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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Yesus Kristus adalah otoritas paling tinggi dalam kepercayaan agama 

Kristen. Orang-orang Kristen yang setia harus dengan yakin mempercayai bahwa 

Yesus Kristus adalah salah satu pribadi Ilahi, sebab jika tidak, maka orang Kristen 

adalah orang-orang yang paling malang dari anatara manusia karena telah 

mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. Namun, tidak dapat 

disangkal bahwa sepan-jang sejarah telah tercatat berbagai perdebatan tentang 

keilahian Yesus Kristus. Perdebatan ini terjadi tidak hanya di antara kelompok 

yang berbeda agama. Perdebatan ini juga mencakup kepada orang-orang yang 

mengaku bahwa Alkitab adalah satu-satunya Firman Tuhan. 

Jadi, dengan adanya perbedaan pendapat ini maka, orang-orang percaya 

sangatlah perlu tahu dengan baik apakah Yesus itu benar-benar Ilahi atau 

sebenarnya hanya manusia biasa yang sangat baik, nabi yang besar atau sebutan 

lain yang tidak mengharuskan-Nya sebagai pribadi Ilahi. Hal inilah yang menjadi 

tujuan paper yang singkat ini, yaitu untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus 

adalah seorang pribadi Ilahi yang sama seperti Allah. 

 Dalam paper singkat ini akan diuraikan tentang syarat-syarat apakah yang 

menjadi tuntutan untuk mengukuhkan dogma agama Kristen yang mengajarkan 

bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Jadi, dengan membaca paper singkat ini 

penulis berharap bahwa pembaca akan semakin dikuatkan dalam iman kepada 

Yesus Kristus yang adalah salah satu pribadi Allah (tri tunggal). 
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BAB II 

KEILAHIAN YESUS DALAM INJIL YOHANES 

 

2.1 SYARAT-SYARAT KEILAHIAN 

Pembahasan mengenai keilahian Yesus adalah merupakan pembahasan kla-

sik yang telah banyak diperdebatkan oleh para “teolog.” Ayat Firman Tuhan da-

lam 2Korintus 11:4 telah mengatakan bahwa pada zaman Paulus pun sudah ada 

orang yang memberitakan Yesus yang lain, sehingga berita penyesatan tentang 

Yesus yang lain ini berlanjut juga hingga saat ini. Perdebatan ini tidak hanya 

mencakup lingkup agama-agama (misalnya Kristen dengan Islam), melainkan 

juga mencakup denominasi (misalnya Kristen dengan Saksi Yehuwa). Jadi, 

perdebatan tentang keilahian Yesus adalah merupakan hal paling sentral di dalam 

kekristenan, sebab kekristenan akan menjadi agama paling malang jika telah salah 

mengakui bahwa Yesus sebagai Allah (bdk. 1Kor. 15:19). 

Untuk mengakui bahwa Yesus adalah pribadi Ilahi, maka satu hal yang pasti 

adalah Dia harus memiliki kriteria Ilahi. Dengan demikian, sebelum paper ini 

mengargumentasikan keilahian Yesus dalam injil Yohanes, maka terlebih dahulu 

akan didaftarkan tentang kriteria apa yang harus dipenuhi Yesus supaya Dia 

pantas disebut Ilahi.  

Ada dua syarat mutlak yang harus harus dipenuhi oleh Yesus supaya Dia 

pantas disetarakan dengan Allah dan layak untuk disebut Ilahi (Allah), yaitu 

tentang pekerjaan-Nya dan sifat-sifat-Nya. Dengan dua syarat yang akan di 

daftarkan ini, sebenarnya sudah memenuhi tuntutan-Nya sebagai pribadi yang 

Ilahi, tetapi puji syukur kepada Tuhan sebab dalam kitab Yohanes ini ternyata 



3 

 

dicatatkan lebih banyak lagi bukti yang menyatakan keilahian Yesus Kristus. 

Semua bukti ini tentu dapat dipahami adalah supaya semua umat manusia tahu 

dengan baik bahwa Yesus adalah salah satu pribadi Ilahi. 

A. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Ilahi 

1. Menciptakan langit dan bumi 

2. Memberikan hidup yang kekal 

3. Membangkitkan orang mati pada hari kebangkitan 

4. Menghakimi manusia pada hari penghakiman terakhir 

B. Memiliki sifat-sifat Ilahi 

1. Mahatahu 

2. Mahahadir 

3. Mahakuasa 

 

2.2 YESUS MEMENUHI SYARAT KEILAHIAN  

Dalam pembahasan berikut ini, penulis akan memberikan bukti-bukti dari 

Alkitab (injil Yohanes) bahwa Yesus sanggup memenuhi tuntutan keilahian dan 

dengan demikian tidak akan seorangpun lagi yang dapat berdalih atau 

memberikan alasan tidak berdasar untuk meragukan kebenaran yang dicatatkan 

oleh Alkitab. 

 

A. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Ilahi 

1. Yesus menciptakan langit dan bumi 

Di dalam kitab Kejadian 1:1 dikatakan: “Pada mulanya Allah menciptakan 

langit dan bumi”. Ayat ini memberitahukan kita bahwa Allahlah yang mencip-
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takan langit dan bumi. Alam semesta yang indah ini adalah suatu karya cipta dari 

pribadi yang ber-intelijensi luar biasa, dan mayoritas umat manusia menyebutnya 

Allah. Sebenarnya, ada juga kelompok yang tidak percaya bahwa Allah yang 

menciptakan langit dan bumi yang indah ini, bahkan mereka tidak percaya akan 

eksistensi Allah. Kelompok yang percaya teori evolusi adalah kelompok yang 

tidak mengakui penciptaan dan eksistensi Allah.
1
 Namun, dalam paper yang 

singkat ini penulis tidak akan berusaha membahas perdebatan tentang benarkah 

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan eksistensi Allah, sebab bukanlah 

porsi paper ini untuk membahasnya. Paper ini akan membahas dari sisi manusia 

yang mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan Allah itu benar-

benar ada. 

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman 

itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu 

dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang 

telah dijadikan (Yohanes 1:1-3, ITB). 

 

Dave Hagelberg menganalisa arti dari Firman ini dan berkata bahwa kata ini 

dipakai 330 kali dalam Perjanjian Baru, tetapi di luar Yohanes pasal satu dan 

wahyu 19:13 (dan mungkin beberapa ayat lain, yang sulit ditafsirkan). Kata ini 

mempunyai arti seperti “kata,” “hal,” “akal,” “alasan,” dan “pertanggungjawa-

ban.” Tetapi arti-arti yang telah disebutkan di atas sangat berbeda dengan yang 

dimaksudkan dalam ayat ini, yaitu Firman adalah seorang pribadi.
2
 Tetapi 

Yohanes 1:1-3 memberitahukan beberapa pembuktian bahwa Firman tersebut 

adalah mengacu kepad seorang pribadi. Dan yang paling jelas dalam ayat ini 

adalah pernyataan “Firman itu adalah Allah”.  Jadi, jika pernyataan tentang 

                                                             
1
 Untuk pembahasan yang lebih dalam tentang Alkitab vs Evolusi, pembaca dapat 

membaca buku Andrew M. Liauw,  tentang  Alkitab vs Evolusi yang diterbitkan oleh GBIA 

Graphe 
2  Dave Hagelberg, Tafsiran Injil Yohanes (Pasal 1 – 5); dari Bahasa Yunani 

(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), hlm. 37 
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Firman itu adalah Allah diterima sebagai suatu kebenaran, maka kita akan menilik 

kembali ke kitab Kejadian 1:26, 22 bahwa Allah itu juga seperti manusia memiliki 

pribadi. 

Jadi, selain Allah yang disebut sebagai pencipta dalam Kejadian 1:1, 

ternyata ada pribadi lain juga yang ikut dalam menciptakan Alam semesta ini. 

Jadi, siapakah “Firman” itu?  

Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak 

mengenal-Nya. 

Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat 
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal 

Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran (Yohanes 1:10,14). 

 

Ayat di atas dengan jelas mengatakan bahwa si-Firman yang disebut-sebut 

dalam ayat satu adalah seorang pribadi yang telah ada di dunia dan telah menjadi 

manusia. Akhirnya Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada pembacanya 

bahwa si-Firman yang ia maksud adalah Yesus Kristus (1:17; bdk. 1Yoh. 4:3). 

Yesus Kristus adalah Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. 

Jadi, dengan penjelasan ayat-ayat Alkitab yang mendukung bahwa Firman 

tersebut adalah mengacu kepada Yesus Kristus, maka orang percaya akan dengan 

mantap berkata bahwa Yesus Kristus adalah salah satu pribadi Allah yang juga 

menciptakan langit dan bumi (bdk. Kolose 1:1:12-17; Ibrani 1:8-12). 

 

2. Yesus memberikan hidup yang kekal 

Hal untuk memberikan hidup kekal tentu adalah hak prerogative dari Allah. 

Jika Yesus hanyalah manusia biasa maka tentu hal ini adalah suatu cerita bohong. 

Tetapi, dari berbagai syarat ke-Ilahian yang akan diuraikan dalam paper ini akan 

semakin menguatkannya bahwa Yesus adalah benar-benar pribadi Ilahi. Berikut 
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adalah sebagian ayat-ayat di dalam injil Yohanes yang mengkonfirmasi 

pernyataan Yesus ini, yaitu: 

1. Yohanes 4:13-14. Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa Yesus 

memiliki “air hidup” yang akan menjadi mata air di dalam diri yang 

menerimanya dan terus-menerus memancar sampai sampai kepada hidup 

yang kekal. 

2. Yohanes 6:27-29. Yesus digambarkan sebagai “roti hidup” yang dapat 

memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-

Nya. 

3. Yohanes 11:25-26. Yesus adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang 

percaya kepada-Nya akan hidup walaupun sudah mati, dan setiap orang 

yang hidup dan percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. 

Dengan adanya cukup banyak ayat di dalam injil Yohanes yang menjelaskan 

bahwa Yesus juga memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya 

kepadNya, apakah masih perlu diragukan keilahian Yesus Kristus? Orang percaya 

pasti berkata Tidak! Sebab Dia memang adalah salah satu pribadi Ilahi. 

 

3. Yesus membangkitkan orang mati (Yoh. 5:21) 

Orang-orang Farisi tentu sangat tahu bahwa pekerjaan untuk menghidupkan 

orang mati adalah pekerjaan seorang Ilahi (Yehovah). Orang Farisi tentu tidak 

akan marah jika Yesus mengatakan bahwa Allah sanggup membangkitkan 

seseorang dari kematian. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa Yesus 

sendiri dengan percaya diri mengatakan bahwa Dia sama dengan Allah. “Sebab 

sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, 
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demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya.” Dengan 

demikian ayat ini telah membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang Ilahi.  

 

B. Yesus memiliki sifat-sifat Ilahi 

1. Yesus adalah pribadi yang Mahatahu 

Ada cukup banyak ayat di dalam injil Yohanes yang membuktikan bahwa 

Yesus Mahatahu. Namun, di dalam paper yang singkat ini penulis akan 

menyajikan beberapa ayat saja yang dengan sangat jelas menunjukkan ke-Maha 

Tahuan Yesus. 

1. Yohanes 1:47-48. Pada saat Yesus memilih murid-murid yang pertama, 

adalah Natanael yang langsung tersentak oleh ke-Mahatahuan Yesus, sebab 

Yesus langsung tahu identitas Natanael dan tempat di mana Natanael ketika 

Filipus memanggilnya. 

2. Yohanes 2:25. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. 

3. Yohanes 4:17-18. Seorang perempuan tersentak dengan ke-Mahatahuan 

Yesus bahwa dia telah memiliki lima suami, dan yang ada sekarang 

padanyapun bukanlah suaminya. 

4. Yohanes 6:70-71. Yesus telah mengetahui dari semula siapa yang akan 

menyerahkan Dia, yaitu Yudas Iskariot sebelum peristiwa itu terjadi. 

Empat peristiwa di atas telah menunjukkan bagi setiap pembaca injil 

Yohanes bahwa Yesus adalah pribadi yang Mahatahu. Dengan demikian Ia 

sanggup memenuhi tuntutan sifat ke-Ilahian.  

2. Yesus adalah peribadi yang Mahahadir (Yoh. 3:13) 
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Sepertinya tidak pernah ada terjadi suatu peristiwa di mana seseorang bisa 

hadir di tempat A sekaligus berada di tempat B dengan waktu yang sama. Bagi 

manusia biasa tentu hal ini adalah sesuatu yang mustahil! Jika seseorang berada di 

tempat A maka dia tidak akan mungkin berada di tempat B dengan waktu yang 

sama. Seseorang tersebut hanya boleh hadir di suatu tempat dalam suatu waktu 

dan jika dia ingin berada di tempat lain haruslah dengan waktu yang lain pula. 

Namun, jika ada suatu pribadi yang sanggup melakukan hal ini tentulah dia 

bukan manusia biasa. Di dalam injil Yohanes 3:13 tercatat bahwa Yesus 

memenuhi syarat ilahi ini, yaitu ke-Mahahadiran. 

ITB : Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang 

telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. 

KJV : And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from 

heaven, even the Son of man which is in heaven. 

TR : και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου καταβας ο 

υιος του ανθρωπου ο ων εν τω ουρανω 

 

Alkitab terjemahan LAI menghilangkan bagian ayat firman Tuhan yang 

mengatakan “yang berada di dalam Surga” pada bagian akhir ayat ini. Sepertinya 

LAI menerjemahkannya dari Alkitab bahasa Yunani versi Westcott-Hort, yang 

mana juga menghilangkan frase ini. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan sifat ke-Mahahadiran Yesus Kristus 

di bumi dan sekaligus juga di Surga, orang-orang percaya tidak memiliki alasan 

lagi untuk meragukan ke-Ilahian Yesus Kristus. 

 

3. Yesus adalah pribadi yang Mahakuasa 

Sifat Mahakuasan ini tentu hanyalah kepunyaan Allah. Sifat Mahakuasa ini 

tentu tidaklah sama seperti kekuasaan manusia di bumi. Kekuasaan manusia di 
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bumi memiliki lingkup yang sangat terbatas. Misalnya, seorang raja hanya akan 

berkuasa sampai batas-batas kerajaannya, dia tentu tidak berkuasa atas kerajaan 

lain sebab kerajaan yang lainnya juga punya raja yang memiliki kekuasaan atas 

wilayah kerajaannya. Namun, sifat Mahakuasa yang disebutkan di sini adalah ke-

Mahakuasaan terhadap seluruh alam semesta, bahkan maut sekalipun. Berbagai 

ayat Alkitab dengan terang-terangan menunjukkan ke-Mahakuasaan Allah atas 

alam semesta, binatang, sakit-penyakit, malaikat, iblis, maut dll. 

Berikut ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sanggup 

memenuhi tuntutan keilahi tersebut yaitu Mahakuasa.  

1. Berkuasa atas sakit-penyakit 

Di dalam kitab injil Yohanes, dicatat dengan sangat jelas tiga peristiwa 

bahwa Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Peristiwa yang pertama dicatat 

dalam Yohanes 4:46-54, yaitu tentang seorang anak pegawai istana. Peristiwa 

penyembuhan atas anak seorang pegawai istana ini sangatlah luar biasa! Yesus 

hanya mengatakan tiga kata kepadanya yaitu: “Pergilah, anakmu hidup!” dan 

terbukti bahwa anak tersebut hidup.
3
 Jadi hal ini sungguh membuktikan kuasa 

Yesus atas sakit penyakit. 

Peristiwa yang kedua dicatat dalam Yohanes 5:1-18, yaitu tentang 

penyembuhan di kolam Betesda. Ada seorang yang sudah tiga puluh delapan 

tahun sakit, namun akhirnya Yesus dapat menyembuhkannya hanya dengan 

firman saja, “Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.” Dan seketika 

itu juga sembuhlah orang tersebut. 

                                                             
3 Yesus memakai kata “hidup” dan bukan “sembuh.” Ada kemungkinan bahwa anak 

dari pegawai istana tersebut tadinya sudah mati dan akhirnya dihidupkan kembali, dan ini adalah 

suatu mijzat yang sangat luar biasa. 
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Peristiwa yang ketiga dicatat dalam Yohanes 9:1-41, yaitu tentang 

seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus menyembuhkan seorang buta hanya 

dengan mengaduk tanah dan mengoleskannya kepada mata orang tersebut 

sehingga dia pun melihat. Namun, orang-orang Farisi tidak mau mengakui 

bahwa Yesus adalah Anak Allah. Tetapi kesaksian orang buta tersebut telah 

nyata bagi orang-orang yang hidup sezaman dengan dia dan juga bagi para 

pembaca injil Yohanes. Yesus memang datang untuk melakukan banyak 

mujizat dan Dia berkuasa atas sakit penyakit. 

2. Berkuasa atas maut (kematian) 

Seperti yang sudah pernah disinggung bahwa bangsa Yahudi tidak akan 

merasa terkejut jika dikatakan bahwa Allah dapat menghidupkan orang mati. 

Mengapa? Karena mereka tahu bahwa Allah sanggup melakukannya. Namun, 

dalam Yohanes 5:1 dikatakan: “Sebab sama seperti Bapa membangkitkan 

orang-orang mati dan menghidupkan-nya, demikian juga Anak menghidupkan 

barangsiapa yang dikehendaki-Nya.” Ternyata dalam injil Yohanes, Yesus 

meng-klaim diri-Nya sama dengan Allah Bapa dalam hal kesanggupan 

menghidupkan orang mati. Dengan demikian maka tanda ini memberitahukan 

kepada setiap pembaca bahwa Yesus adalah salah satu pribadi Ilahi. 

Di dalam Injil Yohanes Yesus dicatat pernah membangkitkan seorang 

yang mati (Yohanes 11:1-44). Jadi, Yesus tidak hanya mengklaim diri-Nya 

memiliki tanda ke-Ilahian seperti Allah Bapa tanpa meninggalkan tanda yang 

dapat dipercayai oleh setiap yang hidup. Di dalam pasal sebelas ini sangat jelas 

digabarkan bahwa Lazarus telah mati dan telah empat hari berbaring di dalam 

kubur. Pada saat Yesus memerintahkan agar memindahkan batu yang menutupi 
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kubur Lazarus, maka Marta berkata "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 

empat hari ia mati. Pernyataan ini semakin memperkuat bukti bahwa Lazarus 

memang benar-benar mati dan bukan tidur seperti pemahaman manusia yang 

umum. Dalam ayat ke 43 dan 44 nyatalah bahwa Lazarus dibangkitkan dari 

kematian, sehingga perkara ini semakin meneguhkan iman setiap orang yang 

percaya bahwa Yesus adalah benar seorang Ilahi. 

 

C. YESUS MENGGENAPI NUBUATAN DALAM PERJANJIAN LAMA 

Kitab injil Lukas 24:44 berkata: 

Ia (Yesus) berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan 

kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus 

digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku (Yesus) dalam kitab Taurat Musa dan 

kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." 
 

Hal ini menginstruksikan bagi setiap pembaca Alkitab bahwa sebenarnya 

kitab-kitab Perjanjian Lama (taurat, nabium dan kethubim) berbicara tentang 

pribadi Mesias. Ada banyak nubuatan dalam kitab PL tentang mesias yang akan 

turun ke bumi untuk menebus manusia dari dosa. Tentu sudah menjadi syarat 

yang harus untuk memenuhi semua nubuat-nubuat dalam PL ini jika Yesus di 

klaim sebagai Mesias. Oleh karena itu, penulis akan memberikan bukti-bukti 

kegenapan nubuat tentang Mesias yang dinubuatkan dalam Kitab PL dan 

penggenapannya di dalam kitab injil Yohanes. 

1. Kegenapan nubuat tentang pribadi Ilahi yang bagi-Nya telah 

dipersiapkan jalan. 

Nubuatan nabi Yesaya dalam pasal 40:3 berkata "Persiapkanlah di 

padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang belantara jalan 

raya bagi Allah kita! Dengan jelas ayat ini memberitahukan kepada setiap 
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pembacanya bahwa jalan yang dipersiapkan tersebut adalah untuk TUHAN 

(Yehovah) dan bagi Allahnya nabi Yesaya juga, sebab dia sendiri menggu-

nakan kata ganti orang pertama jamak yang menginstruksikan bahwa dia ikut 

dalam kata “kita” tersebut. Namun, di dalam kitab injil Yohanes, pernyataan ini 

dikutip oleh Yohanes Pembaptis dan ditujukan kepada Yesus Kristus. 

Ternyata nubuat ini juga sangat dinanti-nantikan oleh semua umat 

manusia, sehingga banyak orang yang berkata siapa Yohanes Pembaptis 

tersebut. Sehingga orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya 

beberapa imam dan juga orang-orang Farisi (Yohanes 1:19,24). Mengapa hal 

ini sangat penting? Ya, Sebab hal ini akan mengukuhkan pribadi yang 

dinubuatkan tersebut, sebab di dalam kitab Maleakhi 4:5 dikatakan “sesung-

guhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari 

TUHAN yang besar dan dahsyat itu.” Oleh karena hal itu jugalah orang-orang 

Yahudi bertanya kepada Yohanes Pembaptis siapakah dia? Yohanes menjawab 

“Aku bukan Mesias.” Terlihat jelas bahwa antara pertanyaan dan jawaban ini 

sebenarnya tidak sesuai porsinya, mengapa? Sebab orang Yahudi bertanya 

siapakah dia (Yohanes), yang seharusnya dia langsung menjawab saya adalah 

si … Tetapi jawaban ini sangat menarik untuk diperhatikan, apakah sebenarnya 

motif di balik jawaban tersebut? Ternyata dalam pikiran orang Yahudi dan juga 

Yohanes Pembaptis yang adalah seorang Yahudi, sudah terpatri suatu konsep 

bahwa Mesias akan datang dengan gambaran bahwa jika ada yang berseru-seru 

di padang gurun luruskanlah jalan bagi Tuhan adalah mengacu kepada 

kedatangan Mesias. Jadi, dengan kegenapan nubuatan ini maka orang percaya 
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akan semakin sadar dan dikuatkan bahwa Yesus yang dipercayai sebagi Tuhan 

dan Juru selamat adalah mutlak benar.  

2. Kegenapan Nubuat tentang korban domba 

Yohanes 1:29 berkata: “Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus 

datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah, yang 

menghapus dosa dunia.” Pernyataan ini tentu akan membuat khalayak ramai 

akan tercengang dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak domba Allah 

yang menghapus dosa manusia. Jika pembaca memperhatikan pernyataan-

pernyataan dalam Injil Yohanes, maka akan terlihat jelas bahwa kitab ini lebih 

cenderung ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, karena ada cukup 

banyak hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Yahudi yang dijelaskan 

dalam kitab ini. Tentu jika kitab ini ditujukan secara khusus untuk bangsa 

Yahudi, maka penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis 

akan dianggap suatu hal yang tidak perlu karena semua bangsa Yahudi sudah 

tahu tentang adat istiadat tersebut. 

Tetapi, walaupun injil ini lebih ditujukan kepada orang-orang non-

Yahudi, secara historis, pada saat pernyataan ini disampaikan para pendengar-

nya adalah orang-orang Yahudi. Dengan demikian, jika Yohanes menyebut 

seorang pribadi tertentu sebagai Anak domba Allah yang menghapus dosa 

dunia, maka para pendengarnya akan mengerti bahwa yang dimaksud oleh 

Yohanes Pembaptis adalah Yesus sebagai Mesias. Di dalam kitab-kitab PL ada 

cukup banyak ibadah simbolik yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi, dan 

salah satunya adalah mengorbankan domba. Secara nasional bangsa Yahudi 
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akan mempersembahkan domba korban kepada Allah melalui imam satu kali 

setahun untuk memohonkan pengampunan atas dosa mereka. 

Yesus telah mempersembahkan diri-Nya sebagai korban untuk meng-

hapus dosa dunia dan Injil Yohanes telah mencatat bagaimana Yesus meng-

genapi nubuatan tersebut (Yohanes 1:29; Yesaya 38b sesuai dengan Yohanes 

19:15). 

3. Nubuat bahwa Mesias akan melakukan banyak mujizat 

Dari dalam penjara ternyata Yohanes Pembaptis mendengar informasi 

tentang pekerjaan Kristus, dan sekilas terlihat Yohanes Pembaptis sepertinya 

ragu-ragu apakah Yesus itu Mesias atau tidak. Sehingga Yohanes Pembaptis 

menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus apakah Dia Mesias 

yang akan datang itu atau harus menunggu yang lain?
4
 Namun, sangat menarik 

untuk diperhatikan jawaban yang diberikan oleh Yesus Kristus: 

Yesus menjawab mereka: "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa 

yang kamu dengar dan kamu lihat: orang buta melihat, orang lumpuh 

berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati 

dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan 

berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku."5
 

 

Jawaban Yesus Kristus ini ternyata adalah kutipan dari Nubuatan nabi 

Yesaya di kitab Yesaya 35:5-6. Jadi, saat Yohanes Pembaptis mulai ragu-ragu 

akan keilahian Yesus Kristus dan bertanya kepada-Nya melalui murid-

muridnya, ternyata Yesus Kristus lebih tahu tentang jawaban apa yang paling 

tepat Dia berikan kepada Yohanes Pembaptis tentang ciri khas sang Mesias. 

Jawaban tersebut berisikan daftar mujizat yang hanya dapat dilakukan oleh 

Mesias, sebab jika tidak demikian untuk apa jawaban tersebut diberikan? 

                                                             
4 Matius 11:2-3 
5 Matius 11 :4-6 



15 

 

Sebab jawaban tersebut tidak akan memberi arti apa-apa bagi Yohanes 

Pembaptis jika memang jawaban tersebut bukan suatu ciri yang khas bagi 

Mesias. 

Di dalam injil Yohanes, ternyata ciri khas Mesias ini dipenuhi. Orang 

buta melihat (Yohanes 9:1-41), orang lumpuh berjalan (Yohanes 5:1-18), 

orang mati dibangkitkan (Yohanes 4:46-54; 11:1-44). Sebenarnya masih ada 

banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, hanya saja tidak disajikan dengan 

spesifik di dalam injil Yohanes.
6
 

Dengan berbagai mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di 

dalam injil Yohanes, maka orang percaya menjadi semakin diyakinkan bahwa 

Yesus adalh pribadi Ilahi. Tidak ada keragu-raguan lagi dalam diri setiap 

orang percaya, sebab Yohanes telah menanyakan keragu-raguan tersebut dan 

telah ditegaskan dengan jawaban Yesus bahwa Ia adalah Mesias (Ilahi) yang 

dibuktikan dengan mujizat-mujizat yang telah dilakukan-Nya. 

 

D. YESUS SETARA DALAM HAL KEBERADAAN-NYA: KEKAL 

Manusia biasa tidak memiliki keberadaan yang kekal (tidak berawal dan 

tidak berakhir), sebab semua manusia hidup di dalam waktu. Keberadaan yang 

kekal adalah satu-satunya milik Allah. Jika ada seorang manusia yang mengakui 

memiliki sifat yang kekal, tentu sangat normal jika hal ini dipertanyakan dan 

ditelusuri lebih dalam, siapakah dia? Apakah dia orang gila, malaikat, iblis atau 

bahkan Allah? 

                                                             
6 Yohanes 12:37; bdk. Yohanes 6:14; 7:31; 9:16; 11:47 
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Di dalam kitab Injil Yohanes, Yesus Kristus terbukti memiliki sifat yang 

kekal, yang tidak hidup dalam waktu. Yohanes pembaptis berkata bahwa “Dia 

(Yesus) telah ada sebelum aku (Yohanes Pembaptis).”
7
 Jika pernyataan ini 

direnungkan, maka sepintas akan terlihat seperti suatu pernyataan yang salah, 

sebab secara jasmaniah Yohanes Pembabtis lebih dahulu lahir daripada Yesus 

Kristus (Lukas 1). Lalu, mengapa Yohanes Pembaptis kemudian berkata bahwa 

Yesus telah ada sebelum dia? Ternyata hal ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis 

oleh karena dia tahu bahwa Yesus adalah pribadi Ilahi yang bukan berasal dari 

dunia ini, melainkan seorang pribadi yang turun dari Surga (bdk. Yoh. 1:1,2; 8:23, 

24, 58). 

 

E. YESUS BANGKIT DARI ANTARA ORANG MATI 

Mengapa syarat “bangkit dari antara orang mati” ini sangat signifikan untuk 

mendukung keilahian Yesus Kristus? Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma 

telah menjawab pertanyaan ini dengan berkata: 

…dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang 

mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita (Roma 

1:3). 

 

Rasul Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah hal yang 

sangat penting untuk membuktikan keilahian Yesus Kristus. Dengan tegas rasul 

Paulus berkata: “bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa”. Pertanyaan 

berikutnya adalah, apakah Yesus Kristus dapat memenuhi syarat ini? Di dalam 

injil Yohanes pasal yang kedua puluh diceritakan saat di mana Yesus bangkit dari 

kematian. Ayat yang keempat belas pada pasal yang kedua puluh ini menjelaskan 

                                                             
7 Yohanes 1:15,30 
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bahwa Yesus berdiri di belakang Maria, namun Maria tidak mengenal Dia. 

Mengapa Maria tidak mengenal Yesus? Sangat mungkin hal ini terjadi oleh 

karena Yesus telah mengenakan tubuh kemuliaan-Nya, sehingga Maria telah 

melihat wajah yang lain dari Yesus yang dikenalnya sebelumnya. Dan ayat 

berikutnya, yaitu ayat keenam belas dan tujuh belas semakin menguatkan 

pernyataan ini yakni bahwa Yesus mengenal perempuan dan memanggil namanya 

sehingga hati Maria tersentak dan dia menjadi tahu bahwa orang yang sedang 

berhadapan dengan dia adalah Yesus Kristus yang telah mengenakan tubuh 

kemuliaan. 

Peristiwa kebangkitan Yesus ini kemudian diproklamirkan-Nya kepada 

murid-murid-Nya. Yesus menunjukkan tangan dan lambung-Nya, sehingga para 

murid tahu bahwa Dia adalah pribadi Yesus. Hingga akhirnya juga Yesus 

menampakkan diri-Nya kepada Tomas dan menunjukkan tangan dan lambung 

Yesus seperti yang telah Ia lakukan kepada murid-murid yang lain. Dengan 

demikian semua murid menjadi percaya. 

Jadi, Yesus adalah benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sehingga 

setiap orang yang percaya kepada-Nya memiliki hidup yang kekal, karena akan 

dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah sebagai bukti ke-Ilahian-Nya. 

 

 

F. YESUS BERKATA BAHWA DIA DAN BAPA (YEHOVA) ADALAH 

SETARA 

Pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Dia adalah Anak Allah 

merupakan suatu pernyataan yang menyiratkan pengertian bahwa Dia dengan 
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Allah adalah setara. Yohanes 5:18 mengatakan “sebab itu orang-orang Yahudi 

lebih berusaha lagi untuk membunuh-Nya, bukan saja karena Ia meniadakan hari 

Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapa-Nya sendiri 

dan dengan demikian menyamakan diri-Nya dengan Allah”. Namun, kelompok 

Saksi Yehuwa seringkali berkata bahwa ayat ini tidak menyatakan kesetaraan 

Yesus dengan Allah. Saksi Yehuwa percaya bahwa kesamaan di sini adalah hanya 

mengacu kepada pekerjaan, yaitu sama-sama bekerja. Mereka lebih jauh lagi 

mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah salah mengartikan pernyataan 

“Allah adalah Bapa-Nya”. Sebenarnya hal ini dilakukan oleh kelompok saksi 

Yehuwa untuk mendukung theologi mereka bahwa Yesus bukanlah Allah yang 

setara dengan Yehovah melainkan hanya suatu ciptaan yang paling tinggi.
8
 Tetapi, 

jika direnungkan dengan posisi netral, pembaca akan tergiring secara otomatis 

bahwa pernyataan ini sedang menjelaskan tentang keilahian Yesus Kristus, alasan: 

1. Bahasa yang digunakan dalam percakapan pada masa itu adalah bahasa 

mereka sendiri dan dimengerti sesuai dengan makna pada bahasanya 

sendiri,
9
 bahwa mengatakan Allah adalah Bapa-Nya adalah menjelaskan 

kesetaraan-Nya. 

2. Kisah ini adalah tulisan Rasul Yohanes, berarti bahwa bukan hanya orang-

orang Farisi yang menganggap Yesus setara dengan Allah tetapi Rasul 

Yohanes juga demikian. 

                                                             
8 Diktat kuliah STT Graphe (GITS), Bidat-bidat 1, yang diterjemahkan oleh Hasan 

Karman dari buku Josh Mc Dowell Don Stewart yang berjudul “Handbook of Today’s Religions”. 

BAB VI SAKSI YEHOVAH, hlm. 31  
9 Mungkin bahasa Ibrani atau bahasa Yunani 
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3. Lebih lanjut lagi, injil Yohanes adalah Firman yang diinspirasikan oleh 

Allah secara kata perkata,
10

 jadi setiap kata-kata yang tertulis di dalam 

Alkitab ini adalah sesuai dengan keinginan Tuhan, bahwa Tuhan 

menginginkan agar semua manusia tahu bahwa Yesus setara dengan 

Yehova. 

Masih ada banyak lagi ayat dalam injil Yohanes ini yang menunjukkan 

kesetaraan Yesus dengan Allah, antara lain: Yesus dan Bapa adalah satu 

(Yoh.10:30; 14:7-11; 17:21). Dengan demikian semua orang yang percaya harus 

percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus adalah Allah. 

Setiap orang percaya harus sabar dan terus bersaksi terhadap mereka yang 

memberitakan Yesus yang lain sebab sekiranya mungkin mereka beleh mengerti 

tentang kebenaran yang sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

                                                             
10 Steven E. Liauw, Ketiadasalahan Alkitab (Jakarta: GBIA Graphe, 2006), hlm. 22-23 
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KESIMPULAN 

 

Dengan mempelajari kitab injil Yohanes ini, setiap orang percaya 

semakin disadarkan dan dikuatkan bahwa Alkitab dengan mantap bersaksi bahwa 

Yesus memiliki sifat-sifat Ilahi yang hakiki. Setiap orang percaya tidak memiliki 

alasan lagi untuk meragukan keilahian-Nya, sebab dengan nyata di dalam Injil ini 

dipaparkan bukti-bukti dari keilahian tersebut. Yesus adalah seorang pribadi yang 

ikut menciptakan alam semesta, Yesus menggenapai nubuat-nubuat PL tentang 

Mesias, Yesus memiliki sifat Ilahi, bangkit dari antara orang mati dan mem-

berikan hidup kekal. 

Semua tanda di atas telah digenapi satu per satu dengan sangat tepat. 

Tentu bukanlah hal yang kebetulan jika Yesus memenuhi sanggup memenuhi 

semuanya. Yesus adalah pribadi Ilahi yang telah di utus Allah ke dunia untuk 

menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa seisi dunia. Hal ini hanya dapat 

dilakukan oleh seorang pribadi yang memiliki sifat kemanusiaan sekaligus ke-

Ilahian. Hanya Yesuslah yang sanggup memenuhi semua tuntutan tersebut. Jadi, 

setiap orang percaya harus dengan mantap berkata bahwa Yesus adalah Allah. 
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