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10 Makna Penting dari Yesus 
 
Apakah arti nama Yesus bagi Anda secara rohani?   
Apakah arti Yesus bagi Anda hari ini? 
  
 
1. Ketika Tuhan menyuruh malaikat untuk berbicara kepada Yusuf dalam mimpi, Dia 

berkata untuk memanggil nama putranya Yesus, yang berarti Dia akan datang dan 
mengampuni orang-orang dari dosa-dosa mereka dan menyelamatkan mereka dari 
dosa dan kehancuran mereka (Matius 1:21).  Ketika Anda memanggil "Yesus, Yesus," 
artinya Yesus mengampuni dosa-dosa Anda (Yohanes 8:11). 

 
2. Yesus datang untuk menyelamatkan Anda dengan penuh kuasa dari dosa-dosa Anda 

(1 Yohanes 1:7, 9). 
 
3. Yesus datang untuk memberi Anda kemenangan yang besar atas dosa-dosa Anda 

(1 Yohanes 5:4). 
 
4. Yesus berasal dari kata Ibrani Yeshuah, yang diucapkan “ye-shu-HA”.  Ada semburan 

napas, karena diakhiri dengan "h".  Setiap kali ada suara "h", artinya Tuhan ada di 
dalamnya.  Di dalam nama-Nya ada nafas Tuhan.  Yeshuah artinya penyelamat.  
Setiap kali Anda berseru “Yesus, Yesus!”, Yesus ada di sini untuk melawan dan 
mengalahkan dosa-dosa Anda karena Dia adalah Juru Selamat Anda yang Terkasih 
(2 Timotius 1:10).  Dia adalah Imam Besar saya dan perantara dari perjanjian baru 
(Ibrani 8:1, 6). 

 
5. Yeshuah, dalam bahasa Ibrani artinya keselamatan.  Jadi ketika Anda berkata 

"Yesus, Yesus!", Anda berkata "Tuhan, kirimkan saya keselamatan dari surga".  
Ketika keselamatan-Nya datang, Dia akan menyelamatkan Anda;  ketika 
keselamatan-Nya datang, Dia akan membebaskan Anda;  ketika keselamatan-Nya 
datang, Dia akan membantu Anda. 

 
6. Yesus adalah Anak Daud, Anak Abraham (Matius 1:1).  Ketika Tuhan membuat 

perjanjian dengan Abraham, ada Abraham dipikiran-Nya dan sesungguhnya ada 
Yesus dipikiran-Nya.  Anak Abraham, Ishak melambangkan kedatangan Yesus, Anak 
Allah yang hidup.  Abraham memiliki seorang anak, tetapi anak tersebut merujuk 
kepada Anak surgawi yang suatu hari nanti, Anak Allah Yang Hidup itu akan datang 
ke bumi ini.  Yesus adalah seorang Raja.  Karena Yesus adalah anak Abraham, maka 
berkat-berkat Abraham akan datang atas Anda.  Tuhan akan memberkati Anda 
dengan berkat-berkat Abraham (Galatia 3:13-14). 

 
7. Di jaman Yesus, Dia disebut Raja Orang Yahudi; di jaman kita, Dia adalah Raja 

gereja, Raja dari hidup kita (Matius 2:1-2).  Ketika Anda memanggil "Yesus", Anda 
berkata "Yesus, Engkau Raja saya.  Yesus, Engkau adalah Raja di atas segala raja, 
dan Tuhan di atas segala tuan”, Penguasa Agung yang Berdaulat (1 Timotius 1:17). 

 
8. Yesus adalah Imanuel yang artinya Allah beserta kita (Matius 1:23).  Ketika Anda 

memanggil "Yesus", itu berarti Imanuel.  Artinya Tuhan di dalam kita dan Tuhan 
bersama kita.  Yesus ada bersama kita hari ini.  Dia tidak hanya ada di surga, Dia ada 
di dalam hati kita.  Dia ada dalam hidup kita dan Dia bersama kita hari ini.  Kita 
percaya bahwa kehadiran Yesus beserta kita (Ibrani 13:5, 8). 
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9. Yesus akan menjadi gembala jiwa Anda.  "...karena dari padamu akan datang 
seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel" (Matius 2:6, NASB).  
Ini adalah kutipan dari Mikha 5. Yesus adalah Tuhan gembala yang menggembalakan 
Israel.  Yesus akan menjadi gembala Anda, Gembala Pengawas Surgawi Anda, dan 
Anda adalah domba-domba-Nya – Dia akan menjaga Anda dengan baik.  Dia berjalan 
bersamamu dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu.  Sama seperti seorang 
gembala, Dia akan selalu ada untukmu, di sisimu (Yesaya 40:11; 41:10). 

 
10. Yesus dalam Perjanjian Baru sekarang adalah teman perjanjian saya!  (Yohanes 

15:15). 
 


