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U ngkapan ‘Yesus ialah Anak Allah’ tidak boleh kita 
samakan dengan pemahaman biasa kita tentang  

hubungan seorang bapa dengan seorang anak lelaki. 
Tuhan tidak bernikah dan mendapat seorang anak 
melalui pernikahan itu.  Istilah “Anak Allah” itu    
merujuk kepada satu hubungan istimewa dengan  
Allah yang dimilki oleh Yesus. Hubungan istimewa ini 
bermula dengan kelahiran Yesus yang ajaib. Jawab 
malaikat itu kepada Maria: “Roh Kudus akan turun 
atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan 
menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kau 
lahirkan itu akan disebut kudus, Anak  Allah.” (Lukas 

1:35). Yesus ialah Anak Allah dalam ertikata Dia 
merupakan Allah yang telah menjadi manusia 

(Yohanes 1:1,14).  
 

Makna gelaran “Anak Allah” harus dilihat dalam 
konteks sejarah dan alkitabiah. Kita tidak boleh   
mentafsir dan mengambil kesimpulan daripada erti 
gelaran yang asing dalam konteks Alkitab.          
Sebaliknya kita harus belajar apa erti gelaran itu 
dalam Alkitab dan dalam konteks apakah ia dinya-
takan. Sama seperti kita  tidak boleh mengambil satu 
istillah dari Al Quran, kemudian kita hilangkan ia dari 
konteks Al Quran, dan menggantikannya dengan satu 
pengertian yang asing sebelum kita mendakwa    
bahawa apa yang diajarkan oleh Quran itu salah. 
Gelaran ‘Anak Allah’ digunakan dalam dalam     
Alkitab tidak pernah bermaksud Allah mempunyai 

seorang isteri dan mendapat anak secara  harfiah.  
 

Dalam Perjanjian Lama, istilah “anak Allah” 
digunakan dalam dua cara: ia digunakan untuk orang 
Israel sebagai satu bangsa melalui peristiwa keluar 
dari Mesir. “Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia, 
dan dari Mesir Kupanggil anak-Ku itu.’ (Hosea 11:1) 
Istilah itu juga digunakan untuk malaikat-malaikat. 

“Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah 
menghadap TUHAN dan di antara mereka datanglah 
juga Iblis.” (Ayub 1:6)  “Pada waktu bintang-bintang 
fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak 

Allah bersorak-sorai.” (Ayub 38:7) 
 

Dalam Perjanjian Baru, gelaran “Anak Allah” muncul 
47 kali. Kesemuanya merujuk kepada Yesus yang 

Adakah Yesus Anak Allah? 



membawa pengertian satu gelaran syurgawi di mana 
Anak yang kekal sama dengan Allah Bapa (Yohanes 
5:18-24).  Dialah yang menyatakan Bapa (Matius 
11:27). Dia memiliki semua kuasa di bumi dan di  
syurga (Matius 28:18), dan Yesus memiliki kemuliaan 
bersama Bapa sebelum dunia ini ada (Yohanes 17:5). 
Ibrani 1:3 menyatakan perkara ini dengan sangat 
jelas, “Dia memancarkan  kemuliaan Allah yang   

gilang-gemilang dan Dia perwujudan Allah sendiri.” 
 

Sewaktu menghadap para pemimpin Yahudi, Imam 
Besar bertanya kepada Yesus, “Demi nama Allah 
yang hidup, beritahu kami! Adakah kamu Penyelamat 
yang diutus oleh Allah, iaitu Anak Allah?” (Matius 
26:63) Yesus menjawab, “Demikianlah katamu. Tetapi 

Aku berkata kepada kamu semua: Tidak lama lagi 
kamu akan melihat Anak Manusia duduk di  sebelah 
kanan Allah Yang Maha Kuasa serta datang di atas 
awan.” (Matius 26:64). Para pemimpin Yahudi 
kemudian membuat tuduhan bahawa Yesus telah  
mengkufuri Allah (Matius 26:65-66). Kemudian di 
hadapan Pilatus, para pemimpin Yahudi berkeras 
berkata, “Menurut hukum kami dia harus dihukum mati 
kerana dia mengaku dirinya sebagai Anak                

Allah.” (Yohanes 19:7) 
 

Mengapakah pengakuan sebagai “Anak Allah”    
dianggap mengkufuri  Allah dan harus dihukum mati? 
Para pemimpin Yahudi cukup mengerti maksud yang 
dikatakan oleh Yesus dengan ungkapan “Anak Allah”.  
Istilah “Anak Allah” bererti memiliki sifat yang sama 
dengan Tuhan Allah.  Tuntutan memiliki sifat yang 
sama dengan Tuhan Allah ialah pengkufuran bagi 
orang Yahudi, oleh yang demikian mereka menuntut 

agar Yesus  dijatuhkan hukuman mati.  
 

Jadi, gelaran “Anak Allah” bererti memiliki sifat yang 
sama dengan Tuhan Allah, satu hubungan istimewa 
yang dimilki oleh Yesus dengan Allah Bapa. Roma 1:4 
menyatakan “dan menurut Roh kekudusan dinyatakan 
oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati,    
bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus 
Kristus Tuhan kita.” Yesus sendiri memanggil diri-Nya 
sebagai Anak dalam Markus 13:32, “Tetapi tentang 
hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu,     
malaikat-malaikat di syurga tidak, dan Anakpun  
tidak, hanya Bapa saja.” Semasa Yesus dibaptis,  
Allah berkata dari syurga, “Engkaulah Anak-Ku yang 



Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan.” Jelas sekali 
Yesus dipanggil sebagai Anak Allah dalam kitab-

kitab, oleh Bapa, dan diri-Nya sendiri.   
 

Anak Manusia 

Yesus juga digelar “Anak Manusia” sebanyak 88 kali 
dalam Perjanjian Baru. Apakah maksud gelaran ini? 
Gelaran ‘Anak Manusia’ mungkin pada fikiran anda 
sekarang hanyalah satu istilah yang menunjukkan 
Yesus sebagai seorang manusia biasa, tetapi untuk 
orang Yahudi di zaman Yesus, gelaran itu sangat 
signifikan kerana membawa erti tentang satu      

gambaran Mesias (Penyelamat).  
 

Asas untuk pengertian “Anak Manusia” diambil dari 
Daniel 7:13,14, “Dalam penglihatanku pada malam 
itu, aku nampak sesuatu yang seperti manusia. Dia 
datang dilitupi awan, lalu menghampiri Dia yang 
hidup selama-lamanya, dan dihadapkan kepada-
Nya. Dia diberikan kuasa, kehormatan dan          
kedaulatan, agar orang daripada semua bangsa, 
kaum dan bahasa mengabdikan diri kepada-Nya. 
Kuasa-Nya akan kekal dan pemerintahan-Nya tidak 

akan berakhir.”  

Dalam penglihatan Daniel, dia melihat dua orang: 
satu yang dipanggil ‘Yang Lanjut Usianya’ (salah satu 
gelaran untuk Allah yang disebut tiga kali dalam 
kitab Daniel) dan seorang lagi seperti anak      
manusia, yang merujuk kepada penampilannya  
sebagai manusia. Beberapa fakta tentang anak 
manusia dalam petikan ini sangat bersifat instruktif 

(mengajar atau  mengarah): 

 Dia diberi kekuasaan dan kemuliaan. 

 Orang daripada segala bangsa, suku dan 
bahasa mengabdi (menyembah) kepada-nya. 

 Dia adalah raja untuk satu kerajaan yang 
kekal 

 

Kita harus bertanya, mungkinkah penglihatan Daniel 
hanya merujuk kepada seseorang yang seperti anak 
manusia dan tidak lebih daripada itu? Tidakkah itu 
satu penghujatan untuk semua bangsa, suku bangsa 
dan bahasa untuk menyembah dan melayani tuhan 
lain selain daripada Allah, apa lagi  kalau menyem-
bahnya di hadapan Allah?  Tambahan pula, siapa 



yang dapat memikirkan bahawa Allah memberi 
kekuasaan dan kemuliaan (secara penuh dan sempur-
na!) kepada orang lain, apa lagi kalau dia hanya 
seorang manusia biasa?  Tidak ada seorang nabi, 
baik dalam agama Islam ataupun Kristian, yang akan 

menuntut ini.   
 

Jadi kita hanya mempunyai satu kesimpulan:  
seseorang yang seperti anak manusia itu adalah 
lebih daripada sekadar seorang manusia.  Jadi,   
semasa Yesus menggunakan gelaran ini, Dia        
menerapkan ramalan “Anak Manusia” pada diri-Nya 
sendiri. Golongan Yahudi pada zaman itu sangat 
kenal frasa tersebut dan kepada siapa frasa tersebut 
ditujukan. Yesus mengutarakan diri-Nya sebagai  

Mesias (Penyelamat).  

 

Untuk Peneguhan Iman Kita 

“Anak Allah” bererti memiliki sifat yang sama dengan 
Tuhan Allah, satu hubungan istimewa yang dimilki oleh 
Yesus dengan Allah Bapa.  “Anak Manusia” bererti 
Penyelamat yang diurapi dan yang dijanjikan. Yesus 
Anak Allah dan Anak Manusia ialah inti kepada iman 

orang Kristian tentang keilahian Yesus: 

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

 Dia unik dan datang dari syurga (Yohanes 
3:13); 

 Dia adalah Raja sebuah kerajaan dan para 
malaikat kepunyaan-Nya (Matius 13:41); 

 Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup 
(Matius 16:13-17); 

 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); 

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

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

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


