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O rang Kristian menyatakan bahawa Yesus Kristus 
adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia.    

Doktrin ini sangat penting kerana jika ia benar, maka 
kekristianan adalah unik dan berwibawa.  Jika tidak 
maka kekristianan tidak ada beza dengan agama-
agma yang lain.  Sebagai orang Kristian, kita harus 
yakin dan percaya bahawa Alkitab adalah benar. 

Firman Allah itu sendiri membuktikan keilahian Yesus:  
 

1. Penggenapan Nubuatan di Perjanjian Lama 

Tentang Mesias (Penyelamat)  

Ada banyak nubuatan tentang Mesias dalam Perjan-
jian Lama yang digenapi dalam Yesus.  Antaranya:   

  a.  Dilahirkan oleh seorang anak dara                
(Yesaya 7:14  Matius 1:18-25) 

  b.  Dari keturunan Abraham                        
(Kejadian 12:1-3, 22:18 Mat 1:1; Gal 3:16) 

c.   Dari keturunan Daud                                         
(2 Samuel 7:12  Matius 1:1,6) 

d.   Dilahirkan di Betlehem                              
(Mikha 5:1-2  Matius 2:1; Lukas 2:4-7) 

  e.   Diurapi oleh Roh Kudus                             
(Yesaya 11:1-2  Matius 3:16,17) 

  f.   Ada yang menyediakan jalan bagi Mesias
(Yesaya 40:3; Maleakhi 3:1  Matius 3:1-3) 

  g.  Mesias akan melakukan mujizat-mujizat       
(Yesaya 35:5,6  Matius 9:35) 

  h.   Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi         
(Mazmur 118:22  I Petrus 2:7) 

  i.   Dia akan ditolak oleh kerabat-Nya sendiri
(Yesaya 53:3  Yohanes 1:10,11; 7:5,48) 

  j.   Dialu-alukan ketika menunggangi seekor keldai  
memasuki Yerusalem dengan keldai        
(Zakharia 9:9  Matius 21:1-7) 

  k.  Mati dengan kematian yang mengenaskan
(Mazmur 22; Yesaya 53  Matius 27) 

  l.   Berdiam diri di hadapan penuduh-Nya       
(Yesaya 53:7  Matius 27:12-14) 

 m.   Tangan dan kaki-Nya akan dipaku                       
(Mazmur 22:17  Lukas 23:33) 

 n.   Mati bersama-sama dengan orang jahat       
(Yesaya 53:12  Matius 27:38) 

Adakah Yesus Tuhan? 



o.  Rusuk-Nya ditusuk dengan tombak            
(Zakaria 12:10  Yohanes 19:34) 

p.  Tidak ada tulang yang dipatahkan              
(Keluaran 12:46  Yohanes 19:36) 

q.   Pakaian-Nya akan dibahagi dan diundi       
(Mazmur 22:18  Yohanes 19:23,24) 

r.   Mesias akan menderita kerana dosa kita     
(Yesaya 53:5-6  1 Petrus 2:24) 

s.   Dia akan bangkit dari kematian                 
(Mazmur 2:7;16:10   KRR 2:31; Markus 16:6) 

t.   Naik ke syurga                                         
(Mazmur 68:19   Kisah Rasul-Rasul 1:9) 

u.   Duduk di sebelah kanan Allah Bapa          
(Mazmur 110:1  Ibrani 1:3) 

 

Allah tidak pernah membuat kesalahan. Dia yang 
mengawal sejarah. Jika Allah bernubuatan lebih dari 
ratusan tahun tentang rancangan keselamatan bagi 
manusia, maka tidak ada penggenapan yang terjadi 
secara kebetulan. Semua penggenapan yang di-
lakukan terjadi kerana kedaulatan-Nya atas sejarah 
umat manusia. Jika Yesus, yang menyatakan bahawa 
Dia menggenapkan apa yang tertulis ratusan tahun 
sebelum kelahiran-Nya, dan benar-benar telah meng-
genapinya, maka kita hanya dapat membuat       
kesimpulan bahawa Yesus adalah Mesias dan Tuhan. 
 

2.  Kematian dan Kebangkitan Yesus 

(Lihat Siri Apologia Kristian tentang Kematian dan 
Kebangkitan Yesus).  

 

Hanya Allah sahaja yang dapat memberi kehidupan 
(Ulangan 32:39; 1 Samuel 2:6). Kebangkitan Yesus 
dari kematian merupakan bukti persetujuan dari Allah 
terhadap siapa yang diutus-Nya. Penggenapan   
nubuatan Kitab Suci dalam diri Yesus meneguhkan 
lagi tujuan dan sifat keilahian-Nya: 
 

a.  Mesias akan datang dan mati (Yes 53; Mzm 22). 
b.  Dia unik dan datang dari syurga (Yohanes 3:13). 

c. Dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa 
(Matius 9:6). 

d. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat (Matius 12:8). 
e. Dia adalah Raja sebuah kerajaan dan para    

malaikat kepunyaan-Nya (Matius 13:41). 
f. Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup (Matius 

16:13-17) dan Dia akan memerintah selama-
lamanya (Yesaya 9:6;  Daniel 2:44). 



g. Dia dibunuh dan bangkit daripada kematian 
(Matius 17:9,22,23; 20:18,19; 26:2; Markus 8:31; 
9:31; 10:33,34; Lukas 9:22; 18:31-33). 

h. Dia menyerahkan nyawa-Nya untuk menebus 
manusia dari belenggu dosa  (Matius 20:28). 

i. Semua yang percaya kepada-Nya akan 
mendapat kehidupan yang kekal (Yohanes 
3:14,15). 

j. Dia menerima penyembahan (Yohanes 9:35-38). 
 

3. Ketidakberdosaan dan Mukjizat-mukjizat Yesus  

Hanya Tuhan saja yang tidak berdosa, dan Yesus 
tidak pernah berbuat dosa. Ini diakui bukan saja oleh 
Alkitab, tetapi juga Kitab Suci yang lain (seperti      
Al Quran).  Petrus mengatakan Kristus tidak berbuat 

dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya (1 Petrus 
2:22).  Yohanes berkata “Kristus adalah benar” (1 
Yohanes 3:7). Paulus menyatakan “Dia tidak 
mengenal dosa” (2 Korintus 5:21). Penulis kitab Ibrani 
berkata “Dia telah dicubai, hanya tidak berbuat 
dosa” (Ibrani 4:15). Yesus sendiri mencabar lawan-
lawan-Nya, “Siapakah di antaramu yang dapat 
membuktikan bahawa Aku berbuat dosa?” (Yohanes 

8:46).  
 

Hidup Yesus penuh dengan mukjizat sejak Dia datang 
ke dunia: bermula dari kelahiran-Nya dari seorang 
anak dara sehinggalah kebangkitan-Nya dari     
kematian. Semua mukjizat yang dilakukan Yesus mem-
buktikan Dia mempunyai sifat ilahi dan bukan hanya 
sekadar seorang manusia biasa: Dia adalah Kekal 
(Yohanes 8:58), Maha Hadir (Matius 28:20; 18:20), 
Maha  Tahu (Yohanes 1:47-48; 16:30; 2:24-25: 4:17
-18); Maha Kuasa (Matius 28:18; Ibrani 1:3); Dia 
Tidak Berubah (Ibrani 13:8); berkuasa mengampuni 
dosa (Markus 2:5-7); membangkitkan orang mati 
(Yohanes 6:39b; 11:25) dan menerima penyemba-

han (Matius 2:2, 14:33, 28:9; Yohanes 9:35-38).   
 

Kesimpulan: 

Alkitab mengajar kita bahawa Yesus mempunyai 
kuasa bukan sahaja untuk menyembuhkan, tetapi juga 
untuk mengampuni dosa. Siapa yang dapat mengam-
puni dosa selain daripada Allah sendiri (Markus 2:7)?     
Selain daripada Tuhan, siapa lagi yang menuntut 
kasih kita terhadap-Nya harus melebihi  daripada 
segala hubungan yang lain (Lukas 14:26)? Yesus yang 
akan mengadili untuk menentukan kehidupan akhirat 



kita (Matius 25:32, Yohanes 5:22) dan akan bersama 
dengan kita untuk selama-lamanya (Matius 28:20). 
Dia mengatakan Dia adalah seorang gembala yang 
baik (Yohanes 10:11) sedangkan hanya Tuhan sahaja 
yang dipanggil gembala (Mazmur 23:1). Dia adalah 
terang bagi dunia (Yohanes 8:12) sedangkan Tuhan 
sahaja yang menjadi terang dan keselamatan kita 

(Mazmur 27:1). 

 

Untuk Peneguhan Iman Kita: 

Sebagai orang Kristian, kita  tahu bahawa Yesus ada-

lah Tuhan kerana Alkitab memberitahu kita tentang 

keilahian-Nya. 

 Yohanes 1:1,14, “Pada mulanya adalah Firman; 

Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman 
itu adalah Allah… Firman itu sudah menjadi manusia 
dan tinggal antara kita.  Kita nampak kemuliaan-
Nya... Melalui Dia, kasih Allah dan Allah sendiri  

ditunjukkan kepada kita.” 

 Filipi 2:6-8, “Sebenarnya Dia ilahi, tetapi Dia tidak 

menganggap keadaan-Nya yang ilahi  harus di-
pertahankan-Nya.  Sebaliknya, Dia rela melepaskan 
segala-galanya, lalu menjadi seperti seorang    
hamba.  Dia datang sebagai manusia, dan hidup 
seperti manusia. Dia  merendahkan diri dan hidup 
dengan taat kepada Allah sehingga mati — iaitu 

mati di atas salib.” 

 Yohanes 20:28,29, “Tomas berkata kepada Yesus, 

‘Ya Tuhanku! Ya Allahku!’ Yesus berkata kepada-
nya, ‘Adakah kamu percaya kerana kamu sudah 
melihat Aku? Berbahagialah orang yang percaya 

meskipun tidak melihat Aku!’” 

 Ibrani 1:8, “Tetapi tentang Anak itu, Allah berfirman, 

“Takhta-Mu, ya Allah, akan kekal selama-lamanya! 

Engkau memerintah umat-Mu dengan keadilan.” 

 Yohanes 20:30,31, “Banyak lagi mukjizat lain yang 

dilakukan oleh Yesus di hadapan pengikut-pengikut-
Nya, tetapi tidak ditulis di dalam kitab ini. Tetapi 
semua ini ditulis supaya kamu percaya bahawa  
Yesus Anak Allah, Penyelamat yang diutus oleh   
Allah, dan kerana kamu percaya kepada-Nya, 

kamu beroleh hidup  sejati.” 


