


Berbagai
Kisah Natal / Incarnasi

dalam Alkitab

MATIUS – LUKAS – YOHANES - PAULUS 

(GALATIA & FILIPI)



Di dalam Injil Matius dan Lukas, Ide Inkarnasi
dihadirkan melalui aktivitas Roh Kudus

… malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, 
anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, 
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari ROH KUDUS. 

Matius 1:20-21

Jawab malaikat itu kepadanya: "ROH KUDUS akan turun atasmu dan
kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak
yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.

Lukas 1:35



Dalam Injil Yohanes, ide Inkarnasi hadir melalui
pernyataan bahwa Firman yang adalah Allah telah

menjadi manusia

• Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan
Allah dan Firman itu adalah Allah…. 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 1:1, 14 TB



Galatia 4:4-5, ide inkarnasi hadir melalui
penyataan bahwa Allah mengutus Anak-Nya

setelah genap waktunya

maka Allah mengutus Anak-Nya 

(yang lahir dari seorang perempuan)

untuk menebus mereka, …

supaya kita diterima menjadi anak.



Dalam Filipi 2:6-11 (INJIL YESUS KRISTUS), ide 
Inkarnasi hadir melalui penyataan bahwa Dia yang 

setara dengan Allah menjadi sama dengan manusia
melalui proses kenosis

6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap
kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus

dipertahankan,
7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri (KENOSIS), 

dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama
dengan manusia (INKARNASI).



SOROTAN I: 
KRISTUS yang SETARA DENGAN ALLAH

τὸ εἶναι ἴσα θεῷ
(STATUS yang SETARA DENGAN ALLAH)

ἰσόθεοι τιμαί
(PENGHORMATAN yang SETARA UNTUK ALLAH) 

*untuk para Kaisar Romawi*



Sorotan II:
PROBLEM DARI TERJEMAHAN LAI

• yang walaupun dalam rupa Allah, 
tidak menganggap kesetaraan
dengan Allah itu sebagai milik yang 
harus dipertahankan, 

• melainkan telah mengosongkan
diri-Nya sendiri, dan mengambil
rupa seorang hamba, dan menjadi
sama dengan manusia. 

KESETARAAN DENGAN ALLAH:
• TIDAK MUNGKIN HILANG, 

SEHINGGA TIDAK PERLU 
DIPERTAHANKAN.

• TIDAK DAPAT 
DIKOSONGKAN/DILEPASKAN 
DENGAN MENJADI SAMA 
DENGAN MANUSIA



οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο? (Phil. 2:6)

• yang walaupun dalam rupa
Allah, 

• tidak menganggap kesetaraan
dengan Allah itu

• sebagai milik yang 
dipergunakan secara semena-
mena untuk kepentingan
sendiri

Proposal terjemahan (Inggris):

1. did not count equality with God a 
thing to be grasped (ESV)

2. did not regard equality with God 
as something to be exploited, 
(NRSV)

3. did not consider equality with 
God something to be used to his 
own advantage (NIV)



RUPA ALLAH  (μορφὴ θεοῦ)  KEMULIAAN ALLAH

HUKUM ke-2:

Jangan membuat bagimu patung yang 
menyerupai apapun yang ada di langit di 
atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau
yang ada di dalam air di bawah bumi. 

Keluaran 20:4 TB

• Rupa Allah sangat asing dalam Perjanjian
Lama (PL)

• Namun, PL berulangkali mendeskripsikan
KEMULIAN ALLAH yang menandai
kehadiranNya di dunia.

• Dalam tahun matinya raja Uzia aku
melihat Tuhan duduk di atas takhta yang 
tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-
Nya memenuhi Bait Suci. 

Yesaya 6:1 TB

• KEMULIAAN TUHAN diam di atas gunung
SINAI, dan awan itu menutupinya enam
hari lamanya; pada hari ketujuh dipanggil-
Nyalah Musa dari tengah-tengah awan
itu. 

Keluaran 24:16 TB



TINDAKAN KENOSIS 
DARI SANG KRISTUS

• RUPA (KEMULIAN) ALLAH 
mengindikasikan KESETARAAN 
DENGAN ALLAH

• RUPA ALLAH BISA 
DIKOSONGKAN/DILEPASKAN, 
TETAPI TIDAK KESETARAAN 
DENGAN ALLAH

• TINDAKAN KENOSIS YESUS ADALAH 
MELEPASKAN RUPA ALLAH DENGAN 
MENGAMBIL RUPA HAMBA

RUPA 
ALLAH

• KRISTUS DALAM KEMULIAAN 
YANG MENANDAI 
KESETARAANNYA DENGAN ALLAH

KENOSIS
• TINDAKAN 

PENGOSONGKAN 
DIRI KRISTUS

RUPA 
HAMBA

• MANUSIA YANG 
MELAYANI



Kristus mengeksploitasi
KESETARAAN DENGAN ALLAH MELALUI KENOSIS

DIA MENGEKSPLOITASI 
STATUS ILAHINYA 

TIDAK SECARA SEMENA-MENA
UNTUK 

KEPENTINGAN DIRI

DIA MENGEKSPLOITASI 
STATUS ILAHINYA 

DENGAN 
MELEPASKAN KEMULIAANNYA

MELALUI INKARNASI
(MENJADI SEPERTI MANUSIA)

UNTUK MELAYANI
SEBAGAI SEORANG HAMBA



PERJALANAN HIDUP SANG HAMBA
MENUJU SALIB

dalam keadaan sebagai manusia, 

Ia telah merendahkan diri-Nya 

dengan menjadi taat

sampai mati, 

bahkan sampai mati

di kayu salib.

RUPA 
ALLAH

• MULIA

RUPA 
HAMBA

• RENDAH

SALIB • TERKUTUK



YESUS KRISTUS 
MEMPERKENALKAN DIRI ALLAH

Tidak seorangpun yang pernah
melihat Allah; tetapi Anak
Tunggal Allah, yang ada di 
pangkuan Bapa, Dialah yang 
menyatakan-Nya. 

Yohanes1:18

Ia adalah gambar Allah yang 
tidak kelihatan, yang sulung, 
lebih utama dari segala yang 
diciptakan. 

Kolose 1:15



Refleksi

ALLAH YANG DIKENAL DENGAN KEMULIAAN DAN KEKUASAANNYA,

TETAPI KINI DIKENAL DENGAN KERENDAHANNYA DAN PELAYANANNYA

INILAH ALLAH DAN TUHAN KITA

MARILAH KITA BELAJAR DARI PADANYA

Yesus berkata kepada mereka:

• Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang 
menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. 

• Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu
hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 

Lukas 22:25-26 TB


