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Jesus dalam AlJesus dalam AlJesus dalam AlJesus dalam Al----Qur’anQur’anQur’anQur’an    
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uzairsuhaimi.wordpress.com 

Artikel ini menelusuri ayat-ayat teks suci Al-Qur’an mengenai Jesus. 

Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana perspektif kitab suci 

ini terhadap tokoh sentral Umat Nasrani ini. Satu hal yang dapat dipastikan 

adalah bahwa kata Jesus, karena bukan kata Arab, pasti tidak tercantum dalam 

teks suci Al-Qur’an yang berbahasa Arab. Walaupun demikian, jika kata Jesus 

dianggap sebagai terjemahan dari kata Isa --sebagaimana terjemahan Yusuf 

Ali1-- maka pasti banyak ditemukan ayat mengenainya.  

Sesuai rukun Iman, seorang muslim wajib mengimani Jesus atau Isa AS 

sebagai salah seorang rasul seperti halnya Ibrahim AS dan Musa AS. Seperti 

halnya Muhammad SAW, tiga rasul ini  termasuk “rasul pilihan” (ulul azmi) 

dengan keistimewaan masing-masing2. Istilah rasul disini adalah --sesuai 

dengan keyakinan muslim-- seorang manusia yang memperoleh wahyu dari 

Allah SWT dengan kewajiban menyampaikannya kepada umat. Jadi dalam 

konteks ini tidak termasuk malaikat (pembawa wahyu) yang terkadang oleh 

Al-Qur’an disebut rasul. Dengan definisi ini dapat disimpulkan bahwa karena 

Isa AS termasuk rasul (menurut Al-Qur’an) maka beliau adalah manusia.  

Keistimewaan 

Keistimewaan rasul-rasul yang disebutkan sebelumnya itu tak-terbantahkan 

karena masing-masing membawa kitab suci: Taurat (Musa AS), Injil (Isa AS) 

dan Al-Qur’an (Muhammad SAW). Berbasis kitab suci, rasul-rasul itu 

membangun umat dan agama masing-masing: Yahudi (Musa AS), Nasrani 

(Isa AS) dan Islam3 (Muhammad SAW). Ketiga agama itu kini dikenal 

sebagai agama samawi (agama “langit”, agama berbasis wahyu).  

                                                           
1 Yusuf Ali adalah salah seorang penerjemah Al-Qur’an ke dalam Bahasa Inggris yang terkenal dan, 
hemat penulis, paling cermat diantara penerjemah dalam kelasnya termasuk Shakir, Pickthal dan 
Mohsin Khan. Berbeda dengan terjemahan versi Bahasa Indonesia, Yusuf Ali mencantumkan 
penjelasan sebagai catatan kaki, bukan dalam terjemahan langsung dari teks asli seperti dalam versi 
Bahasa Indonesia.  

2 Hemat penulis, konsekuensi dari keimanan ini antara lain memiliki pengetahuan “mujmal” 
(menyeluruh) mengenai ajaran mereka. Sayangnya tidak jelas batas pengetahuan mujmal tetapi tidak 
mustahil berarti pengetahuan umum mengenai ayat-ayat Al-Qur’an yang relevan.  

3 Kata Islam dalam konteks ini merujuk pada umat Muhammad SAW (yang beragama Islam 
tentunya). Catatan ini penting karena Al-Qur’an seringkali menggunakan istilah Islam (atau yang 
seakar kata dengan Islam) untuk agama semua Rasul; jadi, bukan istilah ekslusif bagi umat 
Muhammad SAW.  
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Bagaimana dengan Ibrahim AS? Rasul ini tampaknya tidak memiliki umat 

(atau pernah ada tetapi tidak lagi tersisa), kitab suci atau agama tertentu. 

Walaupun demikian, Al-Qur’an menyebutkan milah Ibrahim beberapa kali, 

suatu istilah yang kira-kira sama dengan agama tetapi dalam bentuk yang lebih 

“longgar” dalam arti belum terlembagakan secara sosial. Wallahu’alam. Dengan 

milah hanif-nya, Ibrahim AS diakui bahkan dihormati oleh semua tradisi 

Yahudi, Nasrani4 dan Islam, agama-agama samawi5, sebagai “bapak para nabi”, 

kampiun Tauhid6. Dalam konteks ini patut diingat satu hadits yang 

mengungkapkan kedekatan Muhammad SAW dengan Ibrahim AS. Hadits ini 

sejalan dengan “perintah” Al-Qur’an kepada Muhammad SAW ketika 

“berdebat” dengan para ahli kitab agar menyebutkan ajaran yang dibawanya 

sebagai milah hanif (lihat al-Baqarah: 1357). 

Keistimewaan masing-masing empat rasul juga tampak dari seringnya Al-

Qur’an mencantumka namanya secara eksplisit. Menurut terjemahan Yusuf 

Ali, Ibrahim AS disebutkan 71 kali dalam 65 ayat, sementara Musa AS --jauh 

lebih banyak-- 158 kali dalam 149 ayat. Sebutan dan pencantuman Isa AS lebih 

sedikit yaitu 27 kali dalam 26 ayat. Bagaimana dengan Muhammad SAW? 

Menurut Yusuf Ali, nama yang juga bergelar ummi (buta huruf)8 itu tercantum 

hanya 4 (empat) kali dalam 4 (empat) ayat yang berbeda9. Sepintas lalu fakta 

tekstual ini mengejutkan. Konon ada seorang peneliti agama dari Barat yang 

benar-benar terkejut dengan fakta ini karena tidak mengantisipasi sama-sekali. 

                                                           
4 Dalam artikel ini digunakan istilah Nasrani, bukan Kristen, karena dua alasan. Pertama, istilah 
Nasrani  bersifat kuranik dalam arti tercantum dalam Al-Qur’an. Kedua, sejauh yang penulis pahami, 
mayoritas muslim menganggap ajaran Kristen tidak identik dengan Nasrani sebagaimana 
dikemukakan dalam Al-Qur’an. Bagi mereka, Nasrani yang lahir di kawasan Timur Tengah dianggap 
telah “terbaratkan” (wetsernized) menjadi Kristen dalam budaya Barat kontemporer, budaya yang 
dianggap hasil akulturasi dari banyak tradisi dengan empat unsur utama yaitu Kristen, Yunani, Yahudi 
dan Romawi (dua terakhir yang dianggap dominan). Ini adalah pendapat umum (mainstream) di 
anatara kaum muslimin. Sekalipun demikian tidak sedikit pakar di kalangan muslim yang berpendapat 
Yahudi dan Kristen sekarang ini adalah lanjutan (sah) dari Yahudi dan Nasrani dalam era Rasul SAW 
sebagaimana didokumentasikan Al-Qur’an. 

5 Karena memiliki kitab suci maka semua umat agama samawi ini berhak bergelar ahli kitab. Jika Al-
Qur’an menggunakan istilah ahli kitab  tidak termasuk Islam maka hal itu karenaAl-Qur’an masih 
dalam proses pembentukan. Berbeda Taurat dan Injil, Al-Qur’an diturunkan secara bertahap dalam 
waktu relatif lama, lebih dari 20 tahun. 

6Dalam Islam, penghormatan (tahiyyah) terhadap Ibrahim AS “terlembagakan” karena merupakan 
bagian bacaan Salat (tepatnya pada tasyahud akhir). 

 ﴾١٣٥َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني ﴿ۖ◌  ُقْل َبْل ِملَة إِبـْرَاِهيَم َحِنيًفاۗ◌  َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرٰى تـَْهَتُدوا 7
8Istilah ummi dalam konteks ini menguatkan bukti kemustahilan beliau menciptakan Al_Qur’an.  

ٌد إِ ...9 َرُسولٌ َوَما ُحمَم َجاِلُكمْ  ... (3:144), الن رٌد أَبَا َأَحٍد م ا َكاَن ُحمَمدٍ  ... (33:40), م َل َعَلٰى ُحمَماِحلَاِت َوآَمُنوا ِمبَا نـُزِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصٌد ...,(47:2), َوال َمحم
اءُ ۚ◌  رُسوُل اللهِ  ِذيَن َمَعُه َأِشد(48:29).َوال  
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Baginya fakta ini mebukutikan secara meyakinkan mengenai kemustahilan Al-

Qur’an hasil ciptaan Muhammad SAW sebagaimana seringkali dituduhkan 

oleh para orientalis abad ke-19 atau awal abad ke-20. 

Pencantuman nama Muhammad SAW yang relatif kurang sering sebenarnya 

tidak mengherankan karena beliau sebagai penerima wahyu Al-Qur’an 

seringkali diposisikan sebagai “orang kedua yang diajak berbicara” (dhamir 

mukhâtabah) sehingga kata Muhammad tidak tercantum. Posisi ini berbeda 

dengan posisi rasul lainnya yang dalam konetks Al-Qur’an menempati “orang 

ketiga yang dibicarakan” (dhamir gâib). Selain itu, Al-Qur’an seringkali 

menggunakan sebutan lain untuk Muhammad SAW termasuk an-Nabi 

(dengan alif dan lam yang menunjukkan bentuk definitif atau ism makruf)10. 

Singkatnya, dalam konteks ini, posisi Muhammad SAW tidak dapat 

dibandingkan secara langsung dengan posisi rasul-rasul lain. 

Tabel 1:Tabel 1:Tabel 1:Tabel 1:    

Frekuensi Sebutan Frekuensi Sebutan Frekuensi Sebutan Frekuensi Sebutan dan dan dan dan Jumlah Ayat AlJumlah Ayat AlJumlah Ayat AlJumlah Ayat Al----Qur’an Qur’an Qur’an Qur’an yang yang yang yang MMMMeeeennnncantumkan cantumkan cantumkan cantumkan     

NamaNamaNamaNama----namanamanamanama    IbrahimIbrahimIbrahimIbrahim    ASASASAS, Musa AS, Isa AS dan Muhammad SAW, Musa AS, Isa AS dan Muhammad SAW, Musa AS, Isa AS dan Muhammad SAW, Musa AS, Isa AS dan Muhammad SAW    

 

Terjemahan Ibrahim AS Musa AS Isa AS Muhammad 

SAW 

Yusuf Ali 71 kali, 65 

ayat 

158 kali, 149 

ayat 

27 kali, 26 

ayat 

4 kali, 4 ayat 

Bahasa 

Indonesia 

110 kali, 90 

ayat 

198 kali, 164 

ayat 

43 kali, 31 

ayat 

50 kali, 43 

ayat 

Sumber: www.search truth.com 

Menarik untuk dicatat, terjemahan versi Bahasa Indonesia mencantumkan 

angka-angka lebih tinggi dari terjemahan versi Yusuf Ali (lihat Tabel 1). 

Penjelasannya, dalam terjemahan versi Bahasa Indonesia seringkali ada 

tambahaan dari teks asli. Sebagai ilustrasi, terjemahan An-Nisa ayat 15911 versi 

Bahasa Indonesia mencantumkan kata Isa dua kali, sementara dalam versi 

Inggris (Yusuf Ali) kata Jesus tidak tercantum sama-sekali (sesuai teks ayat). 

                                                           
10 Salah satu ayat yang menggunakan kata an-Nabi tercantum dalam ayat: “Wahai Nabi! Perangilah 
orang-oranf kuffar dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka... (66:9)”. Perlu 
dicatat, menurut ayat ini, perintah memerangi dan bersikap keras kepada kaum kuffar (bukan hanya 
kafir tetapi benar-benar kafir) dan munafik diberikan kepada Rasul (Muhammad SAW). Pertanyaan: 
apakah perintah berlaku bagi setiap muslim? Wallahu’alam bi murâdih. 

 ﴾١٥٩َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا ﴿ۖ◌  ِإال لَيُـْؤِمَنن ِبِه قـَْبَل َمْوتِهِ  َوِإن مْن َأْهِل اْلِكَتابِ  11
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Ibnu Maryam 

Islam maupun Nasrani sepakat bahwa Isa AS dilahirkan oleh ibunda Maryam12 

alaihassalam, seorang wanita unik dan istimewa dalam perspektif Al-Qur’an. 

Kenapa unik? Karena beliau satu-satunya wanita yang namanya tercantum 

secara eksplisit dalam Al-Qur’an. Kenapa istimewa? Karena nama beliau 

tercantum tidak hanya sekali melainkan 34 kali dalam 31 ayat Al-Qur’an, angka 

yang lebih tinggi dari angka pencantuman kata Isa. Gelarnya sangat terhormat 

dan unik yaitu sebagai wanita paling terpilih, tersucikan dan terpelihara 

(3:42)13. Gambaran umum mengenai beliau kira-kira sebagai berikut: 

... dan Maryam putri ‘Imran yang memelihara kehormatannya, 

maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) 

kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-

kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat (66:12). 

Dalam Al-Qur’an sebutan Isa seringkali digandengkan dengan wanita yang  

sangat terhormat itu: dari 26 ayat yang mencantumkan kata Isa, 14 diantaranya 

menggunakan kalimat “Isa ibnu Maryam”14; salah satunya: “ ... dan Kami 

berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran... (2:87)15 

Islam dan Nasrani juga sepakat bahwa Isa AS tidak wafat di tiang salib. Dalam 

konteks ini Al-Qur’an sangat eksplisit: 

.. dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka: “Sesungguhnya 

kami telah membunuh Al-Masih ‘Isa putra Maryam, Rasul Allah”, 

padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, 

tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang-orang yang diserupakan 

dengan Isa...(4:157)16 

Status Ketuhanan dan Trinitas 

Dalam hal kedudukannya sebagai “putra Maryam” (berarti putra seorang 

manusia) dan status penyaliban, Islam dan Nasrani sepakat. Tetapi dalam hal 

status “ketuhanan”,  Islam dan Nasrani berselisih. Jika Nasrani memberikan 

                                                           
12 Yusuf Ali menggunakan kata Mary untuk Maryam. 

َرِك َواْصَطَفاِك َعَلٰى ِنَسا 13 َه اْصَطَفاِك َوَطهالل ٤٢ِء اْلَعاَلِمَني ﴿َوِإْذ قَاَلِت اْلَمَالِئَكُة يَا َمْرَميُ ِإن﴾ 
14 Lihat (2:87), (2:53), (3:45), (4:157), (4:171), (5:46), (5:110), (5;112), (5:116), (99:34), (33:7), (57:27), (61:6) dan 
(61:14). 

َنا ِمن بـَْعِدِه بِالرُسلِ  15 َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفيـْ َنا ِعيَسى اْبَن مَ ۖ◌  َوَلَقْد آتـَيـْ  ﴾٨٧﴿...أََفُكلَما ۗ◌  ْرَميَ اْلبـَيـَناِت َوأَيْدنَاُه بُِروِح اْلُقُدسِ َوآتـَيـْ
16  ِه َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَـِٰكن ُشبا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل الل١٥٩﴿ۚ◌  َه َهلُمْ َوقـَْوهلِِْم ِإن﴾ 
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semacam status “ketuhanan” kepada Isa AS17 maka Islam menganggapnya 

manusia biasa sekalipun kelahirannya unik. Dalam konteks ini, Al-Qur’an 

mengumpamakan kelahiran Isa AS (tanpa bapak) seperti halnya kelahiran 

Adam AS (tanpa bapak maupun ibu):  

 Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) ‘Isa bagi Allah, seperti 

(penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia 

berkata kepadanya, “jadilah” Maka jadilah sesuatu itu (3:159)18. 

Islam juga berbeda dalam hal trinitas. Al-Qur’an dengan sangat gamblang 

bahkan melarang hanya mengatakannya:  

Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampui batas dalam agamamu 

dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. 

Sungguh, Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan 

(yang diciptakan) dengan kalimat-Nya yang disampaikan kepada 

Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah 

kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah mengatakan, 

“(tuhan itu) tiga, berhentilah dari ucapan itu)... (4:171) 19. 

Demikian pentingnya masalah trinitas sehingga Al-Qur’an menyajikan 

semacam konfirmasi dengan Isa AS dalam suatu “dialog”: 

Dan (ingtlah) ketika Allah berfirman, “Wahai “Isa putra Maryam! 

Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku 

dan ibuku bagai dua tuhan selin Allah?” (‘Isa) menjawab, “Mahasuci 

Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika 

aku pernah mengatakannya tentulah Engkau telah mengetahuinya... 

(5:116). 

Misi Kerasulan 

Misi kerasulan secara umum terungkap dalam tiga kutipan ayat berikut (Garis 

bawah tambahan penulis): 

Katakanlah, “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang 

diturunkan kepada kami, dan ... kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, 

                                                           
17 Ini adalah pandangan umum mereka. Sepengetahuan penulis, sebagian penganut Kristen sekarang ini 
yang menempatkan Isa AS sebagai seorang rasul sebagaimana seorang rasul lainnya (manusia). 

 ﴾٥٩فـََيُكوُن ﴿ َخَلَقُه ِمن تـَُراٍب ُمث قَاَل َلُه ُكنۖ◌  ِإن َمَثَل ِعيَسٰى ِعنَد اللِه َكَمَثِل آَدمَ  18
19  احلَْق ِه ِإالْنهُ ۚ◌  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َوَال تـَُقوُلوا َعَلى اللِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىلٰ َمْرَميَ َوُروٌح مَا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َرُسوُل الل انتَـُهوا ۚ◌  َوَال تـَُقوُلوا َثَالثَةٌ ۖ◌  ِإمن
﴿١٧٢﴾ 
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Ya’qub dan anak cucunya, dan ... kepada Musa dan ‘Isa, ... Kami 

tidak membedakan seorangpun diantara mereka... (2:13620). 

Katakanlah (Muhammad), “Kami beriman kepada Allah dan ... 

kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, ‘Ismail, Ishaq, Ya’qub, 

..., Musa, Isa... Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara 

mereka dan hanya kepada-Nya kami muslimun (berserah diri) 

(3:8421). 

Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) 

sebagaimana Kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi 

setelahnya dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, 

Ismail, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya; ‘Isa, Ayyub, Yunus, 

Harun, dan Sulaimaan.. (4:16322). 

Kutipan ayat-ayat di atas menegaskan kesamaan para rasul: Tuhan yang sama, 

sumber wahyu yang sama, dan misi kerasulan yang sama. Misi itu adalah misi 

tauhid: menyampaikan ajaran berserah diri (muslimun) hanya kepada Allah 

SWT. Sangat menarik untuk dicatat penggunaan istilah muslimun dalam 

konteks ini. Secara kebahasaan muslimun berarti orang-orang Islam. Ini berarti 

semua rasul yang disebutkan itu beragama Islam. Ini berarti pula bahwa dalam 

perspektif kuranik istilah Islam tidak ekslusif bagi umat Muhammad SAW.  

Bagaimana menyikapi kesamaan itu? Hemat penulis pengarahan Al-Qur’an 

dalam hal ini sangat jelas yang pada intinya mengedapankan kesamaan, common 

demonitor atau kalimatun sawa dalam istilah kuranik, bukan dengan 

memperuncing perbedaan23. Perintah itu tertuang dalam Al-Imran ayat 64 yang 

artinya kira-kira:  

Katakanlah: "Hai ahliahliahliahli kitabkitabkitabkitab, marilah (berpegang) kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan 

kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita 

persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita 

                                                           
َنا َوَما أُنزَِل ِإَىلٰ ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَ  20 ْم َال نـَُفرُق بـَْنيَ أَ ُقوُلوا آَمنا بِاللِه َوَما أُنزَِل ِإلَيـْ ِوَن ِمن رِبيُهْم َوَحنُْن اْألَْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوَما أُوِيتَ الن َحٍد منـْ

 ﴾١٣٦َلُه ُمْسِلُموَن ﴿
َنا َوَما أُنزَِل َعَلٰى ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَ  21 ْم َال نـَُفر ُقْل آَمنا بِاللِه َوَما أُنزَِل َعَليـْ ِوَن ِمن رِبيُهْم َوَحنُْن َلُه ْسَباِط َوَما أُوِيتَ ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوالن ُق بـَْنيَ َأَحٍد منـْ

 ﴾٨٤ُمْسِلُموَن ﴿
َنا ِإَىلٰ نُوٍح َوالنِبيَني ِمن بـَْعِدهِ  22 َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحيـْ َنا ِإَىلٰ ِإبـْرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوِعيَسٰى َوأَي ۚ◌  إِنا أَْوَحيـْ  ﴾١٦٣﴿ وَب َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَمانَ َوأَْوَحيـْ

23 Staregi untuk mengendepankan “kesamaan” lebih mendesak justru bagi  kalangan internal mulim 
untuk membangun komitmen dialog sehat antara Suni_Syiah, Muhammadiyah_Nu, dan seterusnya. 
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menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika 

mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, 

bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada 

Allah)"24.  

Selain mengemban misi umum kerasulan (yaitu menyampaikan ajaran 

ketauhidan, menyembah hanya satu Tuhan), Isa AS juga memiliki misi khusus 

sebagaimana terlihat dalam kutipan ayat berikut: 

Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata, “Wahai Bani 

Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang 

membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan 

memberi khabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang 

setelahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)”... (61:625) 

Kutipan ini menegaskan misi khusus Isa AS untuk membenarkan Taurat dan 

memberikan khabar gembira” kedatangan Muhammad  SAW. Kutipan yang 

sama menegaskan umat yang menjadi sasaran risalahnya adalah Bani Israil. 

Pujian dan Kritik 

Dari uraian di atas jelas Al-Qur’an jelas sekali membenarkan atau 

mengkonfirmasi (tashdiq) kerasulan sebelum Muhammad SAW termasuk Isa 

AS bahkan menegaskan kesamaan misi antar mereka. Lebih dari itu, Al-

Qur’an terkadang menyapa dengan lembut, mengkritik atau mengecam dengan 

keras, dan mengkoreksi praktek keagamaan dan prilaku para umat rasul 

terdahulu. Ayat mengenai trinitas sebagaimana dikutip sebelumnya jelas 

menunjukkan bentuk koreksi Al-Qur’an terhadap keyakinan umat Nasrani. 

Umat Yahudi dan Nasrani sering disapa dengan kalimat: “Wahai ahali kitab”! 

(Yâ ahlal kitâb!). Ungkapan Kata “Yâ” bernuansakan kelembutan  sementara 

kata “ahlal kitab” bernuansakan penghormatan. Cara menyapa seperti ini konon 

pernah membuat “iri” atau “minder” sebagian sahabat Nabi SAW. Sebagian 

umat Nasrani terkadang dipuji sebagai “bersahabat”:  

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 

permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-

orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu 

                                                           
َنُكْم َأال نـَْعُبَد ِإال اللَه َوَال ُنشْ  24 نَـَنا َوبـَيـْ َفِإن تـََولْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنا ۚ◌  رَِك بِِه َشْيًئا َوَال يـَتِخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْربَابًا من ُدوِن اللهِ ُقْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىلٰ َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

 ﴾٦٤ُمْسِلُموَن ﴿
25  َما بـَْنيَ َيَديقًا ل َصدِه ِإلَْيُكم مَرُسوُل الل رًا بَِرُسوٍل يَْأِيت ِمن بـَْعِدي امسُْ َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ يَا َبِين ِإْسرَائِيَل ِإينْوَراِة َوُمَبش٦﴿ۖ◌  ُه َأْمحَدُ ِمَن التـ﴾ 
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dapati yang paling dekat persabahatannya dengan orang-orang yang 

beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini 

orang Nasrani". Yang demikian itu disebabkan karena di antara 

mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan 

rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak 

menyombongkan diri (5:82)26.  

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada 

Rasul (Muhammad), kamu melihat matamatamatamata mereka mencucurkan airairairair 

matamatamatamata disebabkan kebenaran (Al Qur'an) yang telah mereka ketahui 

(dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan kami, 

kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang 

menjadi saksi (atas kebenaran Al Qur'an dan kenabian Muhammad 

s.a.w.) (5:83)27  

Mereka juga dipuji sebagai santun (ra’fah) dan penyayang (rahmah), tetapi juga 

dikritik karena “mengada-ngada” (rahbaniyah) (lihat 57:28).  

Kesimpulan 

Jesus atau Isa AS tercantum dalam Al-Qur’an lebih dari 20 kali yang 

menujukkan keutamaan beliau. Al-Qur’an menegaskan Isa AS anggota barisan 

para rasul dengan misi umum mengajarkan ajaran tauhid (sehingga mutahil 

mengajarkan Trinitas). Misi khusunya adalah membenarkan ajaran Taurat dan 

membawa khabar gembira kedatangan Muhammad SAW. Al-Qur’an 

terkadang menyapa pengikut Isa AS dengan lembut, menegur bahkan 

mengkoreksi pemahaman keagamaan mereka. Mereka dipuji sebagai 

bersahabat, santun dan penyayang. Pertanyannya: Bagaimana umat yang 

memiliki tradisi semacam ini mampu melahirkan generasi pembuat kesalahan 

historis (historical mistakes) secara masif dalam bentuk perang salib beberapa 

abad lalu dan holocost belum seabad yang lalu? Fakata ini bagi seorang muslim 

tidak megurangi keimanan dan penghormatan mereka terhadap para rasul 

terdahulu termasuk Isa AS yang dilahirkan oleh wanita yang paling terpuji di 

muka bumi ini. Rahimahallah .....@ 

                                                           
ُهوَد َوالِذيَن َأْشرَُكوا 26 ُهْم ِقسيِسيَن ٰ  ذَ ۚ◌  َولََتِجَدن َأقْـَربـَُهم مَودًة للِذيَن آَمُنوا الِذيَن قَاُلوا ِإنا َنَصاَرىٰ ۖ◌  لََتِجَدن َأَشد الناِس َعَداَوًة للِذيَن آَمُنوا اْليـَ َورُْهَبانًا ِلَك بَِأن ِمنـْ

 ﴾٨٢َوأَنـُهْم َال َيْسَتْكِبُروَن ﴿
27  ا َعَرُفوا ِمَن اْلَحق ْمِع ِمم ُسوِل تـََرٰى َأْعيُـنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الداِهِديَن ﴿ۖ◌  َوِإَذا َسِمُعوا َما أُنِزَل ِإَلى الرَنا َمَع الش  ﴾٨٣يـَُقوُلوَن رَبـَنا آَمنا فَاْكُتبـْ


