
 
Hadis Perjanjian Baru Persamaan 

 
Tiba-tiba turun kepada mereka Isa bin 
Maryam ....... Ia letakkan dua telapak 

tangannya di atas sayap-sayap 
malaikat. 

Hadis ini shahih, dikeluarkan oleh 
Sahih Muslim No 5228 , Ibnu Majah no 

4065, Musnad Ahmad No. 16971, 
Sunan At Tirmidzy No. 2166, Sunan 

Abu Dawud No. 3764, dengan runutan 
sanad dari Abu Khutsamah Zuhairi bin 
harb,  Al walid bin Muslim, Abdur Ibnu 
Yazid bin Jabir, Yahya bin Jabir Ath 
Thoiyyi qodiy Hish, Abdurrahman bin 
Jubair, Jibair bin Nufair Al Hadromi 
dan An Nawas bin Sam'an Al Kilabiy 

Sumber online :  

http://www.salafy.or.id/modules/artikel2/ar
tikel.php?id=1214

 

 
Sebab Anak Manusia (yesus) 
akan datang dalam 
kemuliaan Bapanya diiringi 
malaikat-malaikat-Nya  
 
 
Sumber :  
 
Injil Matius pasal 16 ayat 27 
 
 

 
Nabi Isa/Yesus akan 
kembali datang 
bersama malaikat 

 
Rasulullah saw. bersabda: Demi Zat 

yang menguasai diriku. Sungguh, telah 
dekat waktunya Isa bin Maryam turun 
kepada kalian untuk menjadi hakim 

yang adil. 
 

 (HR. Muslim dari Abu Hurairah) 
 

 sumber online : http://hadith.al-
islam.com/bayan/display.asp?Lang=in

d&ID=90 

 
Pada waktu itu Ia (yesus) 
akan membalas setiap orang 
menurut perbuatannya.  
 
(Sumber : Injil Matius pasal 
16 ayat 27) 
 
Dan Ia telah memberikan 
kuasa kepadanya untuk 
menghakimi, karena Ia 
(yesus) adalah anak manusia.  
(Sumber : Injil Yohanes pasal 
5 ayat 27) 
 
Aku menghakimi sesuai 
dengan apa yang aku dengar, 
dan penghakimanku adil, 
sebab aku tidak menuruti 
kehendakku sendiri, 
melainkan kehendak Dia yang 
mengutus aku. (Sumber : 
Injil Yohanes pasal 5 ayat 30) 
 
Sebab pemberitaan tentang 
salib memang adalah 
kebodohan bagi mereka yang 

 
Nabi Isa/Yesus akan 
menjadi hakim yang 
adil 
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akan binasa, tetapi bagi kita 
yang diselamatkan 
pemberitaan itu adalah 
kekuatan Allah. (Sumber : I 
Korintus: 1 ayat 18) 

 
Abu Malik, al-Hasan, Abu Hurairah 
dan Ibnu Abbas menafsirkan surah 
4/159 sebagai bentuk kedatangan 

Nabi Isa menjelang akhir zaman dan 
semua ahli kitab akan beriman pada 

Nabi Isa sebelum beliau wafat 
 

Tafsir seperti ini juga disetujui oleh 
Qatadah bin Du’amah, Imam Bukhari, 
Imam Muslim dengan riwayat mauquf 

dan marfu’  
 

Sumber : lihat buku “Kini Dajjal telah 
datang dan tabir kebangkitan Isa al-

Masih” karya Al-Hafidz Ibn Katsir 
Dimasyqi hal. 198-200 terbitan Diva 

Press 
 

Handhalah yang meriwayatkan hadis 
dari Abu Hurairah berkata, “Aku tidak 
tahu apakah ini adalah hadis dari Nabi 

Saw ataukah sesuatu yang Abu 
Hurairah katakan” (HR. Ahmad) 

 
Sumber : sama, hal.207 

 
Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya di antara 
orang yang hadir di sini ada 
yang tidak akan mati 
sebelum mereka melihat 
anak manusia (yesus) datang 
sebagai Raja dalam kerajaan-
Nya. (Sumber : Injil Matius 
pasal 16 ayat -28) 
 

 
Nabi Isa/Yesus akan 
datang dan orang yang 
bersamanya tidak 
akan mati kecuali 
beriman padanya 
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