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Raja Herodes mendengar 
tentang orang Majus itu.  
Terkejutlah dia, dia 
meminta kepada mereka 
untuk memberitahukan 
kepadanya bila mereka 
telah menemukan Yesus.  
“Aku juga mau memuji 
Nya” kata raja Herodes.  
Tetapi ia berdusta.  
Herodes ingin 
membunuh 
Yesus.

Bintang di Timur menuntun 
orang Majus ke tempat Maria 
dan Yusuf tinggal dengan Bayi 
Yesus.  Berlutut mereka 
memuji, orang Majus 
memberi Yesus hadiah 

emas dan 
minyak wangi.

Tetapi Herodes tidak 
dapat mencederai anak 
Allah.  Diperingatkan 
dalam mimpi, Yusuf 
membawa Maria dan 

Yesus ke tempat 
yang aman di 
Mesir.

Allah mengingatkan 
orang Majus pulang dengan 
diam-diam.  Herodes sangat 
marah.  Sangat yakin untuk 
membunuh Yesus, raja kejam 
itu membunuh semua bayi 

laki-laki di Betlehem.

Pada waktu dulu, Allah mengutus 
Malaikat Gabriel ke seorang gadis 
perawan Yahudi bernama Maria.  
Ia berkata ke Maria, “Engkau 
akan mempunyai anak dan 
dinamakan Yesus.  Ia akan 

digelari Anak 
dari yang 
Tertinggi.  Ia 

akan berkuasa 
selama
-lamanya”.

“Bagaimana ini mungkin terjadi” 
Gadis itu bertanya dengan 
terheran.”  “Hamba belum 
pernah bersuami.”  Malaikat 
berkata ke Maria kalau anak 
tersebut datang dari 
Allah.  Tidak dari 
Bapak duniawi.

Kelahiran Tuhan Yesus
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Ketika Herodes mati 
Yusuf membawa Maria dan Yesus 
kembali dari Mesir.  Mereka hidup 
di kota kecil Nazaret, dekat danau Galilea.

“Jika tersingkap, firman-firmanMu 
memberi pengertian.”  Mazmur 119:130

Kelahiran Tuhan Yesus

Satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab, 

terdapat dalam

Matius 1-2, Lukas 1-2

Penulis Edward Hughes
Digambar oleh M. Maillot

Diterjemahkan oleh Widi Astuti
Disadur oleh E. Frischbutter dan Sarah S.
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Maria telah bertunangan 
dengan seorang lelaki 
bernama Yusuf.  
Yusuf sedih 
setelah 
mengetahui 
Maria telah 
mengandung.  
Ia berpikir 
bahwa bayi yang 
dikandung dari 
lelaki lain.

Yusuf percaya dan patuh kepada Allah.  Dia juga 
patuh terhadap hukum Negara.  Karena hukum yang 
baru, Ia dan Maria harus 
pergi ke kota mereka 
berasal, 
Betlehem, 

untuk membayar pajak mereka.

Tetapi Yusuf 
tidak mendapatkan   
tempat penginapan 
dimanapun.  Semua 
tempat penginapan 

sudah penuh.

Yusuf akhirnya menemukan kandang hewan.  Dimana, 
bayi Yesus dilahirkan.  Ibunya menidurkanNya di   

palungan, tempat dimana 
makanan hewan biasa 

diletakkan.

Di dekat itu, para gembala menjaga hewan 
yang sedang tidur.  Malaikat Allah 

menampakkan diri dan berkata 
kepada 
mereka 
tentang 
kabar 
baik.

Para gembala bergegas menuju ke kan-
dang hewan.  Setelah melihat bayi Yesus 
mengabarkan kepada setiap orang yang 
mereka jumpai tentang apa yang para 

malaikat katakan tentang 
Yesus.

“Pujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi 
dan damai di bumi, diantara manusia 
yang berkenan kepadaNya.”

Tiba-tiba, muncul para malaikat yang 
terang benderang, memuji Allah 

dan berseru.

“Pada hari ini telah lahir bagimu di kota Daud 
seorang Penyelamat , yang adalah Kristus Tuhan.  
Kau akan menemukan sang Bayi 

berbaring 
dalam 

palungan.”

Maria 
sudah hampir 
tiba saat 
melahirkan 
bayinya.  

Malaikat berkata ke Maria bahwa 
sepupunya bernama Elizabet akan 
memperoleh anak dalam 
usia yang lanjut.  Ini 
adalah mujizat juga.  
Tak lama kemudian 
Maria mengunjungi 
Elizabet.  Mereka 
memuji Allah 
bersama.

Dalam mimpi, malaikat Allah 
berkata kepada Yusuf bahwa 
anak yang dikandung ini adalah 
Anak Allah.  Tugas Yusuf 
adalah membantu Maria 
memelihara Yesus.
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Beberapa saat 
kemudian, ada 
bintang di Timur 
yang membimbing 
para orang 
Majus 

menuju ke Yerusalem.  
“Dimana Raja orang Yahudi 
yang baru dilahirkan?”

Keduanya mengetahui bahwa  
Yesus adalah anak Allah, Juru      

Selamat yang dijanjikan.  
Yusuf mengurbankan 
dua burung.  Kurban 
ini adalah hukum Allah 
yang menyatakan 
bahwa orang miskin 
harus membawa 
persembahan ini 
pada waktu mereka 
mempersembahkan 
bayi yang baru lahir 
kehadapan Allah.

Disana terdapat seorang 
bernama Simeon memuji Allah 

karena Bayi itu, sementara 
seorang wanita tua 
bernama Anna, 
pelayan Tuhan 
yang lain, 
berterima-
kasih.

Empat pulah hari 
kemudian, Yusuf 
dan Maria membawa 
Yesus ke Rumah 
Allah di Yerusalem.
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