
Pahlawan Natal



MARIA

Malaikat Gabriel disuruh Allah ke sebuah kota di daerah Galilea, namanya Nazaret, untuk bertemu
dengan seorang gadis yang bernama Maria. Dia masih perawan dan bertunangan dengan seorang pria 
bernama Yusuf. Malaikat itu berkata, "Kamu akan hamil dan melahirkan anak laki-laki. Kamu harus
menamai Dia Yesus. Dia akan memerintah selamanya dan Kerajaan-Nya tidak pernah berakhir."

Kata Maria, “Aku ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi padaku yang engkau katakan.” (Lukas 1:38)



YUSUF

Waktu Yusuf mendengar bahwa Maria hamil, dia tahu itu bukan anaknya. Dia berencana untuk diam-
diam menceraikan Maria. Tetapi sebelum dia bisa melakukan itu, seorang malaikat menampakkan diri
kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai
istrimu. Bayi yang ada di dalam rahimnya adalah dari Roh Kudus."

Ketika Yusuf bangun, dia melakukan yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf kawin dengan
Maria. (Matius 1:24)



GEMBALA

Ada beberapa gembala di padang rumput di dekat tempat itu sedang menjaga ternak mereka. Tiba-tiba, 
seorang malaikat yang bersinar menampakkan diri kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Aku punya kabar 
baik bagimu. Sang Mesias telah lahir di Bethlehem! Pergilah cari Bayi itu, dan kamu akan menemukanNya
dibungkus kain dan terbaring di dalam tempat makanan ternak." 

Mereka cepat-cepat pergi ke sana dan bertemu dengan Maria dan Yusuf. Mereka juga melihat Anak itu
terbaring di dalam kotak yang biasanya dipakai sebagai tempat makanan sapi. Ketika para gembala
melihat Dia, mereka menceritakan semua yang didengarnya tentang Anak itu. (Lukas 2:16-17)



MALAIKAT

Malam itu, langit dipenuhi para malaikat yang bernyanyi dan memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi
Allah di surga dan damai di bumi untuk orang-orang yang disukaiNya!" 



SIMEON DAN HANA

Roh Kudus telah menggerakkan
Simeon datang ke pelataran Bait. 
Dan saat itu Maria dan Yusuf juga
membawa Yesus masuk. Simeon
memeluk Anak itu dan memuji
Allah, katanya, “Sekarang, ya
Tuhan, biarkanlah hamba-Mu 
mati dalam damai seperti yang 
telah Engkau janjikan. Aku telah
melihat dengan mataku sendiri
bagaimana Engkau akan 
menyelamatkan umat-Mu. 
Sekarang semua orang dapat
melihat rencana-Mu.”

Ada juga seorang nabi 
perempuan yang bernama Hana. 
Saat itu ia datang ke situ dan 
memuji Allah. Ia berbicara
tentang Anak itu kepada semua
orang yang sedang menunggu
Allah untuk membebaskan
Yerusalem. (Lukas 2:25-38)



ORANG-ORANG BIJAK

Beberapa waktu kemudian, orang bijak dari negara-negara jauh di timur melihat sebuah bintang yang 
tidak biasa di langit. Mereka menyadari itu berarti seorang raja yang baru telah lahir. Jadi, mereka
melakukan perjalanan menempuh jarak yang sangat jauh untuk melihat raja ini. Mereka tiba di Betlehem
dan menemukan tempat di mana Yesus dan orang tuanya tinggal.

Waktu orang-orang bijak itu melihat Yesus dengan ibunya, mereka tersungkur dan menyembah Dia. 
Mereka memberi emas, kemenyan, dan mur kepada Anak itu. 



ALLAH

Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia menyerahkan Anak tunggal-Nya supaya setiap orang yang percaya
kepada-Nya tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang kekal. (Yohanes 3:16)
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