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Bari, tuhan mengirim malekat jibril 
kepada wong gadis muda yahudi 
yang manis bernamo maria.  Dio 
njoktaunyo kau bakal bónténg trós 
ngelaérke sikok kupek lanang.  
Kau bakal namoi-nyo yesus.  

32 dio bakal jadi wong yang 
besak trós 

bakal disebót 
budak dari 
yang 
mahabesak.



Tapi uji Mariam ke malekat tu, 
"Cakmano pasal tu pacak tejadi? 
Soalnyo aku ni mase gades, dak 
perna tedok samo lanang."  Uji 
malekat tu ke dio, Ro Suci 
bakal ndatengi kau, 
trós kuaso dari 
Yang Mahabesak 
bakal nódóngi kau. 



Jingokla! Elisabet, 
dolor kau tu, dio 
jugo lagi bónténg di 
usio tuo.  Ini 
keajaiban jugo, 
setelah itu Mariam 
begancang pegi 
elisabet, mereka 
muji tuhan.



Maria bertunangan 
ontok menikah 
dengan lanang 
bernamo yusup. 
Yusup sedih ketika 
dio mengetahui 
Maria sedang 
bonteng. Dio 
mengira wong lain 
adalah ayahnyo.



Jero sebuah mimpi, malekat 
tuhan jingok yusup bahwa 
budak ini adalah anak-nyo 
tuhan.  Yusup harus membantu 
maria menjaga yesus.



Yusup memercayai dan mematuhi tuhan.  Dio jugo 
mematuhi hukum negaranyo.  Kareno undang-undang 
anyar, dio dan maria pegi 
ke kampung halaman 
mereka, 
betlehem, 

ontok membayar pajak.



Tibola waktunyo 
mariam ontok beranak.  
Tetapi yusup da kate 
tempat nginep.  Galoh 
penginapan 
da kate.



Yusup akhirnyo menemukan kandang.  Di sana, bayi 
yesus lahir.  Ibunyo membaringkan-nyo di palungan, 
tempat ko’o nyo hewan 
biasonyo 
diletakkan.



Di parak nye, para gembala menjaga kawanan 
mereka yang sedang tedok. Malekat 
tuhan muncul dan njok tau mereka 

kabar 
indah.



"Di kota Daud la laer antok kamu sikok penyelamet 
yang Iola alması jugo tuan. Kamu baal nemuke 
sikok bayi  itu terbareng di jero 

wada 
pajoan 
ternak”.



Tibo-tibo, sepasokan malekat muji tuhan, 
ujinyo "kemulyoan óntók tuhan di surgo, 
Trós damai di bumi óntók manusio 

yang tuhan 

dewek 
seneng 
mélényo".



Penjago-penjago kambeng domba 
bergancang pegi ke jeo wada pajoan 
ternak , mereka njok tau galoh wong apa 
yang para malekat ujikan tentang yesus.



Pas la genep ari, yusup samo 
mariam gawak jesus ke ruma 
agong tuhan di jerusalem.  
Ada sikok wong yang 
bernamo simeon muji 
tuhan ontok budak, 

tros di situ 
ado hana, 

sikok 
nabi 
betino, 
njokkan 
terima 
kasih.



Berduo jingo yesus 
adalah anak-nyo tuhan, 
jingo keselamentan 
yang dijanjikan.  
Yusup mengorbankan 
dua ekor burung.  Ini 
adalah persembahan 
yang menurut 
hukum tuhan harus 
dibawa wong miskin 
ketika mereka 
mempersembahkan 
wong budak yang anyar 
lahir kepada tuhan.



Beberapo lamo 
abés tu, bintang 
khusus membawa 
wong Bijak dari 
sebuah negaro 
Timur ke 

Yerusalem. "Di mano dio 
yang terlahir sebagai rajo 
wong Yahudi?" mereka 
bertanyo. "Kito ingin 
menyembah dio."



Rajo herodes mendengar 
tentang wong bijak.  
Kareno kesusahan, dio 
meminto wong-wong 
ontok njok taunyo 
ketika mereka menemukan 
yesus.  "Aku jugo ingin 
menyembah dio," uji 
herodes.  Tapi dio 
mudiken.  Herodes 
ingin memunuh 
yesus.



Bintang itu menuntun wong bijak ke 
rumah persis di mano Maria dan yusup 
tinggal bersamo si budak kecil. 
Dengan berlutut jero ibadah, 
para pengelana itu njok Yesus 
hadiah emas dan parfum 

yang kayo.



Tuhan memperingatken wong 
bijak ontok pulang secara 
diam-diam.  Herodes marah 
nian.  Bertekad ontok tumpes 
yesus, penguaso jahat itu 
memunuh galoh bayi lanang di 

betlehem.



Tetapi Herodes idak 
dapat mencelakai 
Anak-Nyo tuhan! 
Diperingatkan jero 
mimpi, yusup 
membawa Maria dan 
Yesus ke tempat 
asak di Mesir.



Ketika Herodes 
meninggal yusup 
membawa Maria dan 
Yesus balek dari 
Mesir. 

Mereka tinggal di kota 
kecil Nazareth, parak laot Galilea.



Lahirnya yesus

Cerito dari kato tuhan, alkitab

Ditemukan di

Matius 1-2, Lukas 1-2

"Lawang masuk kato katomu." 
Mazmur 119:130



Selesai



Kisah Alkitab ini menceritokan Tuhan kito yang luar 
biaso yang menciptokan kito dan yang awak ingin mengenal-Nyo.

Tuhan tau kito telah melakuken hal-hal jelek, yang tuhan sebut 
dosa. Hukuman untok dosa adalah maut, tapi Tuhan sangat 

mengasihi wong, tuhan mengutus Anak-Nyo, Yesus, untok mati di 
kayu Salib dan dihukum kareno dosa-dosa wong, Kemudian Yesus 
hedop kembali dan pulang ke Surgo! Jika wong percaya kepada 
Yesus dan meminta Dio untuk mengampuni dosa-dosa wong, Dio 
akan melakukannyo! Dio akan dateng dan tinggal di dalem wong 

sekarang, dan wong akan hidup bersamo Dia selamanyo.

Jika Anda percayo ini adalah kebenaran, muji ini kepada Tuhan:
Yesus terkasih, aku percayo bahwa Engkau adalah Tuhan, dan 

menjadi manusio yang mati untuk dosa-dosa wong, dan sekarang 
Engkau hedop kembali. Datanglah ke dalam hidupku dan ampuni 

dosa-dosaku, sehingga aku bisa memiliki hedop baru sekarang, dan 
suatu hari pergi bersamaMu selamanyo. Tolong awak untuk 
mematuhi-Mu dan hidup untuk-Mu sebagai anak-Mu. Amin.

Baca Alkitab dan muji dengan Tuhan setiap hari! Yohanes 3:16
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