
mal ae tS

N ai tr aa l!H



dunia  merayakan

hari Natal pada tanggal 

25 Desember. Orang-orang melihat 

adanya pesta, pohon Natal, lampu-lampu

yang gemerlap, hadiah, hiasan, bayi dalam 

palungan, dll. Ada bermacam-macam hal yang

orang di 

Jutaan

 aneh!   Tentang  apakah  semuanya  ini?   Apakah 

itu hanya sebuah tradisi atau itu sungguh berasal 

dari Allah, yang
berdasarkan 
kebenaran?

Hari Natal adalah perayaan orang Kristen untuk 

kelahiran Yesus Kristus.  Dia dilahirkan pada 2000 

tahun yang lalu.  Sejak saat itu banyak tradisi 

yang berbeda bermunculan.  Jadi apakah makna 

Natal yang sesungguhnya? Di sini akan dijelaskan 

apa yang terjadi yang tercatat dalam Kitab Injil.



Allah mengirim malaikat Gabriel kepada 

seorang perawan bernama Maria.  Dia 

berkata kepadanya, “Salam, hai kamu yang 

dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.  Engkau 

akan mengandung dan akan melahirkan anak 

laki-laki. Engkau akan menamai Dia Yesus.  Dia 

akan menjadi besar dan akan memerintah 

selama-lamanya. Kerajaan-Nya tak kan 

berkesudahan.”

Malaikat
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Maria

Maria terkejut  dan t idak mengert i .   

“Bagaimana hal itu mungkin terjadi?” Kata 

Maria. “Aku belum bersuami.”

Jawab malaikat itu “Anak yang akan kau 

lahirkan itu berasal dari Roh Allah dan akan 

disebut Anak Allah.”

Sekarang Maria mengerti.  

Anak ini tidak berasal dari

 hubungan fisik.  Ini 

harus dipahami

 secara rohani.
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Yusuf 

Maria bertunangan 

dengan seorang tukang 

kayu yang bernama Yusuf.

Ketika Yusuf mendengar 

bahwa Maria mengandung seorang 

bayi, dia menjadi tertekan dan berencana 

untuk memutuskan pertunangannya.  

Kemudian dalam mimpi malaikat Tuhan 

berkata, “Janganlah engkau takut mengambil 

Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di 

dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.  

Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau 

akan menamakan Dia Yesus.  Karena Dialah 

yang akan menyelamatkan  umat-Nya dari 

dosa mereka.” Sekarang tujuan Yesus hidup 

menjadi terungkap.
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Betlehem 

Raja di daerah itu membuat perintah untuk 

pengambilan sensus.  Semua orang pergi 

mendaftarkan nama-nama di kota leluhur 

mereka.  Maria dan Yusuf harus mengadakan 

perjalanan ke kota mereka yang di Betlehem.  

Waktu itu bayi hampir lahir.  Tidak ada tempat 

bagi mereka di penginapan.  Tetapi mereka 

mendapat tempat di kandang binatang.  Di 

situlah Yesus dilahirkan.  Maria membung-

kusnya dengan kain dan membaringkannya 

dalam palungan.



Malam itu di padang di luar kota Betlehem, 

beberapa gembala sedang menjaga domba-

domba mereka.  Tiba-tiba seorang malaikat 

berdiri di depan mereka dan kemuliaan Tuhan 

bersinar meliputi mereka.  Para gembala 

ketakutan.  Malaikat itu berkata kepada 

mereka, “Jangan takut.  Aku memberitakan 

kepadamu kesukaan besar untuk seluruh 

bangsa.  Hari ini di Betlehem telah lahir 

juruselamat bagimu.  Dialah yang ditetapkan 

Allah untuk memerintah atas dunia.  

Dialah Tuhan Yesus Kristus.”

Para Gembala & Domba
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Para Malaikat 

Kemudian malaikat itu bergabung bersama 

ribuan malaikat dan memuji Allah, “Terpujilah 

Allah yang maha tinggi, dan damai sejahtera di 

bumi di antara manusia yang berkenan 

kepada-Nya.”
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 Palungan 

Setelah para malaikat meninggalkan mereka, 

para gembala segera ke Betlehem.  Mereka 

menemukan Maria, Yusuf dan bayi yang 

terbaring dalam palungan.  Mereka 

memberitahukan banyak orang segala 

sesuatu yang mereka lihat.



Kitab
Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang telah 

dinubuatkan para nabi.  Dia akan:

M e n y e l a m a t k a n  u m a t  m a n u s i a  d a r i  
dosa Gambaran tentang Dia sungguh 
luarbiasa. Dia akan berbeda dari antara para 
nabi.  Kata malaikat Dia akan dinamakan 
Imanuel, yang berarti  “Allah menyertai kita”.
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 Lahir dari 

seorang     

    perawan

manu as osi  da ir da

Menyelam atm  ua  tkan
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Bintang yang bersinar 

Saat Yesus lahir, sebuah bintang baru nampak 

di langit.  Orang-orang majus dari timur 

melihat bintang ini.  Mereka mengenali 

bintang itu sebagai tanda dari Tuhan bahwa 

seorang raja yang mulia telah lahir; satu-

satunya yang sangat dihormati dan disembah.



Orang-orang majus memulai perjalanan yang 

panjang.  Mereka tetap megikuti arah bintang.  

Akhirnya mereka berhenti tepat dimana Yesus 

berada.  Orang-orang majus masuk ke dalam 

rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria.  

Mereka sangat bersukacita dan sujud 

menyembah Dia.  Mereka membuka 

bungkusan dan mempersembahkan hadiah 

yang istimewa dan berharga.
11

Orang-orang majus

& keledai 
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Hadiah

Di hari Natal orang-orang saling memberi 

hadiah satu sama lain seperti yang dilakukan 

orang majus.  Siapapun yang yakin dan 

percaya Yesus, ingat akan karunia yang Tuhan 

b e r i k a n  u n t u k  u m a t  m a n u s i a  y a i t u  

keselamatan untuk membawa kita keluar dari 

dosa, rasa malu dan ketakutan.



Peristiwa yang aneh: malaikat-malaikat, 

mimpi-mimpi, sebuah bintang, seorang 

perawan dan tunangannya;  kaya & miskin, 

berpendidikan & tidak berpendidikan, 

semuanya dipertemukan dalam palungan.  

Nubuat yang diberikan oleh Maha Kuasa 

menjadi kenyataan bahwa kedatangan Yesus 

diberitakan.

 berita gembira
Permulaan dari
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ini !

Bacalah

Apakah kelahiran Yesus Kristus harus 

dilakukan dalamku?  Apakah Dia satu-satunya 

yang dapat melepaskan kita dari ikatan dosa?  

Dapatkah Ia menaklukan kuasa maut?  

Siapakah Dia?  Ketika Dia bertumbuh menjadi 

besar, apakah yang Dia katakan tentang diri-

Nya?  Untuk menemukan jawabannya, qt 

perlu membaca apa yang telah tercatat dalam 

Kitab Injil.

                     dalam Kitab Matius dan Lukas, pasal 1 & 2.

                                 alam Kitab Injil (Perjanjian Baru) di

                                        Kamu bisa temukan semua ini    

Injil  
Kitab



obm@generalmail.com
www.openbookministries.org

M i n i s t r i e s

Biarlah
damai dan

sukacita 
Natal 

bersamamu!


