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LARANGAN MENGGUNAKAN NAMA ‘YESUS’ 
 
‘Yesus / Jesus’ → ‘Yeshua’ / ‘Yahshua’! 
 
1) Penolakan terhadap nama ‘Jesus’ / ‘Yesus’. 

 
a) Nama ‘Yesus’ itu berhubungan dengan nama dewa Zeus. 

 
Gary Mink: NAMA ‘YESUS’ DITINJAU DARI ILMU ASAL 
USUL KATA DITURUNKAN DARI NAMA ‘ZEUS’. Suatu 
ajaran salah / palsu yang sudah lama dipercaya dan biasa 
digunakan di antara lebih dari ½ dari perkumpulan2 dan 
individu2 dari gerakan nama kudus, adalah bahwa kata Yunani 
untuk ‘Yesus’ berarti ‘anak / putra dari Zeus’ atau mempunyai 
suatu arti yang dengan cara lain dihubungkan dengan atau 
diturunkan dari kata ‘Zeus’. Ada sejumlah variasi dari ajaran 
yang penuh daya khayal ini, dan yang paling disukai adalah 
bahwa ‘Yesus’ berarti ‘Zeus yang menyembuhkan’. 
 
Nama asli Ibrani atau Yahudi dari orang2 yang mengakui 
Mesias Yahudi, yang diterima seperti itu oleh suatu bagian 
tertentu (sekitar 3000 jiwa) dari Israel, pada dan setelah 
pemunculanNya di Israel, sekitar 2000 tahun yang lalu. Bagi 
mereka Ia dikenal sebagai YAHU’SHUAH  (disingkat: 
Y’SHUAH, juga diucapkan YEHOSHUA atau YESHUA). 
Lambat laun, melewati beberapa abad pertama setelah Mesias, 
NamaNya perlahan2 diubah menjadi ‘Ye-Zeus Khristos’ oleh 



massa kafir yang bertobat dan bergabung dengan Sekte Mesias 
Yahudi. Dari sini, kekristenan dilahirkan, yang merupakan 
suatu campuran dari Yudaisme murni yang semula, dan 
perlahan2, pengaruh2 kebiasaan dan tradisi kafir, bersama2 
dengan suatu arus yang bertumbuh dari suatu semangat anti 
Semitik. Ini sangat disebabkan oleh dorongan dari pemimpin2 
yang berpengaruh seperti Konstantin yang Agung, yang adalah 
seorang penyembah Zeus, dan yang secara palsu bertobat masuk 
kekristenan. Itu juga merupakan suatu proses alamiah sebagai 
hasil dari penyusupan dari pengikut2 dari dewa matahari, Zeus, 
ke dalam barisan kekristenan. Bahkan nama dari berhala kafir 
‘Zeus’ diterapkan kepada Mesias Yahudi mereka yang baru 
ditemukan - dan Y’Shuah  (transliterasi singkatan dari 
YAHU’SHUAH),  menjadi ‘Y’Zeus’ atau Ye-Zeus - yang 
menjadi ‘Jesus’ dalam bahasa Inggris. 

 
b) Nama ‘Yesus’ itu berhubungan dengan setan atau binatang dalam 

Wah 13. 
 
Gary Mink: Mereka tidak menyanyi, berdoa, berkhotbah, atau 
berbicara menggunakan nama Yesus, kecuali untuk mencela 
nama itu. Salah seorang dari mereka telah dengan ringkas 
berkata bahwa merupakan suatu dosa untuk mengatakan nama 
Yesus dan bahwa nama Yesus telah dan sedang digunakan oleh 
setan. Sebagian dari mereka menolak untuk mengatakan nama 
itu, menunjuk kepada Yesus sebagai kata y-. Ada seorang yang 
berjalan begitu jauh dengan menyatakan bahwa nama Yesus 
adalah tanda dari sang binatang. 
 

2) Perubahan dari ‘Yesus’ menjadi ‘Yahshua’. 
Nama Ibrani dari Yesus → ‘Yosua’. 
‘Jewish New Testament Commentary’ → ‘Yeshua’. 
Sekarang paling banyak digunakan ‘Yahshua’. 
 
a) Yoh 17:11 - “Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi 

mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadaMu. 
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaMu, yaitu 



namaMu yang telah Engkau berikan kepadaKu, supaya mereka 
menjadi satu sama seperti Kita”. 
 
Kristian Sugiyarto: “salah satu signifikansi pernyataan-Nya 
adalah bahwa Ia membawa nama Bapa (Yoh. 17:11), yakni 
YHWH, “… Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam 
nama-Mu (yaitu nama-Mu) yang telah Engkau berikan kepada-
Ku, …” Dan memang benar bahwa nama YHWShuA yang 
berarti YHWH menyelamatkan, paling tidak membawa nama 
Bapa, yakni YaH atau Yahu”. 
 

b) Yoh 5:43 - “Aku datang dalam nama BapaKu dan kamu tidak 
menerima Aku; jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, 
kamu akan menerima dia”. 
 
Kristian Sugiyarto: “Sementara itu Yahshua menyatakan: “I am 
come in My Father’s Name, ....” (Yoh 5:43). Jika nama Bapa 
diganti TUHAN atau ALLAH dan AnakNya menjadi Yesus, 
kedua nama Bapa-Anak ini sama sekali tidak mengandung arti 
bahwa Anak membawa nama Bapa-Nya”. 
 
Gary Mink: 1.) Sebagian dari guru2 ini, ... berjalan begitu jauh 
dengan mengclaim bahwa ayat ini (maksudnya Yoh 5:43) 
membuktikan bahwa sang Juruselamat pada waktu hidup di 
bumi dipanggil dengan nama Yahweh. Bagi guru2 ini, datang 
dalam nama seseorang berarti dipanggil dengan nama orang itu. 
Tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran dari hal ini. 2.) Guru2 
nama kudus yang lain gembira untuk mengatakan bahwa ayat 
ini membuktikan bahwa nama yang benar dengan mana 
Juruselamat kita dipanggil setidaknya mempunyai suatu bentuk 
dari nama Yahweh di dalamnya. Dengan logika mereka, nama 
yang benar dari Yesus harus adalah Yah-shua atau beberapa 
terjemahan dari nama ini yang mempunyai ‘Yah’ di awalnya. 
Guru2 ini tidak melihat keharusan bahwa namaNya adalah 
Yahweh. Dengan argumentasi ini, dianggap bahwa ayat ini 
berarti bahwa nama Tuhan kita hanya mempunyai di dalamnya 



bentuk singkatan dari Yahweh yaitu Yah. Ya, ini mungkin sama 
jauhnya dari kebenaran seperti yang nomor satu. 
 
Gary Mink: Yesus disebut / dipanggil  Yahshua oleh kebanyakan 
orang2 nama kudus. Tetapi makin lama makin banyak yang 
mulai menggunakan Yahushua. Oleh beberapa orang Ia disebut 
/ dipanggil Yasha, oleh beberapa orang Yeshua, oleh beberapa 
orang Yaohushua, oleh beberapa orang Y’shua, oleh beberapa 
orang Iahushua, oleh beberapa orang yang lain Yehoshua, 
YAHVAHSHUA, dan bahkan Yhwhhoshua. 
 

3) Mereka menghubungkan pengucapan yang benar dan tepat dari nama 
Yesus itu dengan keselamatan! 
 
Gary Mink: Menjadi kepercayaan mereka bahwa umat Allah harus 
menyebut / memanggil Dia hanya dengan nama PL-Nya dalam 
bahasa Ibrani. Ini paling sering diucapkan ‘Yahweh’. Mereka juga 
menjadi percaya bahwa ‘Yesus’ tidak bisa disebut / dipanggil 
‘Yesus’. Ia harus disebut / dipanggil oleh suatu nama Ibrani 
‘Yahshua’ (pengucapan dari kedua nama berbeda2 dalam gerakan 
ini.) Pada umumnya diajarkan bahwa keselamatan tergantung 
pada pengucapan kedua nama itu secara benar dan tepat. 
 

Tanggapan Pdt. Budi Asali: 
 
1) Penghubungan penyebutan nama ‘Yesus’ secara benar dan tepat dengan 

keselamatan, jelas merupakan ajaran sesat ‘salvation by works’ (= 
keselamatan oleh perbuatan baik). 
 
Ef 2:8-9 - “(8) Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh 
iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, (9) itu 
bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan 
diri”. 
 
Gary Mink: Menjadi kepercayaan mereka bahwa umat Allah harus 
menyebut / memanggil Dia hanya dengan nama PL-Nya dalam 
bahasa Ibrani. Ini paling sering diucapkan ‘Yahweh’. Mereka juga 



menjadi percaya bahwa ‘Yesus’ tidak bisa disebut / dipanggil 
‘Yesus’. Ia harus disebut / dipanggil oleh suatu nama Ibrani 
‘Yahshua’ (pengucapan dari kedua nama berbeda2 dalam gerakan 
ini.) Pada umumnya diajarkan bahwa keselamatan tergantung 
pada pengucapan kedua nama itu secara benar dan tepat. Tetapi, 
bukanlah persoalan yang mudah untuk menemukan dua kelompok 
dalam gerakan itu yang mengucapkan nama2 itu dengan cara yang 
sama. 
 
Yakub Sulistyo  → ‘Yeshua’ 
Kristian Sugiyarto → ‘Yahshua’ atau ‘Y’Shua’ 
Teguh Hindarto mula-mula ‘Yesua’, tetapi belakangan ‘Yahshua’. 
 

2) Tentang larangan menggunakan nama ‘Yesus’. 
 
a) Nama ‘Yesus’ tak ada hubungannya dengan nama dewa Zeus. 

 
b) Nama ‘Yesus’ dipakai oleh setan, dan berhubungan dengan binatang 

dalam Wah 13. 
 

3) Perubahan nama ‘Yesus’ menjadi ‘Yahshua’. 
 
a) Yoh 17:11 - “Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi 

mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadaMu. 
Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaMu, yaitu 
namaMu yang telah Engkau berikan kepadaKu, supaya mereka 
menjadi satu sama seperti Kita”. 
 
Adam Clarke: Dengan ‘nama’ di sini, adalah jelas bahwa doktrin 
atau pengetahuan / pengenalan tentang Allah yang benar yang 
dimaksudkan; seakan-akan Tuhan kita telah berkata: 
Peliharalah mereka dalam doktrin / ajaran yang telah Engkau 
berikan kepadaKu, supaya mereka menjadi satu, dsb. 
 
Barnes’ Notes: Secara hurufiah itu adalah ‘peliharalah dalam 
namaMu’. Dan jika istilah ‘nama’ diartikan untuk menunjuk 
kepada Allah sendiri dan kesempurnaanNya (lihat catatan pada 



Yoh 17:6), itu berarti ‘peliharalah dalam pengetahuan / 
pengenalan tentang diriMu sendiri. Pelihara / jaga mereka 
dalam ketaatan kepadaMu dan perkaraMu. Jangan biarkan 
mereka meninggalkanMu dan menjadi murtad’. 
 
Matthew Henry: ‘Peliharalah mereka melalui namaMu sendiri’. 
Artinya, 1. Jaga / peliharalah mereka demi namaMu; 
demikianlah beberapa orang mengartikan. ‘Nama dan 
kehormatanMu yang diperhatikan dalam pemeliharaan mereka 
maupun diriKu sendiri, karena keduanya akan menderita 
olehnya jika mereka memberontak atau tenggelam’. Orang2 suci 
PL sering memohon, demi namaMu; dan mereka bisa dengan 
senang memohon kalau mereka memang lebih memperhatikan 
kehormatan nama Allah dari pada kepentingan diri mereka 
sendiri. 2. Peliharalah mereka dalam namaMu; demikianlah 
yang lain mengartikan; dalam bahasa aslinya memang demikian, 
EN TO ONOMATI. ‘Peliharalah mereka dalam pengetahuan / 
pengenalan dan rasa takut terhadap namaMu; peliharalah 
mereka dalam pengakuan dan pelayanan terhadap namaMu, 
apapun ongkos yang harus mereka bayar. Peliharalah mereka 
dalam kepentingan namaMu, dan biarlah mereka selalu setia 
pada hal ini; peliharalah mereka dalam kebenaranMu, dalam 
peraturanMu, dalam jalan dari perintahMu’. 3. Peliharalah 
mereka oleh atau melalui namaMu; demikianlah orang lain 
mengartikan. ‘Peliharalah mereka oleh kuasaMu sendiri, dalam 
tanganMu sendiri; peliharalah mereka oleh diriMu sendiri, 
usahakanlah untuk mereka, hendaklah mereka menjadi 
perhatian langsungMu sendiri. Peliharalah mereka oleh cara2 
pemeliharaan yang telah Engkau tetapkan sendiri, dan dengan 
mana Engkau membuat diriMu sendiri dikenal. Peliharalah 
mereka dengan firman dan peraturan-peraturan; hendaklah 
namaMu menjadi menara yang kuat bagi mereka, dan 
kemahMu menjadi pondok mereka’. 
 
Kalau ‘nama’ dalam Yoh 17:11 betul-betul berarti ‘nama pribadi’, 
yaitu ‘Yahweh’, lalu bagaimana kita menafsirkan kata-kata 
‘peliharalah mereka dalam namaMu’ (Yoh 17:11a)? 



 
b) Yoh 5:43 - “Aku datang dalam nama BapaKu dan kamu tidak 

menerima Aku; jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, 
kamu akan menerima dia”. 
 
Adam Clarke: ‘Aku datang dalam nama BapaKu’. Dengan semua 
pengaruh dan otoritasNya. Di antara para rabi, merupakan 
sesuatu yang penting bagi guru itu untuk mendapat pengakuan / 
penghargaan bahwa ia harus bisa mendukung ajarannya dengan 
otoritas dari beberapa orang menonjol yang telah datang 
sebelumnya. Karena itu, ada bentuk ‘datang dalam nama orang 
lain’. ‘Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri’. Tidak 
mempunyai pengaruh ilahi, dan tidak ada otoritas lain dari pada 
otoritasnya sendiri. 
 
Barnes’ Notes: ‘Aku datang dalam nama BapaKu’. Dengan 
otoritas Allah; atau memberikan bukti bahwa Aku diutus oleh 
Dia. ‘Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri’. Seorang 
guru palsu menetapkan dirinya sendiri, dan bahkan tidak 
berpura-pura mempunyai pengutusan ilahi. 
 
International Standard Bible Encyclopedia: Allah mengutus orang-
orang untuk berbicara ‘dalam namaNya’ (Yer 11:21; 14:14; 
dsb). Pen-sharing-an namaNya dengan orang2 lain berarti 
bahwa berita yang mereka ucapkan diucapkan di bawah 
pengilhaman, dengan otoritas, dengan penetapan ilahi, dan 
dengan demikian harus didengarkan sebagai firman Tuhan dan 
ditanggapi sesuai dengan itu. 
 
Yer 11:21 - “Sebab itu beginilah firman TUHAN tentang orang2 
Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan: 
‘Janganlah bernubuat demi nama TUHAN, supaya jangan 
engkau mati oleh tangan kami!’”. 
 
Yer 14:14 - “Jawab TUHAN kepadaku: ‘Para nabi itu bernubuat 
palsu demi namaKu! Aku tidak mengutus mereka, tidak 
memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. 



Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan 
kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri”. 
 
International Standard Bible Encyclopedia: Murid2 Yesus 
bernubuat ‘dalam namaNya’ (Mat 7:22), mengusir setan ‘dalam 
namaNya’ (Luk 10:17), melakukan mujijat ‘dalam namaNya’ 
(Mark 9:39), dsb. Dengan penggunaan ungkapan ini menjadi 
jelas bahwa murid2 berbicara dan bertindak seperti Yesus, di 
tempatNya dan dengan otoritasNya, seperti yang dilakukan 
nabi2 Yahweh dalam PL (lihat Kis 4:7-10). Mirip dengan itu, 
injil harus diberitakan di seluruh dunia ‘dalam namaNya’, yaitu, 
dengan otoritasNya, dan dengan demikian dibuat jadi efektif 
untuk menyelamatkan orang2 (Luk 24:47), membenarkan 
orang2 berdosa (Kis 10:43), dan mengampuni dosa orang2 (1Yoh 
2:12). 
 
Mat 7:22 - “Pada hari terakhir banyak orang akan berseru 
kepadaKu: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi 
namaMu, dan mengusir setan demi namaMu, dan mengadakan 
banyak mujizat demi namaMu juga?”. NIV: ‘in your name’ (= 
dalam namaMu). 
 
Luk 10:17 - “Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira 
dan berkata: ‘Tuhan, juga setan2 takluk kepada kami demi 
namaMu.’”. NIV: ‘in your name’ (= dalam namaMu). 
 
Mark 9:39 - “Tetapi kata Yesus: ‘Jangan kamu cegah dia! Sebab 
tidak seorangpun yang telah mengadakan mujizat demi 
namaKu, dapat seketika itu juga mengumpat Aku”. NIV: ‘in my 
name’ (= dalam namaKu). 
 
Kis 4:7-10 - “(7) Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada 
sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: ‘Dengan 
kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak 
demikian itu?’ (8) Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh 
Kudus: ‘Hai pemimpin2 umat dan tua2, (9) jika kami sekarang 
harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit 



dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu 
disembuhkan, (10) maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh 
seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang 
Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah 
dibangkitkan Allah dari antara orang mati - bahwa oleh karena 
Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan 
kamu”. NIV: ‘by the name of Jesus Christ’ (= oleh nama Yesus 
Kristus). 
 
Luk 24:47 - “dan lagi: dalam namaNya berita tentang pertobatan 
dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala 
bangsa, mulai dari Yerusalem”. NIV: ‘in his name’ (= dalam 
namaNya). 
 
1Yoh 2:12 - “Aku menulis kepada kamu, hai anak2, sebab 
dosamu telah diampuni oleh karena namaNya”. NIV: ‘on account 
of his name’ (= karena namaNya). 
 

Mat 28:19 - “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa 
muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan 
Roh Kudus”. 
 
 
1Sam 17:45 - “Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: 
‘Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, 
tetapi aku mendatangi engkau dengan nama TUHAN semesta 
alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang itu”. 
 
‘Yesus’ / ‘Yosua’ → ‘Yahshua’ 
 
‘Daud’ → ‘Yahud’? 
 

4) Asal usul yang benar dari nama ‘Yesus’. 
 
a) Nama ‘Yesus’ berasal dari nama ‘Yosua’. 

 



Kis 7:45 - “Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan 
yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu 
waktu tanah ini direbut dari bangsa2 lain yang dihalau Allah 
dari depan nenek moyang kita; demikianlah sampai kepada 
zaman Daud”. 
 
Ibr 4:8 - “Sebab, andaikata Yosua telah membawa mereka 
masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata2 
kemudian tentang suatu hari lain”. 
 

b) Arti nama ‘Yesus’ memang sama dengan arti nama ‘Yosua’. 
 
Encyclopedia Britannica 2007: Pada saat text dari credo / 
Pengakuan Iman diteguhkan, ini merupakan nama / sebutan 
bagi sang Juruselamat. Tentu saja secara orisinil ‘Yesus’ adalah 
nama yang diberikan kepadaNya, yang berarti ‘Yahweh 
menyelamatkan’ atau ‘Yahweh akan menyelamatkan’ (lihat Mat 
1:21), sedangkan ‘Kristus’ merupakan terjemahan Yunani dari 
gelar ‘Mesias’. 
 
Mat 1:21 - “Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan 
menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 
menyelamatkan umatNya dari dosa mereka.’”. 
 
Nelson’s Bible Dictionary: ‘Yesus’ ... Yehovah adalah 
keselamatan. 
 
Unger’s Bible Dictionary: YOSH’UA (yosh’ua); (Ibr. yehoshua, 
‘Yehovah adalah keselamatan’), diubah oleh Musa (Bil 13:16) 
dari Hosea, ‘keselamatan’ (13:8). 
 
Bil 13:8,16 - “(8) dari suku Efraim: Hosea bin Nun; ... (16) Itulah 
nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri 
itu; dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua”. 
 

c) Nama IESOUS, bentuk Yunani dari Yosua / Yesus, betul-betul ada 
dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani. 



 
Gary Mink: Tentu saja, bisa dilihat dengan mudah bahwa jika PB 
yang lengkap atau bagian manapun darinya ditulis secara 
orisinil dalam bahasa Yunani, maka nama Yesus ditulis dalam 
bahasa Yunani oleh orang2 yang diilhami. Dengan ini, baik 
penulis2 PB maupun Roh Kudus, memberikan persetujuan 
mereka pada nama IESOUS. 
 
Gary Mink: Suatu potongan bukti yang sangat kuat terletak di 
Perpustakaan John Ryland di Manchester Inggris. Itu adalah 
suatu potongan dari Injil Yohanes pasal 18. Itu biasanya disebut 
Potongan Ryland dan diberi nomor p52. Itu ditemukan di Mesir 
pada tahun 1934. Sekalipun itu bukanlah Injil asli yang ditulis 
oleh tulisan tangan Yohanes sendiri, adalah mungkin bahwa itu 
merupakan suatu salinan yang dibuat langsung dari yang asli. 
Para ahli manuscript menentukan tahunnya pada seperempat 
pertama dari abad ke 2 (antara tahun 100-125 M.). Beberapa 
orang menentukan tahunnya se-awal tahun 100 M. Suatu 
catatan yang menarik tentang isi dari potongan kecil tulisan 
Yohanes ini: itu mempunyai nama Yesus dalam bahasa Yunani. 
Bahasa Yunani yang sama dalam mana Yohanes menulis Injil 
aslinya. 
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