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“YESUS JERUSELAMAT DUNIA” 
- Lukas 2:1-7 - 

Pdt. Dr. dr. Paul Choo – Sihombing 
 
PENJABARAN PERIKOP 
 

• Ayat 1 “Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di 
seluruh dunia.”  

o Siapa orang yang bernama Kaisar Agustus ini?  
▪ Dia adalah kaisar Romawi terbesar.  
▪ Sebelum dia datang sebagai kaisar, orang Romawi memiliki banyak jenderal dan mereka sering 

berperang satu sama lain. Jadi seluruh kekaisaran Romawi selalu berperang. 
▪ Setiap kali ada perang maka ada kekacauan, tidak ada hukum. Semua orang bertindak sesuka 

mereka.  
▪ Jadi sangat berbahaya untuk keluar. Dan orang-orang jalanan bisa merampok Anda, orang-orang 

menculik Anda. Dan seringkali ketika ada perang ada juga kelaparan, tidak ada cukup makanan. 
Orang tidak ingin menanam makanan karena Anda menanam tetapi Anda tidak pernah memiliki 
kesempatan untuk memanennya, Anda mungkin diusir dari tanah Anda atau tentara mungkin 
mencuri makanan Anda. Jadi orang bahkan tidak menanam makanan mereka. 

▪ Sehingga banyak kelaparan, banyak kekacauan, banyak masalah, tetapi ketika Kaisar Agustus 
datang, dia menaklukkan semua jenderal.  

▪ Dia membawa kedamaian ke kekaisaran Romawi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. 
Dan kedamaian yang dia bawa berlangsung selama 200 tahun lamanya setelah dia meninggal. 

o Perdamaian berlanjut selama 200 tahun, mengapa?  
▪ Karena dia bukan hanya seorang penakluk yang menaklukkan sisa pertempuran atau 

mengurangi pertempuran tetapi dia juga seorang administrator yang sangat cerdas. Dan dia 
mengatur sistem di kekaisaran yang membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dia 
adalah seorang gubernur atau administrator yang handal. Dan karena itu semuanya bekerja 
dengan baik. 

o Kaisar Agustus tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan menggunakan dia untuk mempersiapkan 
perdamaian di tanah di luar Israel.  

o Di sekeliling Israel ada kekaisaran Romawi. Dan Tuhan menggunakan Kaisar Agustus untuk 
mempersiapkan perdamaian sehingga ketika Yesus mati dan bangkit dari kematian, kabar baik dapat 
menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi.  

o Di masa lalu tidak bisa karena Anda bahkan tidak bisa keluar dari kampung Anda karena Anda mungkin 
dirampok oleh orang-orang di hari berikutnya. Jadi Anda bahkan tidak bepergian. Bagaimana Anda 
membawa kabar baik? 

o Tetapi ketika Kaisar Agustus memberikan kedamaian, orang-orang mulai berdagang, orang-orang 
berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan bebas. Ada kedamaian. Dan kabar baik bisa 
menyebar jauh.  
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o Tidak hanya itu Kaisar membangun jalan yang sangat bagus sehingga pasukannya dapat pergi dari satu 
tempat ke tempat lain di jalan yang baik. 

o Jadi Tuhan menggunakan kerajaan yang besar, hebat, dan terbesar ini untuk melakukan pekerjaan bagi 
bayi kecil yang akan lahir pada saat itu. Ini cukup menakjubkan.  

o Anda tahu kaisar Agustus adalah orang yang terkenal, orang yang hebat, tetapi Anda tahu hari ini siapa 
yang mengingat Kaisar Agustus? Kita bahkan tidak pernah mendengar tentang dia, sebagian besar dari 
Anda juga demikian. 

o Tapi kita ingat bayi kecil Yesus. Seluruh dunia mengingat Yesus, seluruh dunia merayakan Yesus hari ini. 
Siapa yang merayakan Kaisar Agustus? Terlupakan. Jadi semua ketenaran di dunia ini tidak ada artinya. 
Jangan repot-repot dengan ketenaran dunia ini. 

o Sekarang apa yang dia lakukan?  
▪ Dia menetapkan undang-undang bahwa semua harus didaftarkan, ini adalah bagian dari 

pemerintahannya. Setiap orang harus memiliki namanya dan namanya terdaftar sehingga dia 
bisa membayar pajaknya.  

▪ Sebelumnya, bagaimana cara memungut pajak? Anda bahkan tidak tahu apakah orang ini ada 
atau tidak. Jadi ini adalah bagian dari administrasi yang luar biasa ini. 
 

• Ayat 2 “Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Siria.”  
o Jadi dia telah menempatkan gubernur di tempat yang berbeda. Dan Kirenius adalah gubernur Siria. 

Tempat besar yang disebut Siria ini berbeda dari Suriah sekarang. Siria memiliki kendali atas Israel, atas 
Tanah Perjanjian. Jadi dialah yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah ini termasuk Siria dan Israel.  

• Ayat 3 “Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.”  
 

o Jadi setiap orang harus kembali ke tempat asalnya, tempat kelahiran mereka. Tempat kelahiran nenek 
moyang mereka.  
 

• Ayat 4 “Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, -
-karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud”  

o Jadi Yusuf yang berasal dari Betlehem. Dia sekarang di Nazaret, 130 kilometer dari Betlehem. Dia telah 
pergi jauh dari tempat asalnya.  

o Bagi Anda dan saya 130 kilometer itu tidak terlalu jauh sekarang karena kita memiliki kendaraan, kita 
memiliki mobil dan motor, kita memiliki pesawat terbang. 

o Tapi pada masa itu 130 kilometer sangat, sangat jauh. Ini hampir seperti pergi ke Kalimantan. Butuh 
banyak hari untuk bepergian. Anda tahu rata-rata mereka akan melakukan perjalanan sekitar 20 
kilometer per hari. Dan membuat mereka seminggu penuh untuk bepergian. Hari ini Anda bisa pergi ke 
Kalimantan dalam beberapa jam dengan pesawat.  

o Dan mereka juga menghabiskan banyak uang karena dalam perjalanan mereka harus mempersiapkan 
keperluan dan penginapan kecil seperti hotel dan itu menghabiskan banyak uang juga bahaya , banyak 
usaha, banyak energi untuk bepergian. Tetapi semua orang harus melakukannya termasuk Yusuf. 
Sehingga dia kembali ke Betlehem.  

o Menariknya kota Betlehem berarti dalam bahasa Ibrani "rumah roti" Betlehem adalah rumah roti. Itu 
adalah tempat yang menghasilkan banyak makanan. Yesus kemudian dalam Yohanes pasal 6:35 
mengatakan “Akulah roti hidup.” Dia yang datang kepadaku tidak pernah lapar (Yohanes 6:35) 

o Roti adalah makanan pokok, makanan utama bagi Yahudi. Jadi Yesus berkata, “Akulah roti hidup, kamu 
membutuhkan Aku. Jika kamu tidak memiliki Aku, kamu akan mati.” Dan dia akan lahir di Betlehem 
“rumah Roti.” 
 

• Ayat 5 “supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya,  yang sedang mengandung.”  
o Menurut sejarah ketika seseorang harus mendaftar dalam hukum Romawi wanita tidak perlu pergi. Istri 

tidak perlu pergi karena bepergian sangat sulit. Umumnya saat tugas resmi hanya pria yang perlu pergi. 
Jadi Yusuf sebenarnya tidak perlu membawa Maria ke Betlehem karena dia hanya perlu mendaftarkan 
keluarganya.  

o Mengapa Maria harus pergi membawa bayi, hamil, bepergian?  
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▪ Pada hari-hari itu perjalanan sangat sulit, sangat panas, jalanan sangat kasar. Maka tidak ada 
tempat tinggal yang layak. Jadi mengapa dia membawa Maria? Dia tidak diharuskan pergi, dia 
tidak perlu. Tetapi tentu saja bayi itu harus lahir di Betlehem. Itu sudah dinubuatkan 
sebelumnya. Itu alasan nomor satu.  

▪ Tuhan mengatur semua sehingga Maria akan melahirkan di Betlehem karena itu sudah 
dinubuatkan. 
 

• Verse 6 "Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin,"  
 

• Ayat 7 “dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan 
dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.” 

o Bukankah ini menarik? Dia melahirkan putra pertamanya.  
o Maria memiliki banyak putra setelah ini. Ia memberitahu kita bahwa dia memiliki anak-anak lain yang 

lahir kemudian. Dan kita tahu ada empat anak laki-laki lain dan setidaknya dua anak perempuan yang 
lahir kemudian.  

o Jadi beberapa bagian dari Kekristenan mengatakan Maria selalu perawan. Tidak! Dia masih perawan 
ketika Yesus lahir, dia tidak perawan selamanya. Jadi anak sulung tidak hanya lahir sebagai anak laki-laki 
satu-satunya. Yesus adalah putra tunggal Allah tetapi bukan putra tunggal Maria. 

o “lalu dibungkusnya dengan lampin.”  
▪ Kata lampin berarti kain yang sobek. Mereka tidak memiliki kain yang bagus untuk-Nya, selimut 

yang bagus untuk-Nya. Mereka tidak kaya, mereka miskin jadi apa pun pakaian yang mereka 
miliki untuk membungkus bayi ini, mereka membungkus bayi ini. 

o Tampaknya Maria yang malang melahirkan bayi itu tanpa bantuan siapapun. Tidak ada keluarga di sana. 
Keluarganya ada di Nazaret. Dan bagaimana dia sendirian melahirkan bayi ini? Sungguh cara yang 
menyedihkan untuk memasuki dunia bagi sang pencipta alam semesta masuk ke dunia kemudian dibalut 
dengan sobekan kain. 

o “dan dibaringkannya di dalam palungan,”  
▪ Palungan adalah kotak tempat mereka menaruh jerami untuk dimakan lembu dan domba. Pada 

dasarnya ini adalah kotak tempat Anda melempar rumput agar hewan dapat memakan 
makanannya. Sungguh cara yang menyedihkan bagi pencipta alam semesta untuk tidak memiliki 
tempat meletakkan kepala-Nya, tempatnya tinggal. 

o Bukankah ini sangat benar/nyata?  
▪ Suatu hari Dia akan berada di atas kayu salib yang bahkan lebih buruk dari kotak kayu. Dia pergi 

ke kotak kayu itu dengan sukarela dan Dia pergi ke kayu salib dengan sukarela untuk Anda dan 
untuk saya.  

▪ Jangan lupa Dia menciptakan dunia. Dia adalah Tuhan, Tuhan Yang benar-benar Tuhan, 100% 
Tuhan namun Dia terlahir 100% manusia. Karena Juru Selamat dunia harus 100% Tuhan dan 
100% manusia dalam satu pribadi.  

▪ Karena di atas salib itu sebagai Tuhan Dia mengenal kita semua. Dia tahu semua dosa kita. Dia 
sebagai Tuhan dapat mengingat setiap dosa dan sebagai Tuhan Dia mengingat setiap dosa dan 
menanggungnya ketika Dia berada di kayu salib.  

▪ Tetapi karena Tuhan Dia tidak dapat menderita, Dia tidak dapat berdarah, Dia tidak dapat mati. 
Tapi sebagai manusia Dia bisa menderita, berdarah dan mati untuk kita. Itu sebabnya Dia harus 
menjadi 100% Tuhan dan 100% manusia. Juruselamat harus datang ke dunia ini. Sungguh 
pemikiran yang luar biasa bahwa Dia datang ke dunia ini tanpa tujuan kecuali sebuah kotak kecil 
yang terbungkus kain robek. Tapi 33 tahun kemudian Dia pergi ke kayu salib tanpa apa-apa di 
tubuh-Nya, bahkan kain robek sekalipun tapi Dia memiliki daging yang dirobek untuk Anda dan 
untuk saya. Sungguh Tuhan yang luar biasa yang sangat mengasihi saya dan sangat mengasihi 
Anda sehingga Dia rela melalui semua ini untuk orang berdosa seperti saya dan orang berdosa 
seperti Anda. Sungguh Juruselamat! 
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KESIMPULAN 

• Jadi pada Hari Natal ketika Anda melihat adegan bayi ini, saat ini mereka membuatnya sangat indah tetapi 
sesungguhnya sangatlah mengerikan. Ada domba di sekitar, bau kotoran sapi dan bau domba, tempat yang 
kotor. Dan di situlah Dia dilahirkan untuk Anda dan untuk saya. Tujuan-Nya  adalah pergi ke kayu salib bagi Anda 
dan saya. 

 
 
Terima kasih Yesus! Saya berdoa agar Anda menyampaikan pesan yang luar biasa tentang kasih Tuhan ini ke seluruh 

dunia. Juruselamat dunia telah datang. 
Semoga Tuhan memberkati Anda di musim Natal yang indah ini! 

 
 

 

 

 

 

 

Selamat Natal! 


