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Mengapa Yesus Kristus adalah Juruselamat yang Sempurna? 

 

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

yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” (Matius 1:21) 

 

“Kami telah menemukan Mesias (artinya: Kristus).” (Yohanes 1:41b) 

 

Nama, Yesus, dalam bahasa Ibrani adalah, Jehoshua, yang berarti, “Yehuwa  adalah 

Juruselamat”.  Yesus adalah Allah (Yehuwa) yang telah datang ke dunia untuk 

menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. 

 

Kristus adalah gelar-Nya, yang berarti, “Mesias” atau “Yang Diurapi”.  Yesus Kristus 

berarti, “Yesus sang Mesias” atau “Yesus Yang Diurapi”, Yang diurapi oleh Allah untuk 

membawa keselamatan kepada dunia. 

 

Yesus Kristus adalah Allah, Juruselamat yang sempurna, 

yang telah menyelesaikan pekerjaan yang sempurna, supaya memberikan kita 

pemberian yang sempurna, supaya menjadi mitra kita yang sempurna. 

 

Yesus Kristus adalah Juruselamat yang sempurna karena: 

 

1. Dia adalah Khusus 

 

Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus (Matius 1:18,20) dan lahir dari seorang 

perawan (Yesaya 7:14; Matius 1:23).  Dia adalah 100% manusia (Yohanes 1:14; Lukas 

2:52) dan 100% Allah (Yesaya 9:5; Matius 1:23; Yohanes 1:1,14; 10:30; Titus 2:13; 

Ibrani 1:8a) pada waktu yang sama.  Sebagai manusia, Dia mati untuk dosa-dosa kita, 

tetapi sebagai Allah, Dia membayar dosa-dosa kita. 

 

2. Dia Tidak Berdosa 

 

Meskipun Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, Dia tidak berdosa seperti 

manusia.  Dia hidup tanpa dosa (2 Korintus 5:21; Ibrani 4:15; 1 Petrus 2:22; 1 Yohanes 

3:5).  Dengan tidak berdosa, Dia menjadi pengganti yang sempurna untuk mengambil 

tempat kita di kayu salib (Yesaya 53:5,6; 1 Petrus 2:24; 3:18) dan menjadi pengorbanan 

yang sempurna untuk dosa seluruh dunia (Yohanes 1:29; 1 Yohanes 2:2; 4:14).  Di kayu 

salib, Dia menanggung segala dosa kita atas diri-Nya dan membayar setiap dosa kita 

walaupun Ia tidak melakukan satu dosa pun. 

 

3. Dia adalah Solusinya 

 

Yesus Kristus saja adalah solusi yang lengkap dan kekal untuk persoalan dosa 

dan hukuman dosa (Roma 6:23; Yohanes 14:6; Kisah Para Rasul 4:12).  Meskipun kita 

layak untuk menerima penghukuman dari Allah yang adil dan kudus, Allah adalah kasih 

dan Ia telah membuka jalan bagi kita untuk diselamatkan dari dosa-dosa kita.  Dosa 

telah memisahkan kita dari Allah, tetapi kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian 

Anak-Nya, Yesus Kristus (Roma 5:8,10). 


