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Nats

 Nats: Mat. 1:23

 "Sesungguhnya, anak dara itu akan

mengandung dan melahirkan seorang anak

laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia

Imanuel" — yang berarti: Allah menyertai kita. 



Makna bacaan Injil

 Dalam bacaan kita tadi,  Lukas 2:21

 Lukas 2:21 (TB)  Dan ketika genap delapan hari dan Ia

harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama

yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-

Nya.



 Kita menjumpai penggenapan dari Matius 1:21.



Makna nama Yesus

 Nama “Yesus” berasal dari kata bahasa

Ibrani “Yehoshua.” Kata itu memiliki dua unsur penting.



 Pertama, prefiks “Yeho” adalah singkatan dari

tetragrammaton, ke empat huruf nama

Allah “YHWH.” Arti dari keempat huruf itu adalah “I will 

be there for you,” kalau diterjemahkan secara

harafiah “Aku akan ada di sana untukmu.”



Makna Nama Yesus

 Unsur kedua kata “Yehoshua” adalah bentuk kata kerja

bahasa Ibrani “Yasha” yang artinya membebaskan, 

menyelamatkan, atau menolong. Dari kedua unsur

tersebut, secara tata bahasa, nama “Yehoshua-

Yeshua-Yesus” mewayuhkan ide bahwa Allah (YHWH) 

membebaskan atau menyelamatkan melalui Mesias, 

yang membawa nama Allah.



Ilustrasi

 Illustrasi: tugas mencari

Mesias modern. bagi

umat Israel. Nubuat

Rabbi Kaduri (alm) 

tentang Yehoshua

sebagai Mesias. 



Pengertian Immanuel

 Pengertian Immanuel ada 4 hal:

 - Allah yang Ada

 - Allah yang hadir dalam hidup kita

 - Allah yang menyertai kita

 - Allah yang aktif bertindak dan menyapa kita



Di manakah Tuhan?

 Sesungguhnya ada banyak keyakinan yang 

menyatakan bahwa Tuhan ada namun begitu Jauh

dan kurang peduli. 

 Padahal sebenarnya kita seperti berenang di dalam

lautan Tuhan. Perhatikan kotbah Paulus di Areopagus, 

Athena:



 Kisah Para Rasul 17:28

 Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, 

seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-

pujanggamu: Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. 



 Allah kita bukan Allah yang jauh. Amen? Allah kita

begitu dekat dengan kita. Dia adalah Imanuel, Allah 

yang senantiasa hadir dalam hidup kita.



Asal usul munculnya nama Immanuel

 Nama Imanuel muncul pertama kali dalam Yesaya 7:14 

ketika rakyat dan raja Yehuda menghadapi krisis dan

ancaman yang besar. Situasinya bangsa Yehuda 

sedang menghadapi ancaman dari dua kerajaan

yang berkolaborasi menyerang mereka yaitu kerajaan

Israel dan kerajaan Siria. Raja dan rakyat yang 

mendengarnya menjadi 'ketakutan dan gemetar

seperti pohon ditiup angin' karena pasukan musuh

telah masuk ke wilayah sekutunya yaitu Israel …



Cara yang tepat mengabarkan Injil

 Bukan berdebat atau adu argumentasi

 Namun dengan menjadi garam dan terang, artinya belajar menjawab
kebutuhan sesama

 cara yang tepat: menjawab kebutuhan. 

 Mesti memperhatikan problem mendasar umat manusia pasca pembuangan
Eden:

 - keluar dari Eden, berarti hidup lebih berat

 - terputus dari Tuhan, buntu akal

 - konflik dengan sesama dan lingkungan

 - keserakahan, kesombongan/egoisme

 - kekosongan spiritual / haus akan kasih (Blaise Pascal) 



penutup

Bagaimana dengan Anda?

Sudahkah Anda pergi dan

menghasilkan buah-buah untuk

menyambut Yesus Sang Immanuel?
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