu apa yang kamu Makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu.
Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran
kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.

Ayat di atas menjelaskan Isa a.s diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israil,

Allah memberikan bukti kepada mereka dengan menganugerahkan mu’jizat

kepada Isa, yaitu Isa bisa menyembuhkan penyakit sopak, dan membuat patung

dar tanah yang berbentuk burung, kemudian dia menupnya sehingga burung itu



dapat hidup seperti burung lainnya.5 Dan masih banyak mu’jizat lain yang

dimiliki Isa untuk membuktikan bahwa Isa adalah utusan Allah yang diutus untuk

Bani Israil. dan ada juga ayat lain yang menerangkan bahwa Isa adalah seorang

Rasul, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Saff ayat 6 yang berbunyi :
















Artinya: dan (ingatlah) ketika Isa Ibnu Maryam berkata: "Hai Bani
Israil, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan
kitab sebelumku, Yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan
(datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya
Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka
dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah
sihir yang nyata."

Dan juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 75













5 Tafsir Ibnu Katsi,  OP.Cit. Juz II. hal. 44.



Artinya: Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang
sesungguhnya telah berlalu. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa
Rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran.
Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana Kami
menjelaskan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan ) kepada mereka (ahli
kitab, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh
keinginan mereka).

3.2.3  Isa bukanlah Tuhan

Surat al-Maidah ayat 17



















Artinya :Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata:
"Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam." Katakanlah:
"Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak
Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu
beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi
kesemuanya?." Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa
yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-
Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ayat ini membantah keyakinan umat Nasrani sekarang yang meyakini

bahwa Isa a.s adalah Tuhan anak, hal ini bertentangan dengan kemurnian tauhid

yang diyakini kaum Nasrani pada masa lalu. Umat nasrani pada masa lalu, mereka

meyakini istilah Tuhan bapak Tuhan anak Tuhan ruhul al-Qudus (Trinitas)



dengan tiga sifat penting yang menyatu dalam diri Tuhan yaitu sifat wujud, ilmu

dan hayat. Dan keyakinan yang seperti ini tidaklah berseberangan dengan

keyakinan umat islam sekarang yang menganut ajaran keesaan tuhan. Mereka juga

meyakini bahwa nabi isa itu seorang nabi dan rasul, tidak sebagai Tuhan..6

Allah menanyakan kepada nabi Isa tentang apakah ia memerintahkan

kepada kaumnya untuk mengakui dia sebagai Tuhan, nabi Isa membantah hal

tersebut bahwa ia tidak pantas mengatakan hal itu dan jika seandainya benar,

maka  Allah akan mengetahui apa yang ada di dalam dirinya. Hal ini diceritakan

oleh al-Quran surat al-Maidah ayat 116


















Artinya: Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam,
adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku
dua orang tuhan selain Allah?." Isa menjawab: "Maha Suci Engkau,
tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku
(mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau
mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang
ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara
yang ghaib-ghaib."

6 Tafsir al-Maraghi, Op,Cit, Juz IV, hal. 83



Dan dijelaskan juga di dalam hadits, yang diriwayatkan oleh imam

Thabary, yang terdapat di dalam tafsirnya:

- عنأسباط،حدثنا،قالمفضلبنأحمدحدثنا،قالالحسینبنمحمدحدثنا
منإلھینوأمياتخذونيللناسقلتأأنتمریمابنعیسىیاهللاقالوإذ:"السدي

وزعمواقالت،ماالنصارىقالتإلیھ،مریمابنعیسىهللارفعلما: قال،" هللادون
لیسماأقولأنليیكونماسبحانك:"فقالقولھعنفسألھبذلك،أمَرھمعیسىأنّ 
عالمأنتإنكنفسكفيماأعلموالنفسيفيماتعلمعلمتھفقدقلتھكنتإنبحقلي

7شھیدشيءكلعلىوأنت:"قولھإلى" الغیوب

Ayat-ayat diatas dengan jelas menyangkal dan menjelaskan kedudukan

nabi Isa a.s di dunia ini, hanya sebatas manusia biasa yang diutus oleh Allah swt

menjadi seorang Nabi dan Rasul agar ia membimbing umatnya, agar mereka

mengesakan Allah.

Tetapi Umat Kristen meyakini bahwa Isa a.s yang mereka panggil dengan

Yesus, mereka menganggap dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan atau anak

Tuhan. Di dalam sebuah buku yang berjudul Agama Katolik dan Yahudi yang

ditulis oleh salah seorang dosen UIN SUSKA, ia mengatakan yang di kutip dari

perkataan Michael keene bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, tapi ia

adalah putra Tuhan.8 Yang dilahirkan oleh wanita yang ahli ibadah yaitu Maryam

yang mereka panggil dengan bunda Maria. Yang mereka yakini pada tanggal 25

Desember.

7 Muhammad bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amaliy, Abu Ja’far al-Thabary, Jami’al-
Bayan fi Ta’wil al-Qur’an. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000) Vol XI, Hal. 127

8 Tarpin dan Khotimah, Agama Katolik dan Yahudi (Sejarah dan Ajaran), ( Pekan Baru:
Daulat Riau),hal. 16



Oleh karena itu setiap tahunnya mereka merayakan kelahiran Tuhan

mereka itu dengan mengadakan acara-acara serta melaksanakan ritual keagamaan

mereka, yang menurut mereka akan menambah keimanan mereka, dan dapat

menebus dosa-dosa mereka.

Karena demikian, dalam rangka toleransi antar agama di Indonesia, maka

para ulama berbeda pendapat apakah umat Islam di bolehkan mengikuti dan ikut

bergembira terhadap hari raya non Muslim serta bolehkan mengucapkan selamat

Natal kepada mereka.

Diantara ulama yang secara tegas membolehkan ucapan Natal tersebut

adalah Mufassir yang masyhur di Indonesia yaitu Quraish Shihab, Ia mengatakan

bahwa surat Maryam ayat 33 merupakan dalil tentang dibolehkannya

mengucapkan selamat Natal kepada non Muslim, yaitu dengan menafsirkan kata

assalam dengan maksud selamat.

Berikut adalah penafsiran para Mufassir tentang surat Maryam ayat 33,

yaitu:

3.2.3.1 Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami’ al-Ahkam al-Quran






Artinya: dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari
aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan
hidup kembali".



(semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku) kata tersebut

bermakna aman atau tentram, kemudian ada yang mengatakan yaitu

menurut Ibnu ‘Athiyah bahwa maksud salam di sana adalah salam untuk

orang yang telah saling kenal mengenal, sehingga akan terciptanya

keamanan, karena hal tersebut sangat mulia disisi Allah swt dan

menjauhkan diri dari kehancuran serta fitnah dari manusia.9

Kemudian dilanjutkan dengan  kata [pada hari aku dilahirkan] yaitu

ketika di dunia yaitu terjaga dari gangguan setan yang terkutuk, [pada hari

aku meninggal] maksudnya di alam kubur. [dan pada hari aku

dibangkitkan hidup kembali] maksudnya di akhirat. karena beliau pasti

akan melewati tiga fase ini, yaitu hidup di dunia, mati di alam kubur, lalu

dibangkitkan lagi menuju akhirat. Dan Allah memberikan keselamatan

kepada beliau di semua fase ini, demikian yang dikemukakan oleh Al

Kalbi.10

3.2.3.2 Wahbah Zuhaily di dalam tafsirnya al-Munir

Beliau menafsirkan surat Maryam ayat 33 keselamatan yang

dimaksud disana adalah Allah menjaga Isa a.s dalam segala keadaan ketika

ia dilahirkan, maka Syaithan tidak bisa mengganggunya ketika itu, dan

9 Abu Abdullah Muhammad bin  Ahmad bin Abu Bakr bin Frah al-Anshori al-Khazraji
Syams al-Din al-Qurtubi, al-Jami’  al-Ahkam al-Quran, ( Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003)
,hal 104.

10 Ibid,. hal 105.



tidak pula dia tersesat pada waktu ia meninggal, dan juga terjaga nya ia

ketika pada hari berbangkit yaitu pada waktu di akhirat kelak.11

Jadi ayat ini menjelaskan tentang jaminan Allah swt terhadap Isa

a.s pada 3 keadaan yang tidak dimiliki oleh manusia lain, Allah

mengistimewakan dia pada waktu ia lahir, ketika ia meninggal dunia tanpa

ada gangguan dari syaithan yang akan menjerumuskannya ke neraka, serta

Allah menyelamatkan ia ketika di akhirat nanti, yaitu selamat dari siksa

neraka.

3.2.3.3 Ibnu Katsir di dalam tafsirnya al-Qur’an al-‘Azhim

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan: “dalam ayat ini ada

penetapan ubudiyah Isa kepada Allah, yaitu bahwa ia adalah makhluk

Allah yang hidup dan bisa mati dan beliau juga akan dibangkitkan kelak

sebagaimana makhluk yang lain. Namun Allah memberikan keselamatan

kepada beliau pada kondisi-kondisi tadi (dihidupkan, dimatikan,

dibangkitkan) yang merupakan kondisi-kondisi paling sulit bagi para

hamba. Semoga keselamatan senantiasa terlimpah kepada beliau.12

3.2.3.4 As-Sa’diy di dalam tafsirnya Taisir Karim al-Rahman

As-Sa’diy menjelaskan maksud ayat ini yaitu Allah memberi

kelebihan dan karunia kepada nabi Isa a.s, dengan memberikan

11 Wahbah Zuhaily, Tafsir Al munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj (
Beirut:Dar al-Fikr,  2007), vol  VIII, hal 421.

12 Abu al-Fida’ Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Damsyiqi, Tafsir al-Quran al-
‘Azhim, ( Damskus: Dar Thaiyibah, 1999), vol V, hal 203.



keselamatan ketika ia lahir, wafat, dan di bangkitkan dari kejelekan, dari

gangguan syaithan dan dosa.

Hal Ini juga menandakan bahwa beliau juga selamat dari

kecemasan dalam menghadapi kematian, dan selamat dari perbuatan yang

keji dan kemaksiatan. Dan beliau termasuk dari Dar al-Salam yaitu orang

yang akan diselamatkan oleh Allah. Ini adalah mu’jizat yang agung serta

bukti yang jelas bahwa nabi Isa a.s adalah Rasul Allah swt, hamba Allah

yang sejati.13

Demikianlah pendapat para Mufassir dalam memahami serta

menafsirkan surat Maryam ayat 33 tersebut, yang hampir semua nya

memahami sama maksud ayat ini, yaitu berupa keistimewaan yang

diberikan oleh Allah swt kepada nabi Isa a.s yaitu dengan selamat dan

terjaganya beliau sejak lahir, wafatya hingga di akhirat nanti, ia selamat

dari azab. Dan tidak ada yang memahami bahwa ayat ini menunjukkan

bolehnya umat Islam mengucapkan selamat Natal terhadap non Muslim.

3.2.3.5 Muhammad Ali al-Shobuniy di dalam tafsirnya

Shofwah al-Tafaasir

Muhammad Ali al-Shobuniy menjelaskan:

“ Artinya: keselamatan Allah kepadaku  pada kelahiranku dan pada hari

dibangkitkanku. Inilah pernyataan ubudiyah Isa a.s kepada Allah swt, dia

bukanlah Tuhan, atu anak Tuhan, tidak pula triniti sebagaimana

13 Abd al-Rahman bin Nashir bin Sa’di, Taisir al-Karim  al-Rahman fi Tafsir al-Kalam
al-Minan, ( Muassasah al-Risalah, 2000),  hal 492.



didakwakan oleh agama nasrani, dia adalah seorang hamba Allah dan

RasulNya, merasakan hidup, mati sebagaimana umumnya pada manusia.

Tidak seperti yang disifatkan orang Nasrani sebagai anak Allah dan orang

Yahudi sebagai anak zina”.14

Setelah melihat penafsiran para ulama tafsir di atas tentang ayat tersebut,

dapat disimpulkan bahwa tidak ada kaitan surat Maryam ayat 33 dengan

dibolehkan mengucapkan selamat Natal, seperti yang ditafsirkan Quraish

Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut. Wallahu a’lam

3.2.4.  Isa adalah salah satu rasul Ulul ‘Azmi

Nabi Isa a.s digolongkan salah satu rasul Ulul ‘Azmi, sebagaimana yang

dijelaskan di dalam al-Qur’an Surat al-Ahzab ayat 7:












Artinya: dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi
dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam,
dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh

14 Muhammad Ali al-Shobuniy, Shofwah al-Tafaasir, (Madinah: Dar al-Shobuniy, t.t)
Jilid 2, hal. 206, di dalama Disertasi Afrizal Nur yang berjudul Analisi Terhadap Pengaruh Negatif
Tafsir al-Mishabh.



3.2.5. Isa menjadi saksi bagi manusia

Nabi Isa a.s menjadi saksi bagi manusia pada hari kiamat. Sebagaimana

yang terdapat pada  Surat al-Nisa’ ayat 159:









Artinya: tidak ada seorangpun dari ahli Kitab, kecuali akan beriman
kepadanya (Isa) sebelum kematiannya dan di hari kiamat nanti Isa itu akan
menjadi saksi terhadap mereka.

3.2.6 memberikan keberkahan dimana pun berada

Nabi Isa member keberkahan dimana pun berada, sebagaimana yang

terdapat di dalam al-Qur’an surat Maryam ayat 31:







Artinya: dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku
berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan
(menunaikan) zakat selama aku hidup

Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksud dari keberkahan yang dimaksud

ayat di atas adalah amar ma’ruf nahi munkar.15

3.2.7. Sangat berbakti kepada orang tuanya

15 Tafsir ibnu Katsir, Op.Cit. juz V. hal. 229.



Nabi Isa merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya,

sebagaimana yang diucapkannya kepada kaumnya ketika ibunya dihina,

sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Maryam ayat 32 sebagai berikut:






Artinya: dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang
yang sombong lagi celaka.


