
Ini adalah kisah nyata mengenai Yesus Kristus yang 
datang ke dunia sebagai seorang bayi dan bertumbuh 
dewasa. Tetapi Ia lebih dari sekedar manusia biasa. 
Ia adalah Anak Allah. Ia melakukan banyak hal yang 
luar biasa, tetapi yang paling luar biasa adalah apa 
yang Ia lakukan bagimu! Baca dan temukan hal luar 
biasa apa yang Ia lakukan…

Kisah tentang 

Yesus Kristus

SAMPLE



“Jangan takut untuk 
mengambil Maria sebagai 

istrimu. Karena Allah 
telah memilihnya untuk 
mengandung PutraNya, 
Yesus, “Anak dari Allah 

yang Maha Tinggi.”

“Kami telah berjalan 
jauh. Istri saya sudah 

akan melahirkan.” “Tidak ada kamar di 
sini atau di tempat 
lain di Betlehem.”

Allah mengasihi manusia, akan tetapi 
manusia sering mengabaikan Allah 
dan melakukan hal-hal yang membuat 
mereka tidak dapat menjadi sahabat 
Allah. Allah mempunyai rencana untuk 
memperbaiki hubungan tersebut: Ia 
mengirim malaikatNya kepada Yusuf 
untuk memberitahu apa yang akan 
terjadi dengan Maria, tunangannya.

Yusuf mengasihi Allah dan mempercayai malaikat 
itu. Ketika Kaisar Romawi mengadakan sensus, 

Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem. Pada waktu itu 
Maria sudah hampir akan melahirkan.
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Kelelahan, Maria dan Yusuf tinggal 
di kandang domba. Malam itu Yesus 
dilahirkan. Maria menempatkan bayi 
Yesus di palungan.

Malam itu juga, para gembala yang sedang 
menjaga domba di luar kota Betlehem melihat 
seorang malaikat di langit.

“Apa yang 
terjadi?”

“Jangan takut. Aku 
membawa kabar 

sukacita bagimu dan 
seluruh dunia.”

“Allah 
menyelamatkan 

kita.”

“Hari ini seorang 
Juru Selamat 

telah lahir bagimu. 
Kemuliaan bagi 

Allah di surga dan 
damai bagi semua 
orang di bumi.”
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Anak laki-laki itu 
bertumbuh dewasa 
dan memulai 
pekerjaan Bapa 
waktu ia berusia 
sekitar 30 tahun. 
Ia meminta Yohanes 
untuk membaptisNya.

“Engkau adalah 
Anak Allah.

“Yohanes, Allah 
memilihmu untuk 

memperkenalkanKu 
kepada dunia.”

Maka Yohanes membaptis 
Yesus. Ketika Yesus keluar 
dari air, Roh Allah turun 
dalam bentuk burung merpati. 
Dan terdengar suara,

Selama tiga tahun, Yesus, Putra Allah, melakukan 
banyak mujizat: menyembuhkan orang buta, tuli, bahkan 
membangkitkan orang mati. Ia mengasihi anak-anak dan 
banyak orang mengikutiNya. Ia mengajak semua orang untuk 
mengasihi Allah dan melayaniNya.

Yesus melakukan banyak hal selama 

di dunia. Jika semuanya ditulis 

satu persatu, bahkan seluruh 

dunia ini tidak akan cukup untuk 

menampungnya.

“Inilah Anak-Ku 
yang Kukasihi, 

KepadaNyalah Aku 
berkenan.”

Tetapi inilah beberapa hal 
yang Ia lakukan…

Aku tidak  
layak  

membaptisMu.!”
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Yesus adalah guru yang bijak dan penuh kasih. Banyak orang 
berkumpul untuk mendengarkan dan melihat mujizatNya. 

Suatu kali, Yesus sedang mengajar banyak orang. 
Mereka sudah lapar dan hanya ada seorang anak 

laki-laki yang memberikan bekal makanannya 
kepada Yesus.

“Allah, Bapa, 
terima kasih untuk 
roti dan ikan ini.”

Yesus berdoa dan bekal makan siang anak itu dapat 
memberi makan lebih dari 5,000 orang.

“Ini 
mujizat!”
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Puisi keselamatan
Yesus, Kau mati di atas kayu 

salib dan bangkit kembali untuk 
menyelamatkan yang terhilang.

Ampunilah segala dosaku dan 
datanglah sebagai Juru Selamatku, 

Tuhan dan sahabatku. Ubah hidupku 
dan jadikan baru. Dan tolonglah aku, 

Tuhan, untuk hidup bagiMu.
www.thesalvationpoem.com

Hari ini aku telah menerima Yesus sebagai 
Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku:

Nama:

Tanggal:

Bagaimana aku bisa meminta Yesus 
untuk mengampuni semua dosaku?  
Ikuti langkah-langkah berikut.

Ada banyak hal yang perlu dipelajari di Alkitab 
tentang Allah dan PutraNya yang tunggal, Yesus. 
Beberapa bagian di Alkitab yang perlu kamu 
baca:
•  Bagaimana Allah menciptakan kita dan dunia 

ini: Kejadian 1,2
•  Bagaimana manusia berpaling dari satu-

satunya Allah yang benar: Kejadian 3
•  Kisah tentang kehidupan Yesus: Matius, 

Markus, Lukas dan Yohanes.
•  Bagaimana Roh Kudus membantu kita untuk 

hidup dalam cara yang menyenangkan Yesus. 
Yohanes 14:15-21; Kisah Para Rasul 2

• Bagaimana gereja dimulai. Kisah Para Rasul 2.
Ayat-ayat untuk dihafalkan: 2 Korintus 5:17; 1 
Yohanes 3:24; Yohanes 14:15,21

1   Katakan kepada Yesus bahwa kamu 
mengasihi Dia untuk semua hal yang sudah 
Ia lakukan bagimu. Berterimakasihlah 
padaNya.

2   Katakan kepada Yesus bahwa kamu 
menyesal atas semua dosa. Katakan kepada 
Yesus bahwa kamu ingin meninggalkan 
dosamu dan kembali padaNya.

3   Katakan bahwa kamu percaya Yesus 
berkuasa untuk mengampunimu.

4   Mintalah Yesus untuk mengampunimu. 
Katakan bahwa kamu ingin hidup bagiNya 
dan mengikutiNya seumur hidupmu.

5   Bersyukurlah karena Ia telah 
mendengarkan doamu dan mengampunimu. 
Yesus menyelamatkanmu. Kini kamu adalah 
milikNya.

Langkah-langkah menarik selanjutnya:

Kamu bisa berbicara kepada Yesus kapan 
pun. Berbicaralah padaNya dengan suara 
keras atau di dalam pikiranmu.

Hal-hal yang 
perlu diketahui:

1  Ceritakan keputusanmu kepada orang lain yang mengasihi 
Yesus. Bekerjasamalah untuk menemukan jawaban-jawaban atas 
pertanyaanmu.

2  Bila ada sekelompok teman-teman Yesus yang kamu temui di 
gereja atau dekat rumahmu, bergabunglah dengan mereka. Ini 
adalah cara untuk tetap kuat dalam keputusanmu mengikut Yesus.
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