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Isa dan Yesus – Sama atau Bukan?
Oleh karena akar-akar nama “Isa Al Masih” dan “Yesus Kristus” sama, ada banyak orang
yang berpendapat bahwa Isa dan Yesus itu sama.
Nama Arab “Isa” (bahasa Arab:  )عيسىditerjemahkan dari nama aslinya, “Yeshu'a” (bahasa
Ibrani: )ישוע. Nama itu berarti, “YAHWEH ada keselamatan”. Terjemahan-terjemahan lain
yang terkenal adalah “Iesous” (bahasa Yunani: Ιησούς), “Iesus” (bahasa Latin), atau “Yesus”
(bahasa Indonesia).
Gelar Arab “Al Masih” (bahasa Arab:  )المسيحditerjemahkan dari gelar aslinya, “Māšiaḥ”
atau “Masyiyakh” (bahasa Ibrani: ) משיח. Gelar itu berarti, “seorang yang diurapi sebagai pemimpin atau raja.” Terjemahan-terjemahan lain yang terkenal adalah “Christos” (bahasa
Yunani: Χριστός), “Christus” (bahasa Latin), atau “Kristus” (bahasa Indonesia).
Namun, dengan membandingkan ajaran-ajaran dari kedua-duanya oknum ini, kita akan
memengerti bahwa mereka bukan sama, tetapi dua oknum yang jauh berbeda.

Isa Bukan Putra Tuhan, dan Bukan Tuhan – Ialah Manusia Saja
 Isa bukan Tuhan dan bukan Allah (Al-Ma'idah, 72-73+75; An-Nisa', 171-172; AtTaubah, 30-31; Maryam, 91-93)
 Isa hanyalah manusia saja! (Ali'Imran, 59-60)
 Isa tidak boleh disembah atau dipuja! (↔ Yohanes 5:23; Wahyu 5:9-14)
 Isa tidak bisa menyelamatkan orang-orang, karena hanya manusia!
 Isa bukan putra Tuhan dan bukan putra Allah! (Al-Ma'idah, 72-73+75; Al-Ma'idah,
116-17; An-Nisa' ,171-172; At-Taubah, 30-31; Maryam, 91-93)
 Allah tidak punya anak-anak! (Al-An'am, 102; Maryam, 36)
 Allah bukan Bapak Isa!
 Isa diciptakan oleh Allah, sama seperti Adam, dari tanah dengan mengatakan „Jadilah!“ (Ali'Imran, 59-60)
 Isa bukan Sang Pencipta! (Ar-Rahman, 1-78; Al-An'am, 100-101)
 Isa ada seorang utusan dan nabi penting dan merupakan salah satu dari Ulul
Azmi1. (Al-Ma'idah, 75; Al-Ahzab, 40; As-Saff, 6)
“Dialah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Putra.”
(1 Yohanes 2:22)

1 Gelar yang diberikan kepada para rasul yang tinggi, seperti Nuh, Ibrahim, Musa, dan Muhammad.
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Isa tidak dibunuh, tidak bangkit lagi, dan belum mati.
 Isa tidak disalib dan tidak mati di atas kayu salib! (An-Nisa', 156-158)
 Yang mereka salib adalah orang yang mirip dengan Isa, yaitu muridnya yang
berkhianat, yang dalam tradisi Kristen bernama Yudas Iskariot.
 Isa diselamatkan oleh Allah: Ia diangkat ke langit dan ditempatkan di tempat
yang hanya diketahui Allah.
 Oleh sebab itu:
 Isa tidak dikuburkan dan tidak bangkit lagi.
 Isa tidak dihukum dan dan tidak meninggal mengganti orang percaya.
 Isa tidak menghapuskan dosa orang percaya dan tidak mengerjakan pengampunan dosa!
 Isa tidak “memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, yaitu Iblis.” (Ibrani
2:14b)
 Isa bukan satu-satunya Juruselamat yang telah mengatakan, “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia [Yesus], karena
di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, yang telah diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan.” (Kis 4:12).
 Beberapa hal lain yang Isa tidak ada:
 Isa sekarang tidak “duduk bersama Bapa”-Nya di atas takhta Bapa-Nya
(Wahyu 3:21; lihat Ibrani 1:3; Efesus 1:20-22; Kisah Para Rasul 2:30-33).
 Isa bukan Hakim yang terakhir yang akan menghakimi seluruh dunia, “sebab Bapa tidak menghakimi seorang pun, tetapi Dia telah menyerahkan
segala penghakiman itu kepada Putra [Yesus], supaya semua orang
menghormati Putra sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa tidak
menghormati Putra, dia tidak menghormati Bapa yang telah mengutus-Nya.” (Yohanes 5:22-23; lihat Yohanes 14:6).

(3) Isa akan turun kembali ke bumi sebagai manusia, dan meninggal
Dari keterangan hadis-hadis2 diceritakan bahwa menjelang hari kiamat/akhir zaman
Isa akan di turunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Hal pertama yang dilakukan Isa
setelah turun dari langit adalah menuaikan salat sebagaimana yang dijelaskan oleh
hadis-hadis di atas. Isa akan menjadi maklum dalam salat yang diimami oleh Imam
Mahdi.
...akan diperlengkapi

2 Perkataan dan perbuatan dari Nabi Muhammad. Hadis sebagai sumber hukum dalam agama Islam
memiliki kedudukan kedua pada tingkatan sumber hukum di bawah Al-Qur'an.
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