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YESUS KRISTUS, ANAK TUHAN 
 

Pengantar 
Siapakah Yesus itu? 

Apakah Ia hanya sekedar sebuah nama saja bagi Anda? 

Apakah Ia benar-benar ada atau apakah ceritera tentang Dia hanyalah takhyul atau dongeng belaka? 

Apakah Ia hanya seorang guru yang luar biasa? 

Atau seorang manusia biasa? 

Atau Anda tidak tahu apa yang Anda percaya? 

Mungkin Anda pikir bahwa tidaklah penting apa yang Anda percaya tentang Yesus asalkan Anda 

bersungguh-sungguh. Tetapi apa yang Anda percaya tentang Pribadi yang kontroversial ini merupakan 

pertimbangan yang paling penting dalam seluruh kehidupan Anda. Kita bahkan dapat berkata, bahwa ini 

adalah masalah hidup atau mati. 

Suatu hari Yesus bertanya kepada pengikut-Nya, menurut mereka siapakah Dia. Salah satu diantara 

mereka, Simon Petrus, menjawab: “Engkau adalah Mesias, Anak Tuhan yang hidup.” Yesus memuji 

Petrus karena pengertiannya. “Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang 

menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga.” (Matius 16:16,17) 

Apakah yang akan Anda jawab seandainya Anda berada di sana bersama Petrus?____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Pelajaran kita 
Kita tidak perlu bertanya-tanya siapakah Yesus itu atau bagaimana seharusnya perasaan kita tentang Dia, 

sebab Alkitab menceriterakan dengan sangat jelas segala sesuatu yang perlu kita ketahui untuk 

mengambil kesimpulan yang benar. 

Firman:  Yohanes 3:16. 

“Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 

tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 

kekal.” 

1. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mengaruniakan_____________________________yang tunggal. 

Apakah pemikiran bahwa Tuhan mau memberikan pengorbanan seperti itu mengherankan Anda? Apakah 

Anda pernah memikirkan dengan serius kenyataan bahwa Pribadi yang kita sebut Yesus itu sesungguhnya 

adalah Anak Tuhan? 

2. Apakah tujuan Tuhan melakukan hal ini?________________________________________________  

 

Sepanjang hidup manusia, selalu ada banyak orang yang bersedia memberikan segala miliknya agar 

memperoleh hidup yang kekal, padahal cara satu-satunya agar kita dapat menerimanya selalu tersedia. 

3. Apakah yang harus kita lakukan?______________________________________________________ 
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Datang ke dunia merupakan pengorbanan yang besar bagi Yesus. Agar kita dapat mengerti hal ini, maka 

kita harus mengetahui siapa Dia sebelum Ia datang ke dunia. 

Firman:  Yohanes 1:1-3 

“Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama  dengan Tuhan dan Firman itu adalah Tuhan. 

Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak 

ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.” 

Alkitab memberikan berbagai nama yang berbeda untuk Yesus, dan Yohanes, yang menulis ayat ini, 

menyebut Dia Firman. 

4. Ayat ini mengatakan bahwa “__________________ sesuatu dijadikan __________________  Dia.” 

Ini merupakan ide yang sangat mengejutkan untuk kita terima. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan 

bahwa Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. 

 

Firman:  Ibrani 1:3. 

“Ia (Anak) adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan dan menopang segala yang ada 

dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.” 

Yesus juga disebut Anak atau Anak Tuhan. 

5. Apa lagi yang dilakukan oleh Anak (Yesus)?_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

Ya, Yesus tidak hanya menciptakan segala sesuatu, Ia juga menopang segala sesuatu. Mungkin Anda 

mulai bertanya-tanya: Kalau Yesus adalah Anak Tuhan dan menciptakan segala sesuatu - mengapa Ia 

datang ke dunia? 

Sesungguhnya, ketika Tuhan menciptakan bumi, Ia menciptakannya dengan sempurna. Tetapi Tuhan 

tidak menciptakan manusia yang sempurna, dan tidak lama kemudian manusia pertama yang diciptakan-

Nya, Adam dan Hawa, mulai berdosa. Mereka tidak lagi memercayai apa yang Tuhan katakan kepada 

mereka dan menjadi tidak taat. 

Setelah mereka berbuat dosa, dunia dan semua orang di dalamnya makin lama makin kacau dan makin 

berdosa, dan sebagian besar, makin lama makin jauh dari Tuhan. Mereka berada dalam keadaan yang 

sangat kacau. Di sini, mereka sepenuhnya terpisah dari Tuhan, dan, sekalipun mereka ingin, mereka tidak 

memiliki jalan untuk kembali dekat dengan Tuhan. 

 

Dari waktu ke waktu, orang-orang khusus yang disebut nabi-nabi akan memberitahukan tentang suatu 

saat di masa yang akan datang di mana Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk menyelamatkan mereka 

dari dosa-dosa mereka dan menunjukkan kepada mereka jalan kembali kepada Tuhan. 

Firman:  Yesaya 9:5. 

“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang 

pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasehat Ajaib, Tuhan yang 

Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.” 

 

Ada beberapa nubuatan yang sangat spesifik. 

Firman:  Yesaya 7:14. 

“Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang 

perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia 

Imanuel (Tuhan beserta kita).” 
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6. Pertanda apakah yang akan diberikan oleh Tuhan?_________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Peristiwa penting ini terjadi ribuan tahun kemudian di Bethlehem, sebuah kota yang tidak penting di 

Israel. 

Firman:  Matius 1:18, 20, 21. 

“Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan 

Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri….Malaikat 

Tuhan nampak kepadanya (Yusuf) dalam mimpi dan berkata: ‟Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut 

mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia 

akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 

menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.‟” 

 

7. Menurut malaikat itu, bagaimana Yesus terbentuk dalam kandungan Maria?____________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

8. Bagaimana Maria dan Yusuf harus menamakan bayi itu?____________________________________  

 

9. Apakah arti nama itu?_______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Walaupun Yesus adalah Tuhan, yang menciptakan seluruh dunia, Ia datang ke dunia dan dilahirkan dalam 

palungan yang kotor. Untuk waktu yang lama tidak ada yang tahu siapa Yesus itu. Ia bertumbuh dan 

hidup dengan tenang bersama keluarganya sampai Ia berumur 30 tahun. Kemudian Ia memulai pelayanan 

umum-Nya. 

 

Firman:  Lukas 3:21, 22. 

“Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, 

terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas-Nya. Dan terdengarlah 

suara dari langit: „Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan.‟” 

 

10. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yesus waktu Ia dibaptis?_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Apa lagi yang terjadi?_______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

Ketika Ia hidup di bumi sebagai manusia, Yesus mengajar orang-orang tentang Tuhan, dan Ia melakukan 

banyak hal yang baik dan membuat banyak mujizat. 

Firman:  Lukas 4:40, 41. 

“Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita 

bermacam-macam penyakit. Iapun meletakkan tangan-Nya atas mereka masing-masing dan 

menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak: ‟Engkau adalah 

Anak Tuhan!‟” 
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12.  Sebutkan beberapa mujizat yang dilakukan oleh Yesus.____________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Selama hidup-Nya di bumi Yesus terus melakukan banyak mujizat: Ia tidak hanya menyembuhkan orang 

dan mengusir setan-setan, tapi Ia memberi makan ribuan orang hanya dari makan siang seorang anak 

kecil. Ia berjalan di atas air dan Ia meneduhkan laut. Ia membangkitkan orang mati dan mengetahui apa 

yang dipikirkan orang lain. Ia melakukan semua ini karena Ia berbelas kasihan kepada orang-orang itu 

dan untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah apa yang dikatakan-Nya – Anak Tuhan. Tetapi Ia 

selalu ingat bahwa Ia telah diutus untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih penting. 

 

Firman:  Lukas 4:42, 43. 

“Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari 

Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia 

berkata kepada mereka: ‟Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Tuhan sebab 

untuk itulah Aku diutus.‟” 

13. Menurut Yesus untuk apa Ia diutus?____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Kabar baik yang diberitakan Yesus adalah bahwa Kerajaan Tuhan sudah dekat, dan bahwa manusia dapat 

dipulihkan dengan Tuhan melalui pertobatan dan percaya kepada Yesus, Anak-Nya. 

 

Walaupun Yesus terus berbuat baik, mengajar tentang Tuhan yang penuh kasih yang ingin menjadi Bapa 

bagi kita, dan bahwa pengampunan dosa tersedia bagi setiap orang, kebanyakan orang memilih untuk 

tetap hidup dengan cara-cara mereka yang lama. Pada akhirnya, bahkan pengikut-pengikut-Nya yang 

terdekat meninggalkan-Nya, dan Ia mati dengan menderita kesakitan di atas kayu salib. Selama tiga hari 

nampaknya seakan-akan seluruh kehidupan Yesus itu sia-sia. Kemudian pada hari yang ketiga, ketika 

beberapa pengikut Yesus pergi ke kubur-Nya, mereka menemukan bahwa batu besar yang menutupinya, 

telah digulingkan, dan dua orang malaikat menampakkan diri. 

Firman:  Lukas 24:5-7. 

“Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. 

Ingatlah apa yang dikatakan-Nya kepada kamu, ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia 

harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang 

ketiga.” 

14. Apakah yang terjadi pada Yesus?______________________________________________________  

 

Ya, Yesus telah mati, tetapi Tuhan juga telah membangkitkan-Nya dari antara orang mati! 

Firman:  Efesus 1:20-22. 

“(Tuhan) membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di 

sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap 

nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan 

segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat 

sebagai Kepala dari segala yang ada.” 

15. Di manakah Yesus berada sekarang?____________________________________________________ 
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16. Apakah kedudukan-Nya?_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 

Firman:  2 Timotius 1:10. 

“Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah 

mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.” 

17. Apa lagi yang telah Yesus lakukan?____________________________________________________  

 

Firman:  Roma 8:34. 

“Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah 

kanan Tuhan, yang malah menjadi Pembela (Pendoa syafaat)  bagi kita?” 

18. Apakah yang dilakukan Yesus bagi kita saat ini?__________________________________________  

 

Apa yang harus kita lakukan 

Firman:  Kisah Para Rasul 4:12. 

“Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit 

ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.” 

19. Siapakah nama satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal? 

_____________________________________________________________________________________  

 

Firman:  Kisah Para Rasul 2:38. 

“Jawab Petrus: ‟Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama 

Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu!‟” 

20. Bagaimana kita dapat diselamatkan dan menerima pengampunan dosa?________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

Apakah Anda mau menerima Yesus dan keselamatan yang diberikan-Nya dengan cuma-cuma? Apabila 

Anda mau, doakanlah doa ini: 

 

Doa Anda 

Bapa,  

Saya menyesal atas segala dosa saya. Saya percaya bahwa Engkau adalah Anak Tuhan, dan bahwa ketika 

Engkau mati di atas kayu salib, Engkau mati untuk dosa-dosa itu. Saya juga percaya, bahwa Tuhan telah 

membangkitkan Engkau dari antara orang mati, dan bahwa Engkau berada di sorga bersama dengan Dia 

sekarang. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan saya. 

Amin. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Jawaban 

 
1. Anak-Nya 

2. Untuk memberi hidup yang kekal 

3. Percaya kepada Anak Tuhan 

4. Segala, oleh 

5. Ia menopang segala yang ada dengan Firman-Nya 

6. Seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

7. Oleh Roh Kudus 

8. Yesus 

9. Ia akan menyelamatkan umat-Nya  dari dosa mereka 

10. “Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan” 

11. Langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas-Nya 

12. Ia menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dari mereka 

13. Memberitakan Injil Kerajaan Tuhan 

14. Ia bangkit dari antara orang mati 

15. Duduk di sebelah kanan Tuhan 

16. Ia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap 

 nama yang dapat disebut, segala sesuatu ada di bawah kaki-Nya dan Ia adalah Kepala jemaat 

17. Mematahkan kuasa maut 

18. Bersyafaat bagi kita 

19. Yesus Kristus 

20. Bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. 
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