
Menentukan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Yesus Kristus 

 

Menentukan tahun Kelahiran yesus Kristus 

Tahun berapa Yesus/ Isa lahir? 

Jawab: 

5 SM Kalender Julian. 

1. Jaman Raja Herodes Agung (37 SM – 4 SM) 

2. Setelah perintah sensus diterbitkan oleh Kaisar Agustus (8 SM – …. SM) 

3. Kirenius menghegemoni Siria dan menuntaskan sensus (5 SM – 4 SM) 

4. Koreksi atas perhitungan Dionysius Exiguus dengan menghitung tahun jabatan Kaisar 

Agustus saat masih menggunakan nama Octavianus (5 SM) 

 
Untuk lebih mudahnya, informasi tersebut ditampilkan dalam tabel waktu sebagai berikut: 

 
Tabel waktu tentang perhitungan tahun kelahiran Yesus Kristus 

 
Dari tabel waktu ini, kita dapat melihat irisan berbagai petunjuk itu merujuk ke tahun 5 SM 
(Sebelum Masehi) sebagai tahun kelahiran Yesus Kristus. 

Herodes meninggal dunia tahun 4 SM di Yerikho berdasarkan riwayat dari Josephus. 
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Artifak sarkofagus Raja Herodes3 dari tahun 4 SM.4 Ditemukan oleh arkeolog Ehud Netzer dari 

Hebrew University. 

 
Perhitungan berdasarkan laporan sejarah Josephus, Herodes meninggal dunia antara 2 
gerhana bulan. Pada tahun 4 SM, gerhana bulan terjadi pada 13 Maret 4 SM dan 5 September 
4 SM. Maka, Herodes meninggal dunia di antara 2 kisaran tanggal ini. 

Kesimpulan 

Karena Herodes meninggal paling cepat itu 13 Maret 4 SM, maka: 

1. Yesus Kristus lahir sebelum 13 Maret 4 SM. 

2. Kirenius memerintah atas Siria antara tahun 4-5 SM. Implikasi dari hal ini, Kirenius 

memerintah bersama Varus sebagai duumvir atau penguasa kembar, dua orang memegang 

kekuasaan atas suatu wilayah. 

 

Salah Kaprah Mengenai Tanggal 25 Desember Hari Raya Paganisme 

 

Setidaknya sejak abad ke-2, gereja telah meyakini bahwa Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. 

Namun, sejumlah orang membuat teori yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa hari raya Natal 

berasal dari kebiasaan kafir. 

Ada Teori yang berkembang bahwa Natal 25 Desember berasal dari Kebiasaan Kafir/Paganisme. 25 

Desember dianggap sebagai perayaan penyembahan Dewa Matahari Bangsa Romawi (Sol Invictus). 

Padahal penghormatan kepada Dewa Matahari di Kerajaan Romawi baru dimulai pada tahun 274 

AD/Sesudah Masehi. Tradisi perayaan tanggal 25 Desember tidak ada dalam kalender Romawi sampai 
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setelah Roma menjadi Negara Kristen. Bukti prasasti di zaman Kaisar Licinius, menuliskan bahwa 

perayaan dewa matahari Sol Invictus (Matahari yang tak terkalahkan) jatuh pada tanggal 19 Desember 

dan persembahan kepada Sol Invictus dilakukan pada tanggal 18 November. Perayaan ini baru marak 

dilakukan pada abad ke-4 dan ke-5, jauh setelah zaman Kristus dan Para Rasul. Contoh Perayaan Natal 

25 Desember Tahun 336 Sesudah Masehi (SM) semasa pemerintahan Kaisar Romawi Konstantin, tapi ini 

bukan sebagai perintah resmi Kaisar. Pada abad 1-5 Masehi, Winter Solstice (Titik Balik Matahari Musim 

Dingin) terjadi tanggal 19-23 Desember, bukan 25 Desember. 

Tanggal 25 Desember baru menjadi hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan sejak pemerintahan 

Kaisar Julian yang murtad. Kaisar Julian pernah menjadi Kristen namun kemudian Murtad dan kembali 

ke Paganisme Romawi. Sejarah menyatakan bahwa Kaisar Julian inilah yang menentukan hari libur 

pagan tanggal 25 Desember. Jadi logisnya, Kaisar Romawi mengadopsi perayaan Natal 25 Desember 

sebagai perayaan Dewa Mataharinya, dan bukan sebaliknya, umat Kristen yang mengadopsi perayaan 

itu dari mereka. 

Ada yang berpendapat bahwa tanggal 25 Desember berhubungan dengan perayaan Saturnalia orang 

Romawi yang menghormati Dewa Saturnus. Perayaan Saturnalia terjadi antara tanggal 17-23 Desember. 

Bahkan menurut Macrobius (+/- 430 Sesudah Masehi) seorang Pagan yang merayakan Saturnalia, 

Saturnalia berlangsung 16-18 Desember. 

Kaisar Roma menetapkan perayaan Saturnalia pada tahun 274 Sesudah Masehi, sedangkan tradisi gereja 

yang mengaitkan perayaan Natal pada tanggal 14 bulan Nisan dengan tanggal 25 Maret dan tanggal 25 

Desember bisa ditelusuri hingga tahun 200 SM. 

Faktanya, Natal baru dipersoalkan oleh teolog Protestan Jerman, Ernst Jablonsky permulaan abad 19 M, 

bahwa perayaan Natal diambil alih dari perayaan kelahiran Dewa Matahari Tak Terkalahkan (Natalis Sol 

Invicti). Pendapat yang jelas-jelas salah ini tanpa “check and recheck” berdasarkan sumber-sumber 

primer sejarah gereja kuno, langsung diikuti oleh Encyclopedia Britania dan Encyclopedia Americana. 

Padahal penulis entry “Christmas” dari kedua encyclopedia ini sama sekali tidak memahami sejarah 

gereja kuno, khususnya sejarah liturgi dan penetapan perayaan-perayaan gerejawi. Kesalahan ini 

disebabkan antara lain karena para penulis itu hanya mendasarkan pada sumber-sumber sejarah gereja 

Barat abad belakangan, yang mengatakan bahwa perayaan Natal untuk pertama kali ditetapkan oleh 

Paus di Roma pada abad IV. 

 

 

Menentukan Tanggal dan Bulan Lahir Yesus 

Dalil Alkitab bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Desember 

1. Ezra 7: 8-10 
2. Lukas 1: 10-11 

3. Lukas 1: 39-40 
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4. Yosua 21: 11-13 

5. Lukas 1: 13 

6. Lukas 2: 6 

7. Lukas 1: 26-27, 36 

8. Lukas 1: 39 

9. Lukas 1: 56 

10. Matius 1: 19-20 

11. Matius 2: 11 

12. Lukas 2: 21 

13. Lukas 2: 22 

14. Matius 2: 13-15 

15. Matius 2: 13-15 

16. Lukas 2: 39 

17. Matius 2: 15, 19-23 

 

 

KRONOLOGI SEJARAH NATAL 25 DESEMBER 

Bagaimana umat Kristiani menentukan tanggal dan bulan kelahiran Yesus? Menurut Yohanes 

Krisostomus, tanggal kelahiran Yesus dihitung dari kelahiran Yohanes Pembaptis. 

Lukas, dalam Injil yang ditulisnya, mengatakan bahwa pada suatu saat Zakharia dari ‘rombongan 

Abia’ melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan (Luk. 1:5). Keturunan Harun dibagi ke 

dalam 24 rombongan (1 Taw. 24). Dua puluh empat rombongan itu bertugas untuk 

menyelenggarakan ibadah dalam suatu rotasi sepanjang tahun. Setiap rombongan imam melayani 

satu minggu di bait Allah, dua kali setahun. Rombongan Abia melayani di giliran ke-8 dan 

ke-32 dalam siklus tahunan. 

Namun bagaimana siklus dimulai? Josef Heinrich Friedlieb dengan sangat yakin mengatakan 

bahwa rombongan imam pertama, Yoyarib, bertugas sepanjang waktu penghancuran 

Yerusalem pada hari ke-9 pada bulan Yahudi yang disebut bulan Av ((Josef Heinrich Friedlieb’s 

Leben J. Christi des Erlösers. Münster, 1887, p. 312.)). Maka, masa rombongan imamat Abia 

(yaitu masa Zakaria bertugas) melayani adalah minggu kedua bulan Yahudi yang disebut Tishri, 

yaitu minggu yang bertepatan dengan the Day of Atonement/Hari Raya Pendamaian/Yom Kippur, 

hari ke-10. Di kalender kita, the Day of Atonement dapat jatuh di hari apa saja dari tanggal 22 

September sampai dengan 8 Oktober. 
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Divisi Abia mendukung konsepsi/mulai dikandungnya Yesus sekitar 25 Maret 5 SM. Ini pertama 

kali disarankan oleh Chrysostom (Yohanes Krisostomus), Uskup Konstantinopel, dalam sebuah 

khotbah pada 386 AD. Zakharia adalah seorang imam di Divisi Abia dan dipilih untuk masuk 

untuk membakar dupa di Bait Allah (Lukas 1). Malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya, 

dan dia diberitahu bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki untuk dinamai Yohanes. 

Dia kemungkinan melayani selama Hari Raya Pondok Daun, divisinya melayani 3-10 Oktober 

dari 6 SM. Bergegas pulang, putra-nya Yohanes Pembaptis akan segera dikandung. Waktu 

kehamilan Elizabeth dan Kabar Sukacita kemudian jatuh sekitar 25 Maret 5 SM, yang mengarah 

ke tanggal kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember 5 SM. 

Berbeda dengan Perayaan Paskah, dalam Alkitab tidak ada keterangan secara eksplisit yang 

menyatakan kapan Yesus Kristus dilahirkan. Kita hanya membaca dalam Lukas 1:9 bahwa 

Malaikat Gabriel menemui Maria di Nazaret untuk memberitakan kabar gembira akan lahirnya 

Yesus pada bulan keenam setelah kunjungannya kepada Imam Zakaria, yang juga 

memberitahukan akan lahirnya Yohanes Pembabtis. Lukas 1:5-25 mengisahkan bahwa Imam 

Zakaria berasal dari rombongan Abia, mendapat giliran bertugas di Bait Allah di Yerusalem. 

Seperti dicatat dalam 1 Tawarikh 24:7-18, ada 24 rombongan imam yang bertugas di Bait Allah, 

dan Abia termasuk rombongan yang kedelapan (David H. Stren, Jewish New Testament 

Commentary, New York: Jewish New Testament Publications, Inc., 1995, hlm. 103). 

Flavius Yosephus (37-100 M), seorang sejarawan Yahudi, dan dokumen "Gulungan Puasa" 

(Meggilot Ta'anit) yang ditulis tahun 160 M, mencatat bahwa ternyata Yoyarib bertugas pada 

minggu kedua bulan AV, yaitu waktu penghancuran Bait Allah di Yerusalem, yang terjadi 

pada tanggal 9 bulan AV (Ibrani: שִּת  TISH'AH BE'AV) yang menjadi dasar penentuan - בְְּׁב ָהעְׁ

puasa dalam dokumen Meggilot Ta'anit dan untuk mendasarkan pada jadwal rotasi tugas imam, 

kita harus mencari catatan sejarah yang berdekatan mengenai kapan salah satu dari ke-24 

rombongan tersebut bertugas. Dan catatan sejarah sezaman mengenai hal itu hanya ditemukan 

dalam Meggilot Ta'anit dan Flavius Yosephus di atas, selain mendasarkan pada dokumen-

dokumen tertua dari bapa-bapa gereja mengenai penetapan perayaan-perayaan gerejawi. 

Berdasarkan catatan Yosephus, War 6.4.1,5, dan Meggilot Ta'anit 29b, bahwa pada tanggal 9 Av 

823 AUC (Ab Urbi Condita, "setelah berdirinya kota Roma") atau bertepatan dengan tanggal 5 

Agustus 70 M, Alfred Edersheim, seorang Yahudi Mesianik, dalam bukunya The Life and Times 



of Jesus The Messiah, menghitung sekitar 75 tahun ke belakang, menemukan bahwa rombongan 

Abia jatuh pada minggu kedua bulan Tishri tahun 748 AUC (Alfred Edersheim, The Life and 

Times of Jesus The Messiah, Massachussets: Hendricson Publishers, 1993, hlm. 974-975). Bulan 

keenam setelah itu jatuh pada tanggal 14 Nisan 749 AUC, Bunda Maria mulai mengandung 

Yesus, dan 9 bulan kemudian Yesus dilahirkan pada tanggal 25 bulan Kislev 749 AUC, atau 

bertepatan dengan kalender kita sekarang 25 Desember. 

Selanjutnya, kalau Malaikat Gabriel menemui Maria untuk memberitakan kelahiran Yesus enam 

bulan sesudah itu (Lukas 1:26), maka ditemukan bahwa Maria mulai mengandung Yesus pada 

tanggal 14 Nisan yang sejajar dengan kalender 25 Maret. Fakta bahwa "Annuntiatio Christi" -Td 

al-Bishara (Kabar Gembira kepada Maria) itu terjadi pada tanggal 25 Maret, sudah dicatat oleh 

para bapa gereja paling awal, yaitu sejak Irenaeus (130-202 M), Hypolitus (170-235 M) dan 

Sextus Yulius Afrieanus (160-240 M). Tanggal kelahiran Yesus Kristus dapat dihitung di sini, 9 

bulan setelah 25 Maret akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau usia kandungan normalnya 

9 bulan, maka 9 bulan setelah 14 Nisan/25 Maret akan jatuh pada tanggal 25 Kislev atau sekitar 

25 Desember. Itulah dasar perhitungan gereja-gereja kuno, khususnya “Coptic Didascalia 

Apostolorum” bahwa Yesus memang lahir pada perayaan Hanukkah, 25 Kislev atau 29 bulan 

Khyak. Tanggal ini selanjutnya dikonversikan menjadi tahun Gregorian 25 Desember di gereja-

gereja wilayah barat. Karena selisih hitungan akibat kesalahan tahun Gregorian, maka gereja-

gereja timur yang masih memakai kalender Yulian, Natal jatuh setiap 7 Januari. Tetapi kalender 

aslinya memang didasarkan atas tahun Ibrani (Lunar System) dan tahun Koptik (Star System). 

Dikatakan dalam Injil Lukas bahwa Elisabet mengandung beberapa saat setelah masa pelayanan 

Zakaria (lih. Luk. 1:24). Maka, konsepsi/kandungan Yohanes Pembaptis dapat terjadi sekitar 

akhir September, sehingga perhitungan 40 minggu setelahnya, menempatkan kelahiran Yohanes 

Pembaptis di akhir Juni, tanggal 24 Juni. 

Selanjutnya dikatakan bahwa sesaat setelah Perawan Maria mengandung Kristus, ia pergi untuk 

mengunjungi Elisabet yang sedang mengandung di bulan yang ke-6. Artinya, umur 

Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Yesus Kristus (lih. Luk. 1:24-27, 36). Jika 6 

bulan ditambahkan kepada 24 Juni maka diperoleh 24-25 Desember sebagai hari kelahiran 

Kristus. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan, diperoleh hari peringatan Kabar Gembira 

(Annunciation) yaitu tanggal 25 Maret. Sesuai Lukas 2:6 (waktu mengandung normal adalah 9 

bulan menurut tradisi Yahudi), maka jika Yohanes Pembaptis dikandung segera setelah the Day 

of Atonement/Yom Kippur, maka tepatlah penanggalan Gereja, yaitu bahwa kelahiran Yesus 

jatuh sekitar tanggal 25 Desember. 



Uniknya, penetapan Natal pertama kali justru jatuh pada hari yang sama dengan perayaan כּוֲנח   הָּ

“Hanukkah” atau Penahbisan Bait Suci, yang juga jatuh setiap 25 bulan kesembilan Ibrani, yaitu 25 bulan 

Kislev. Perayaan yang oleh sejarawan Yahudi Flavius Yosefus (90 M) disebut sebagai ַה ַהח  Ḥag“ ַחִּוּוא

Ha’urim” (Hari Raya Terang) ini, memperingati kemenangan Yudas Makkabe atas Raja Seleukid, 

Antiokhus Epifanes IV, yang menaruh patung dewa orang Yunani di Bait Allah dengan mengorbankan 

babi, yang tentunya sangat menodai perasaan keagamaan umat Tuhan saat itu. Peristiwa bersejarah ini 

dicatat dalam Talmud dan buku Deuterokanonika (Kanon Kedua), khususnya 2 Makabe 10:1-9. Yesus 

pernah datang pada perayaan ini di Yerusalem, “ketika itu musim dingin” (Yohanes 10:22). 

Menurut informasi Anba Yoanis, uskup Nikea, Paus Yulius I di Roma menerima perhitungan Natal dari 

Gereja Timur yang dihitung berdasarkan data-data sejarah kuno seperti yang ditulis oleh Flavius Yosefus. 

Perlu dicatat pula, dalam bukunya The Jewish War, Buku VI, Pasal 4:1-5, Yosefus menyebutkan bahwa 

Bait Suci dibakar oleh Titus pada tanggal 9 bulan Av. Dan data ini cocok dengan dokumen Yahudi, 

Talmud, yaitu sebuah “Baraita” atas teks Traktat Ta’anit 4.29a (ditulis 160 M) yang menyebutkan: 

 אמרמּוּבח חַּבח רּבַעַּב אמאצִַ חַח רּבּב אמאצִַ חַה בִּב ּברעח עּוּב חַאה ִאּבא בּוִראכח חמקדר בַּב ברהּוּב 

 .חַּבח ַחאַּוַּב לר

“Besheharav Bet HaMiqdas harishonah otto hayom ‘erev Tisha be Av hayah umotsai shabat hayah 

umotsai Shevi’it hayetah umishmaretah shel Yehohariv hayetah”. 

Artinya: “Ketika Bait Suci pertama dihancurkan hari itu terjadi setelah petang pada tanggal 9 bulan Av, 

harinya setelah hari Sabat, setelah tahun ke tujuh, dan yang sedang bertugas sebagai mishmar adalah 

Yehoyariv (Yoyarib)” (Rabbi H. Goldwurm, 2006). 

Dokumen itu selanjutnya mencatat, כַח כן ִׁ֖  ken basheniyah” (begitu juga yang kedua), maksudnya“ ּברא

Bait Suci yang kedua juga dihancurkan pada jam, hari dan bulan yang sama. Orang-orang Yahudi sampai 

hari ini melakukan puasa perkabungan atas hancurnya Bait Suci setiap tanggal 9 bulan Av (Ibrani: ּבשעח 

 Tisha be Ab”), seperti tertulis dalam dokumen Megilat Ta’anit (Gulungan Puasa)“ ,ּבִּב ט׳ atau ּבִּב

tersebut. Dalam kalender Yahudi, peristiwa Tisha be Av ini sejajar dengan kalender Yulian 5 Agustus 823 

AUC (Ab Urbi Condita) atau setelah berdirinya kota Roma, yang sama dengan tahun Gregorian 70 M. 

Dengan mengetahui bahwa pada tanggal 9 Av (5 Agustus) tahun 70 M yang bertugas di Bait Allah adalah 

Yoyarib, rombongan pertama dalam 24 rombongan imam Lewi yang bertugas di Bait Allah (1 Tawarikh 

23:7-19), sedangkan menurut Lukas 1:5 imam Zakaria adalah berasal dari rombongan Abia 

(rombongan ke delapan), maka dapat dihitung mundur ke belakang sekitar 75 tahun kapan malaikat 

Gabriel menemui imam Zakaria yang berasal dari rombongan Abia, ketika bertugas di Bait Allah. 

Ternyata dibuktikan sejak abad kedua, bahwa Malaikat Gabriel menemui Zakaria pada waktu perayaan 

 Yom Kippur” (Hari Penebusan Dosa), minggu kedua bulan Tishri. Data ini juga cocok dengan“ נאַיּוּו ַֹוה

dokumen kuno “Protevangelion Yakobus” (170 M) bahwa Malaikat Gabriel menemui Zakaria pada 

perayaan Yom Kippur. Selanjutnya, Lukas 1:26 mencatat bahwa Gabriel menemui Maria di Nazaret 

untuk memberitakan kelahiran Yesus pada bulan keenam setelah menemui Zakaria. Enam bulan 

setelah Tishri akan jatuh pada bulan Ibrani Adar Tseni atau Nisan (kalender Yahudi mengenal bulan ke-



13, yaitu Adar Tseni/kedua yang jatuh 7 kali dalam setiap 19 tahun untuk menyesuaikan selisih 10 atau 

11 setiap tahun antara sistem qomariyah dan syamsyiah). 

Sebagai ibu tentu Maria mengetahui dengan rinci tentang kelahiran anaknya [dan ini yang 

diteruskan oleh para rasul dan para penerus mereka]. Bunda Maria pasti mengingat secara detail 

kelahiran Yesus ini yang begitu istimewa, yang dikandung tidak dari benih laki-laki, yang 

kelahirannya diwartakan oleh para malaikat, lahir secara mukjizat dan dikunjungi oleh para 

majus. 

Sebagaimana umum bahwa orang bertanya kepada orangtua yang membawa bayi akan umur 

bayinya, demikian juga orang saat itu akan bertanya, “Berapa umur anakmu?” kepada Bunda 

Maria. Maka, tanggal kelahiran Yesus 25 Desember (24 Desember tengah malam), sudah 

diketahui sejak abad pertama. Para Rasul pasti menanyakan tentang hal ini sehingga baik  Matius 

maupun Lukas mencatatnya bagi kita. Singkatnya, adalah sesuatu yang masuk akal jika para 

jemaat perdana telah mengetahui dan merayakan kelahiran Yesus, dengan mengambil sumber 

keterangan dari ibu-Nya. 

 

 



 

Penulis Buku Natal 25 Desember berusaha menyusun dan mengusulkan kronologinya sebagai berikut: 

 

Waktu dalam 

Kalender 

Julian atau 

[Kalender Ibrani] Peristiwa Referensi 

 Bulan Av Bulan dimulainya jadwal piket rombongan imam 

Ezra 7: 8-10, 

Rabi Yose Ben 

Halafta dari 

sekitar tahun 150 

M 

https://natal25desember.wordpress.com/2015/01/04/jadwal-rombongan-imam-dimulai-bulan-av/


26 September 6 

SM [15 Tishri 

3756] 

Jibril alias Gabriel mendatangi Zakharia pada Hari Raya 

Sukkot/Hari Raya Pondok Daun/Hari Raya Tabernakel  Lukas 1: 10-11 

malam 27 

September 6 

SM [16 Tishri 

3756] 

Zakharia segera berangkat pulang ke rumahnya di 

Hebron setelah tugasnya selesai. Kerinduan hatinya untuk 

mempunyai anak (Lukas 1:13) mendorongnya untuk 

segera pulang ke rumahnya dan menemui istrinya. 

Implikasinya, Zakharia tidak bermalam di Yerusalem. Lukas 1:13 

27 September 6 

SM pagi [16 Tishri 

3756] 

 Menimbang jarak dan waktu tempuh Yerusalem-Hebron 

dengan jalan kaki pada malam hari dan Zakharia yang 

telah berumur lanjut, maka Zakharia tiba di Hebron pada 

pagi hari tanggal 16 Tishri 3756 Kalender Ibrani. Setiba di 

rumahnya, Zakharia beristirahat setelah bekerja 24 jam di 

bait Allah Yerusalem ditambah berjalan kaki selama 

sekitar 11 jam 35 menit. 

Kalkulasi jarak 

Yerusalem-

Hebron dan 

waktu 

tempuhnya 

dengan berjalan 

kaki. 

malam 28 

September 6 SM 

[ 17 Tishri 3756] 

Kopulasi dengan istrinya berlangsung pada  waktu sekitar 

malam harinya (17 Tishri 3756 Kalender Ibrani). 

Menimbang 

keinginan kuat 

Zakharia dan 

istrinya yang 

ingin segera 

punya anak. 

28 September 6 

SM [17 Tishri 

3756] 

 Awal kehamilan Elisabet, istri Zakharia alias mulainya 

Yohanes dikandung. 

Menimbang 

bahwa firman 

Allah terjadi saat 

kondisi telah 

terpenuhi. 

25 Maret 5 SM [17 

Nisan 3756] 

Gabriel mengunjungi Maria pada bulan keenam 

kehamilan Elisabet. 17 Tishri 3756 + 6 bulan = 17 Nisan 

3756 Kalender Ibrani (25 Maret 5 SM Kalender Julian) 17 

Nisan 3756 Kalender Ibrani atau 25 Maret 5 SM 

Kalender Julian adalah tanggal di mana Gabriel 

mendatangi Maryam dan tanggal Maryam mulai hamil. 

 Lukas 1:26-27, 

36 

30 Maret 5 SM Maria tiba di rumah Elizabet. Lukas 1: 39 
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≈30 Juni 5 SM Maria berangkat dari rumah Elisabet di Hebron. Lukas 1: 56 

Minggu pertama 

bulan Juli 5 SM Maria tiba di rumahnya di Nazaret. Kalkulasi 

Sekitar minggu 

kedua bulan Juli 

5 SM 

Yusuf bertemu Maria saat kandungan Maria berumur 

sekitar 3 bulan. 

Lukas 1: 56, 

dengan 

asumsi, sepasang 

kekasih 

ini segera 

bertemu setelah 

3 bulan putus 

kontak. 

Sekitar minggu 

ketiga bulan Juli 

5 SM Malaikat mengunjungi Yusuf. Matius 1: 19-20. 

Suatu hari antara 

tanggal 1-24 

Desember 5 SM Yusuf dan Maria yang telah menikah tiba di Betlehem. 

Lihat uraian 

dalam “Yusuf-

Maria sudah 

menikah atau 

baru 

bertunangan 

saat tiba di 

Betlehem? 

(Lukas 

2:5/Matius 1:24-

25)“ 

 25 Desember 5 

SM 

 επλησθησαν αι ημεραι ‘eplēsthēsan ai hēmerai’ pada Injil 

Lukas 2:6 => Maryam melahirkan saat kehamilannya 

cukup bulan. Persalinan cukup bulan menurut budaya 

Ibrani kuno adalah 9 bulan. Maka, tanggal lahir Isa Al-

Masih alias Yesus Kristus adalah 25 Maret 5 SM + 9 

bulan = 25 Desember 5 SM Kalender Julian.    Lukas 2:6 

Suatu hari antara 

26 dan 30 

Desember 5 SM 

Yusuf, Maria, dan Yesus pindah ke rumah dalam kota 

Betlehem. Matius 2: 11 
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31 Desember 4 SM Persiapan sunatan  (hajatan religius dan sosial). 

Menimbang latar 

sosial Lukas 2: 

21 

1 Januari 4 SM Yesus disunat (hajatan religius dan sosial). Lukas 2: 21 

2 Februari 4 SM Pentahiran Maria/ Maryam Lukas 2: 22 

6/7 Januari 4 SM Orang Majus tiba di Betlehem 

 Lihat uraian 

dalam “Kapan 

orang Majus 

mengunjungi 

Yesus“ 

Februari 4 SM  Orang Majus kembali ke negara asalnya 

 Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Mesir 
Matius 2:13-15 

Februari-

April 4 SM 
 Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di Mesir 

Matius 2:13-15 

April 4 SM 

 Kematian Herodes Agung 

 Yusuf, Maria, dan Yesus berangkat dari Mesir menuju 

Nazaret. 

Lukas 2:39; 

Matius 2: 15, 19-

23 

 

Catatan historis dalam Talmud Yerusalem Traktat Taanith mengenai Puasa dan Hari Puasa yang 

mencatat perkataan Rabbi Yose Ben Halafta pada sekitar tahun 150 Masehi atau 80 tahun setelah 

penghancuran Bait Allah Yerusalem. 

Dari mana kita tahu bahwa Bait Allah kedua juga hancur pada tanggal 9 Ab? Kami telah 

mempelajarinya di Boraitha: ‘Sebuah peristiwa bahagia disematkan kepada suatu hari di mana 

peristiwa bahagia yang lain terjadi, sementara bencana dianggap berasal dari hari ketika musibah 

lain terjadi,’ dan diceritakan bahwa ketika Bait Allah yang pertama dihancurkan, hal itu terjadi 

pada malam sebelum tanggal 9 Ab, yang juga merupakan malam dekat Sabat dan juga menutup 

tahun Sabat. Yang bertugas pada waktu itu adalah dari Yehoiarib/ Yoyarib, dan orang-orang 

Lewi bertilawat pada tempat yang tepat, pada saat membaca bagian xciv: 23 [Mazmur 94:23]: 

“Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan 

membinasakan mereka; TUHAN, Allah kita, akan membinasakan mereka”; dan mereka tidak 

punya waktu sampai akhir bagian yang menyimpulkan, ‘Ia akan membinasakan mereka; 
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TUHAN, Allah kita, akan membinasakan mereka’, sebelum musuh masuk dan menguasai Bait 

Allah. Hal ini terjadi juga pada kehancuran Bait Allah yang kedua.
1
 

Bukti ini menunjukkan jadwal piket rombongan imam Bait Allah Yerusalem dimulai dari bulan 

Ab, bukan bulan Nisan. Yoyarib adalah rombongan pertama imam yang bertugas. Mengenai 

rombongan imam dapat dilihat dalam 1 Tawarikh 24:7-18 sebagai berikut: 

1. Yoyarib 

2. Yedaya 

3. Harim 

4. Seorim 

5. Malkia 

6. Miyamin 

7. Hakos 

8. Abia 

9. Yesua 

10. Sekhanya 

11. Elyasib 

12. Yakim 

13. Hupa 

14. Yesebeab 

15. Bilga 

16. Imer 

17. Hezir 

18. Hapizes 

19. Petahya 

20. Yehezkel 

21. Yakhin 

22. Gamul 

23. Delaya 

24. Maazya. 

 

Karena penghancuran Bait Allah Yerusalem terjadi pada tanggal 9 Ab 70M,  yaitu pada 
hari Sabat atau hari Sabtu, maka hal itu berarti, rombongan Yoyarib bertugas pada 
minggu yang dimulai tanggal 9 Ab hingga tanggal 16 Ab. 

KENAPA BANYAK ORANG GAGAL MENEMUKAN TANGGAL LAHIR YESUS/ 

ISA DI INJIL? 

Kenapa banyak orang gagal menemukan tanggal lahir Yesus Kristus dalam Injil? 

Jawab 

Sebab salah pakai kalender. 



Mereka menghitung tanggal peristiwa dalam Injil menggunakan kalender Gregorian 
modern yang dipakai sehari-hari. Padahal, kalender modern ini baru digunakan dari 
tahun 1582. 

Injil berasal dari era sebelum tahun 100 Masehi. Kalender yang digunakan pada 
era tersebut adalah Kalender Julian dan Kalender Ibrani kuno. Kalender Gregorian 
belum ada pada era itu. 

Silakan gunakan kalender Julian dan kalender Ibrani, maka Anda akan melihat 
kronologi Natal dan tanggal lahir Isa Al-Masih dalam ayat-ayat Alkitab. 

 

Mengapa Natal bukan September-Oktober atau Juni-Juli? 

ALAT UJI TANGGAL NATAL 

Tantangan terhadap tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Isa Al-Masih alias Yesus 

Kristus “meroket” sejak opini Jablonsky populer pada abad 17 Masehi. Bagaimana cara untuk 

menguji opini tersebut? Injil beserta konteksnya menyediakan alat uji tersebut. 

Ada 6 poin untuk menguji tanggal natal, yaitu: 

1. Tanggal kelahiran Yesus (Natal Kristus) yang diusulkan dikurangi 9 bulan waktu kehamilan Maria 

untuk mendapatkan tanggal Maria mulai hamil (Lukas 2:6). 

2. Tanggal Maria mulai hamil dikurangi 6 bulan untuk mendapatkan tanggal Elisabet mulai hamil. 

(Lukas 1:36) 

3. Sekitar tanggal kehamilan Elisabet adalah beberapa waktu setelah tanggal kedatangan Malaikat 

Gabriel kepada imam Zakharia. (Lukas 1:24) 

4. Kedatangan Malaikat Gabriel terjadi saat seluruh umat Israel berkumpul di bait Allah Yerusalem. 

(Lukas 1:10) 

5. Hari raya yang mengharuskan seluruh orang Israel datang ke Bait Allah Yerusalem adalah Yom 

Kippur (Hari Raya Pendamaian) dan Sukkoth (Hari Raya Pondok Daun/ Hari Raya Tabernakel) 

(Lukas 1:10), dan Hari Raya Paskah. 

 

 

Bulan ke Hebrew Cara baca 

נ 1  Nīsān ןָסיִּ

 ʼIyyār ָָּיִּא   ָּססא 2

נ   יסִִנ 3 ִִּ  Sīwān ָיס
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ּמַּת 4  Tammūz הּו

 ʼĀḇ בָא 5

אַּא 6  ʼĔlūl ָּּו

 Tišrī ָהעָאס 7

ִִּנ   שאחְִִנ 8 עְׁ חר אְׁ  Marħešwān שּו

ִ   ליאסִ 9 א   Kislēw ָויְׁ

ב ט 10  Ṭēḇēṯ ת 

בִּת 11  Šəḇāṭ עְׁ

א ָּא 12  ָּא ִּ
 

א בא 12 א   ָּא ִּ  ʼĂḏār ָּא ִּ

 

Contoh penggunaan alat uji ini: 



 

Usulan tanggal/ bulan: bulan Tishri (Sept-Okt). 

1. Tishri – 9 bulan = Shebat 

2. Shebat – 6 bulan =  Ab 

3. Maka, Elizabet istri Zakharia hamil bulan Ab. 2 hari sebelum Elizabet hamil, Malaikat Jibril alias 

Gabriel datang ke Zakharia. 

4. Gabriel datang saat seluruh bangsa Israel berkumpul di Bait Allah Yerusalem. 

5. Adakah Hari Raya Israel kuno yang mewajibkan seluruh bangsa Israel berkumpul di Bait Allah pada 

bulan Ab? Tidak ada. 

Maka, Tishri (September-Oktober) bukan bulan kelahiran Yesus. Natal Yesus Kristus tidak jatuh 

pada bulan Tishri ini. 

Usulan tanggal/ bulan: bulan Tammuz (Juni-Juli). 

1. Tammuz – 9 bulan = Heshvan 



2. Heshvan – 6 bulan = Iyar 

3. Maka, Elizabet istri Zakharia hamil bulan Iyar. 2 hari sebelum Elizabet hamil, Malaikat Jibril 

alias Gabriel datang ke Zakharia. 

4. Gabriel datang saat seluruh bangsa Israel berkumpul di Bait Allah Yerusalem. 

5. Adakah Hari Raya Israel kuno yang mewajibkan seluruh bangsa Israel berkumpul di Bait Allah 

pada bulan Iyar? Tidak Ada  

Maka, Tammuz  (Juni-Juli) bukan bulan kelahiran Isa Al-Masih. Natal Yesus Kristus tidak jatuh 

pada bulan Tammuz ini. 

Usulan tanggal/ bulan: bulan Kislev (November-Desember). 

1. Kislev – 9 bulan = VeAdar 

2. VeAdar – 6 bulan = Tishri 

3. Maka, Elizabet istri Zakharia hamil bulan Tishri. 2 hari sebelum Elizabet hamil, Malaikat Jibril 

alias Gabriel datang ke Zakharia. 

4. Gabriel datang saat seluruh bangsa Israel berkumpul di Bait Allah Yerusalem. 

5. Adakah Hari Raya Israel kuno yang mewajibkan seluruh bangsa Israel berkumpul di Bait Allah 

pada bulan Tishri? Ada Hari Raya Pendamaian/Day of Atonement.  

 

Maka, Kislev  (November-Desember) adalah bulan kelahiran Isa Al-Masih. Natal Yesus Kristus jatuh 

pada bulan Kislev ini. 

 

 

Anda dapat menggunakan alat uji ini untuk menguji tanggal/ bulan yang diusulkan atau 

diopinikan sebagai tanggal/ bulan Natal atau Milad Al-Masih. 

 

 

Bukti-Bukti Sejarah yang menyatakan Natal Yesus 25 Desember: 

1. Telesphorus (126-137) menentukan Tradisi Misa tengah Malam pada Malam natal 

2. Teofilus (115-181) uskup Kaisarea di Palestina: “Kita harus merayakan kelahiran Yesus Tuhan 

kita pada hari dimana tanggal 25 Desember harus terjadi” ((Magdeburgenses, Cent. 2. C. 6. 

Hospinian, De Origine Festorum Christianorum.)) 

3. Abad kedua, Hippolytus  dari Roma (170-240) menulis: 

For the first advent of our Lord in the flesh, when he was born in Bethlehem, was December 25th 

Wednesday, while Augustus was in his forty-second year, but from Adam, five thousand and five 

hundred years. (COMMENTARY ON THE PROPHET DANIEL, Book 4 point 23.3) 
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”Kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging terjadi ketika Ia dilahirkan di Betlehem, terjadi pada 8 

hari sebelum bulan Januari, pada tanggal 25 Desember, pada hari Rabu, ketika Kaisar Agustus memimpin 

di tahun ke-42, 5500 tahun dari Adam….” (( St. Hippolytus of Rome, Commentary on Danie 4:23. )).  

Siapa dia? Hippolytus dari Roma lahir tahun 170-an. Ia disebut sebagai murid Irenaeus, yang adalah 

murid Polikarpus, murid Rasul Yohanes. Selama masa kepemimpinan Paus Zephrynus (199-217), 

Hippolytus sempat menjadi penilik jemaat Gereja Roma. Ia dikenal sebagai teolog yang cerdas dan tegas 

di zamannya. Ia berani mengkritik Paus Zephrynus yang menganut paham bahwa Allah Bapa dan Allah 

Anak sebetulnya sama, hanya beda nama. Ia percaya bahwa Allah Bapa dan Allah Anak memang 

berbeda individu, sependapat dengan Justin Martir, pendahulunya, dan dengan sebagian besar gereja 

sampai sekarang. (Dr. F.D. Wellem, M.Th, Riwayat Hidup Singkat Tokoh-tokoh, BPK Gunung Mulia; Bab 

71 halaman 96) 

4. Agustinus menyatakan: “Sebab Kristus dipercaya telah dikandung di tanggal 25 Maret, di hari 

yang sama saat Ia menderita; sehingga rahim Sang Perawan yang di dalamnya Ia dikandung, di 

mana tak seorang lain pun dikandung, sesuai dengan kubur baru itu di mana Ia dikubur, di mana 

tak seorang pun pernah dikuburkan di sana, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tetapi Ia 

telah lahir, menurut tradisi, di tanggal 25 Desember.” ((St. Augustine, De Trinitate, 4, 5.)) 

Sekitar tahun 400, Agustinus juga mencatat bagaimana Kaum Donatist merayakan tanggal 25 Desember 

sebagai hari kelahiran Yesus kristus, tetapi mereka menolak merayakan Epifani di tanggal 6 Januari, 

sebab mereka menganggapnya sebagai perayaan baru tanpa dasar dari Tradisi Apostolik. Skisma Donatist 

berasal dari tahun 311, dan ini mengindikasikan bahwa Gereja Latin telah merayakan hari Natal pada 

tanggal 25 Desember sebelum tahun 311. Apapun kasusnya, perayaan liturgis kelahiran Kristus telah 

diperingati di Roma pada tanggal 25 Desember, jauh sebelum Kekristenan dilegalkan dan jauh sebelum 

pencatatan terawal dari perayaan pagan bagi kelahiran Sang Matahari yang tak Terkalahkan (Sol Invictus). 

Untuk alasan ini, adalah masuk akal dan benar untuk menganggap bahwa Kristus benar telah dilahirkan di 

tanggal 25 Desember. 

5. Abba Dimitrius (189-232 Sesudah Masehi) 

Sumber gereja Timur mencatat Natal sudah dirayakan di Kaisaria oleh Mar. Theofilus kira-kita tahun 160 

M. Selanjutnya, untuk pertama kali Natal ditetapkan di Alexandria pada tahun 189 M oleh Baba Demitri 

(Paus Dimitrius), Patriarkh Alexandria dan penerus kerasulan Markus (Gereja Ortodoks Koptik) dalam 

dokumen yang berjudul “Al-Dasquliya al-Qibthiyah” atau “Ta’lim ar-Rasul” (The Coptic Didascalia 

Apostolorum). Pasal XVIII Kitab Ta’alim terjemahan bahasa Arab yang aslinya dari bahasa Koptik 

tersebut menyebutkan: 

ا  نا ي فظوا اخوات خ ي ت ام ف ياد اي تي االع يد هي ال الد ع ي رب م لوه و ال م ي ك سةخ ف ن و م شري شهر من ع سع ال تا  ال

ذى ين ال بران ع ل ذى ل سع هو ال تا شرون ال ع شهر من وال ع ال راب ذى ال ين ال صري لم   .ل

“Ya Ikhwatana, tahfudhu fi ayam al-a’yadi allati ‘Id al-Milad al-Rabb, wa kamaluhu fi khamsati wa ishrin 

min al-shahri al-tasi’i alladzi lil ‘Ibraniyyin, alladzi hiya at-tasi’u wa al-ishrun min al-shahri al-rabi’i alladzi 

lil Mishriyyin”. 



Artinya: “Wahai Saudara-saudaraku, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan Kelahiran Junjungan kita 

tepatnya pada tanggal 25 bulan kesembilan Ibrani (maksudnya 25 Kislev), atau tanggal 29 bulan 

keempat Mesir” (Marqus Dawud, 1979:122). 

Bahkan sebelum ditetapkan sebagai dokumen perayaan gerejawi, Mar. Theofilus dari Caesaria mulai 

tahun 160 M telah merayakan Natal pada tanggal yang sama (De Origin Festorum Christianorum). 

Perayaan ini baru diikuti oleh Gereja Roma pada masa Paus Yulius I (336-352 M), yang dikemudian hari 

dikonversikan menurut kalender matahari (syamsiah) versi Gregorian tanggal 25 Desember. Sedangkan 

di gereja-gereja Timur yang memakai kalender matahari (syamsiah) versi Yulian menghitungnya setiap 7 

Januari. Jadi, penetapan Natal aslinya memang memakai kalender Yahudi yang didasarkan atas 

peredaran bulan (Qomariyah) dan kalender Koptik yang didasarkan atas peredaran bintang Sirius 

(kawakibiyah). 

Baba Dimitri atau Abba Demetrius adalah Uskup/Patriarch of Alexandria (189-232 AD). Ia adalah Bishop 

ke-11 setelah Saint Marcus. Baba Dimitri inilah yang sangat serius melawan ajaran Origen, ketika Origen 

mulai mempelajari filsafat Yunani & menerapkannya dalam ajaran-ajarannya secara kebablasan. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Demet ... Alexandria) 

Baba Dimitri / Abba Demetrius; Patriarch of Alexandria 

Salah satu Dokumen Penanggalan Natal pertama kali ditetapkan tahun 198 masehi oleh Bapa Gereja 

Mesir; Baba Dimitri (Abba Demetrius) tsb & tahunnya disebut tahun “Anno Martyri” (tahun setelah 

penganiayaan selesai). Perhitungan itu pertama kalinya secara akurat dihitung di Mesir oleh seorang 

astronom dari Gereja Koptik, namanya Batlimeus, yang pada akhir abad kedua Masehi membuat 

perhitungan yang cermat atas perintah Baba Dimitri.. (* Markus Aziz Khalil, The Coptic Orthodox Church 

(Montreal, Canada: The Coptic Orthodox Patriarchate) 

Batlimous melakukan perhitungan berdasarkan penampilan bintang Siriuz & Kalender Mesir. Ia akhirnya 

menemukan kelahiran Yesus terjadi pada tanggal 29 pada bulan Khiahk, atau pada tanggal 25 bulan 

Kislew (kalender Yahudi). Kalender Mesir  diakui oleh UNESCO sebagai kalender yang paling akurat 

dibandingkan kalender lain yang pernah ada. (The Modern Science of Astrology, London: UNESCO, 1966) 

6. Clement dari Alexandria (185 SM) dalam Buku Bunga Rampai / L'ES STROMATE (BOOK I, 

XXI)/(THE BOOK OF STROMATA) yang bertujuan untuk menuntun kepada kesempurnaan 

kehidupan Kristen. 

Tertulis : 

"And there are those who have determined not only the year of our Lord’s birth, but also the day; and 

they say that it took place in the twenty-eighth year of Augustus, and in the twenty-fifth day of Pachon." 

(Stromata, I, xxi) 

"Dan ada orang-orang yang ditentukan tidak hanya tahun kelahiran Tuhan kita,tetapi juga hari, dan 

mereka mengatakan bahwa itu terjadi pada tahun ke-28 dari Augustus, dan pada hari ke-25 dari 

Pachon." (Stromata, I, xxi) 



bahwa Kristus lahir pada hari ke-25 bulan ke-9, maka itu berarti tanggal 25 Pachon menurut kalender 

Mesir & itu berarti 25 Desember menurut kalender Romawi. Hal ini dipercayai juga oleh John Selden & 

Johannes Keppler (http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler) 

Dari Dokumen2 tsb kita tahu bahwa sejak tahun 185 Masehi (Hampir 200 tahun sebelum zaman Kaisar 

Konstantin & Konsili Nicea), Natal 25 Desember telah dikenal luas. Dengan demikian tuduhan para 

Penentang Natal 25 Desember yang menyatakan bahwa Natal ditetapkan oleh Kaisar Konstantin, 

Otomatis GUGUR!!! Sebab catatan STROMATA sudah ada sejak tahun 185 Masehi, atau hampir 200 

tahun sebelum zaman Kaisar Konstantin! 

 

7. Bukti dari CHRONOGRAPHY 354 (TAHUN 354 MASEHI) 

 

Chronography adalah Kalender Kuno Romawi. Berbeda dengan Kalender zaman sekarang yang 

tipis & praktis. Kalender kuno zaman dulu berbentuk tebal & terdiri dari banyak bagian (parts), 

yang berisikan mulai Kalender, Peta Kota, Gambar2, data pemakaman para Bapa Gereja & 

Martir, hingga Commentary. 

 

Chronograph 354 (Valentinus) 

 

Dalam APOSTOLIC CONSTITUTIONS buku Kelima, Section. III tersebut, kita akan 

menemukan kalimat: 

 

"Brethren, observe the festival days; and first of all the birthday which you are to celebrate on 

the twenty-fifth of the ninth month…" 

"Saudara-saudara, patuhilah hari-hari festival, dan terutama ulang tahun yang Anda rayakan pada 

tanggal dua puluh lima bulan ke sembilan …" 

 

Tanggal 25 bulan ke-9 dihitung dari bulan Nisan (April) adalah Kislev dalam Kalender Ibrani. 

Dan apabila di konversi ke Kalender Romawi, maka tanggal 25 bulan ke-9 adalah 25 Desember. 

 

Sekarang jelas! Masa-masa itu sangatlah jauh dari masa Kaisar Konstantin & Paus Julius I hidup 

(Tahun 350 Masehi)! Bedanya Ratusan Tahun!!! 

 

========================================= 

 

Jadi catatan tertua tentang Natal adalah tanggal 29 Khiyah yang sejajar dgn penanggalan Ibrani 

tanggal 25 bulan Kislew dan sejajar dengan penanggalan Matahari versi Gregorian tanggal 25 

Des atau versi Julian yang jatuh pada tanggal 6/7 Januari. 

 

(Bambang Noorsena, Ziarah ke Tanah Suci. Jakarta: Komunitas Nisita, 2004, pg.201) 

 

John Chrisostomos yang menghitung menurut tarikh Syro-Makedonia, bahwa penyampaian 

berita tentang Yesus oleh Gabriel jatuh pada tanggal 25 Maret. [Cf. “Al-A’id Al-Tsabitah”, 



dalam Mar Ignatius Zakka I ’Iwas, At-tuhfat ar Ruhiyyat fii Ash Shalat al-Fardhiyyat (Allepo: 

Dar-Raha lin Nasyr, 1990), pg. 204]. 

 

Dengan hitungan tersebut maka di dapat tanggal kelahiran Yesus yaitu, 29 bulan Mesir Khiakh, 

yang sejajar dengan tanggal 25 bulan Yahudi Kislew atau tanggal 25 Desember Masehi. Namun 

Gereja di sebelah Timur merayakan pada tanggal 7 Januari, karena selisih antara kalender 

Gregorian Barat dengan Kalender Julian yang lama yang masih diikuti oleh gereja-gereja Timur. 

[jelasnya Lihat Bambang Noorsena, 202-204].  

 

Berbagai perhitungan tsb didasari oleh Pemahaman bahwa didalam Alkitab, tercatat bahwa 

Malaikat Gabriel bertemu Maria di 6 bulan setelah Elizabeth mulai mengandung Yohanes 

Pembaptis (Lukas 1:26). Seperti disebutkan sebelumnya, catatan sejarah tentang kelahiran 

Yohanes Pembaptis diumumkan oleh malaikat. Menurut Chrysostom, Pemberitahuan kelahiran 

Yohanes terjadi pada Hari Raya Tabernakel (Yom Kippur), yang berlangsung pada tanggal 10 

bulan Tishri, ketika imam Zakharia dari kelompok Abia bertugas di Bait Allah, Yerusalem. 

 

Kalender Yahudi pada hitungan tahun tertentu memiliki bulan sampai 13, sehingga bulan setelah 

enam bulan Tishri bisa jatuh pada bulan Adar Syeni atau Nisan. Oleh karena itu, pergantian 

pelayanan di Bait Allah oleh para imam sebagaimana didefinisikan dalam Taurat akan bergeser 

setiap tahun. Hal ini sebenarnya sangat sulit dan tidak dapat digunakan sebagai patokan. Tetapi 

jika kita melihat tradisi Gereja Syria berasal dari Efraim Mar, Suriah, menyatakan bahwa 

pernyataan Malaikat Gabriel kepada Maria jatuh pada bulan Nisan. 

 

Tradisi Gereja konsisten dengan catatan John Chrysostom yang menghitung menurut pedoman 

Siro Makedonia, bahwa Maria menerima kabar baik dari malaikat Gabriel (Kabar Sukacita 

Kristus) berlangsung pada tanggal 25 (Siro-Makedonia: Xanthikos). Berdasarkan perhitungan 

tersebut dan kemudian kita mendapatkan kelahiran Yesus adalah pada tanggal 29 bulan Khiahk 

(ini dicatat dalam Koptik Didascalia Apostolorum, Khiahk adalah bulan keempat dari kalender 

Mesir), yang sejajar dengan 25 bulan Kislew (Kislew adalah bulan kesembilan pada kalender 

Yahudi), atau pada tanggal 25 Desember di Tahun Masehi.- 

 

 



 

 

 

Terbitan Modern dari Chronography 354 AD 



 

 

 

Chronography 354 merupakan Dokumen yang sangat tua, berusia lebih dari 1,600 tahun. 

Oleh karena itu sudah ada upaya penyelamatan & penyimpanan Digital. Beberapa 

Penerbit juga sudah mencetaknya dalam bentuk Modern untuk dipergunakan sebagai 

bahan penting untuk Study Sejarah, Arkeologis, Filsafat & Theology, seperti salah satu 

contoh terbitan modern ini: 

 

 

 

 

Kalender/Chronography tahun 354 sendiri berisi 16 parts  

Pada part ke-12 : "Commemoration dates of the martyrs" 



 

Untuk membaca salinan part ke-12 dari Codex Kalender tsb secara Online, Anda bisa klik disini: 

 

http://www.tertullian.org/fathers/chron ... artyrs.htm 

 

Perhatikan Part ke-12 tsb berisi tentang Tempat Pemakaman. Dan, Peringatan Tahunan para 

Martyr. yang disebut sebagai: "ITEM DEPOSITIO MARTIRVM" 

 

Digital Text File dari ITEM DEPOSITIO MARTYRUM: 

 

 

 

Perhatikan Bagian awal dari Part-12 tsb, yang berbunyi: 

 

 

VIII kal. Ian. Natus Christus di Betleem Iudeae 

 

artinya : Hari 8 (VII/delapan) sebelum Kalender Januari Natal (Kelahiran) Kristus di 

Bethlehem Yudea 

 

 

Dari Dokumen ini kita bisa melihat bahwa Natal 25 Desember (8 hari sebelum Kalender 

Januari) sudah lumrah dikenal oleh orang pada zaman itu. 

 

Jika kita membaca Sejarah Gereja kuno, khususnya naskah-naskah kuno Valentinus maka kita 

http://www.tertullian.org/fathers/chronography_of_354_12_depositions_martyrs.htm


akan tahu sebenarnya ITEM DEPOSITIO MARTIRVM sudah ada sejak tahun 336 Masehi, 

namun di update tahun 354 agar bisa dimasukkan ke dalam Codex tsb. Pada tahun-tahun tsb. 

tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus sudah sangat umum dalam 

kalender tahunan gerejawi. 
 

 

APA MAKSUDNYA HARI KE-8 SEBELUM MASUK KALENDER JANUARI? 
 

Menghitungnya sangat sederhana: Kita tahu bahwa sesuai Perjanjian antara Allah dengan 

Abraham & sesuai tertulis di Torah, semua bayi Yahudi disunat & diberi nama pada hari ke-

Delapan. Demikian pula ketika Yesus Kristus lahir, maka Dia juga di sunat & diberi nama pada 

hari ke Delapan menurut Lukas 2:21 

LAI TB, Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu 

nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya. 

 

Maka, kita akan mendapati tanggal kelahiran Yesus Kristus, sbb: 

 

 

01 Januari = Hari ke-Delapan 

31 Desember = Hari ke-Tujuh 

30 Desember = Hari ke-Enam 

29 Desember = Hari ke-Lima 

28 Desember = Hari ke-Empat 

27 Desember = Hari ke-Tiga 

26 Desember = Hari ke-Dua 

25 Desember = Hari Pertama 

 

Jelas bahwa hari pertama (yang merujuk kepada kelahiran Yesus Kristus) adalah: 25 

Desember 

 

Hal ini sesuai dengan keterangan dalam "ITEM DEPOSITIO MARTIRVM" 

 

di Kalender kuno Romawi Chronography 354 yang berbunyi : 

 

VIII kal. Ian. Natus Christus in Betleem Iudeae 

 

artinya : Hari 8 (VII/delapan) sebelum Kalender Januari adlh Natal Kristus di Bethlehem 

Yudea 

 
  



8. THE COPTIC DIDASCALIA APOSTOLORUM (189 MASEHI) 
 

Salah satu Dokumen Natal Tertua pertama kali dimuat dlm sebuah dokumen gereja 
"The Coptic Didascalia Apostolorum" (Arab: al-Dustur ar-Rasuliyyah) yang editing 

terdininya dikerjakan Bapa Gereja Hypolitus. 
 

Bunyi dokumen tsb : 
"Saudara2ku, peliharalah perayaan kelahiranNya (Natal) setiap tahun pada tgl 25 bulan 
ke 9 Ibrani (disebut bulan Kislev, yaitu tanggal 29 bulan ke 4 Mesir (disebut bulan 

Khiyah)". 
 

Reference: 
 

Markus Aziz Khalil, The Coptic Orthodox Church (Montreal, Canada: The Coptic 
Orthodox Pariarchate, t.t.), pg.35) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Church_Orders 
http://en.wikipedia.org/wiki/Didache 

http://en.wikipedia.org/wiki/Didascalia_Apostolorum 
 

 
Didascalia Apostolorum in Syriac 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Church_Orders
http://en.wikipedia.org/wiki/Didache
http://en.wikipedia.org/wiki/Didascalia_Apostolorum


 
 
Buku "Didascalia Apostolorum" diedit oleh Hypolitus pada tahun 250M, dan 
salinannya dalam bahasa Syria diterbitkan pada tahun 1854 

 
 

Didascalia Apostolorum in English 
 
 



 
 
Buku "Didascalia Apostolorum", kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris 
tahun 1903 oleh Margaret Dunlop Gibson & diterbitkan ulang oleh Cambridge 

University Press, London. 
 

 
Didascalia Apostolorum Modern Book 
 
 



 
 
Buku ini sangat kuno & terancam rusak. Beberapa Penerbit mencoba me-
rekondisi dan menerbitkannya berupa buku Modern seperti contoh diatas ini. 

 
Link Digital Archive dari "DIDASCALIA APOSTOLORUM" dibawah ini: 

 
 

Arsip "DIDASCALIA APOSTOLORUM" dalam bahasa 
SYRIAC: http://www.archive.org/stream/didascali ... 3/mode/2up 

 
Arsip "DIDASCALIA APOSTOLORUM" dalam bahasa 

INGGRIS: http://www.archive.org/stream/didascali ... h/Epiphany 
 

Untuk lebih mempermudah Anda menemukan, maka Anda bisa mengetikkan kata 
"Ephifany" pada kolom Search. Maka nanti secara otomatis akan dituntun untuk 
menemukan kalimat tsb seperti contoh gambar dibawah ini: 

 
 

http://www.archive.org/stream/didascaliaaposto00lagauoft#page/3/mode/2up
http://www.archive.org/stream/didascaliaaposto00gibsuoft#page/18/mode/2up/search/Epiphany


 

 
Didascalia Apostolorum 3.8.6-8 halaman 19 

 
Perhatikan dalam interpolasi antara pasal 3 & 4 dari Didascalia Apostolorum tercantum: 

 
 

"The Apostles have also Decreed that they should make the day of the Ephifany 

of our Saviour to be the beginning of the yearly feasts, on the 6th of January 
(second Conun) according to the number of the Greeks" (Didascalia Apostolorum 
3.8.6-8 page 19). 

 
"Para Rasul juga telah ditetapkan bahwa mereka harus membuat hari 

EphifanyJuruselamat kita menjadi awal dari perayaan2 tahunan, pada 6 Januari 
(Conun kedua) sesuai dengan angka/tgl Yunani" (Didascalia Apostolorum 3.8.6-8 
halaman 19). 

 

Kalimat tersebut merupakan Petunjuk untuk merayakan Ephifany yang dianggap dalam 

satuan perayaan Natus Christus (Kelahiran Kristus) alias Natal pada tanggal 6 Januari, 

Sebagaimana kita tahu, Gereja Orthodox memelihara Tradisi tsb sampai saat ini, 

dengan merayakan Natal pada tanggal 6-7 Januari (24-25 Desember dalam Kalender 

Modern) 

 



Tanggal 6 Januari bila dikonversikan jatuh pada 24 Desember, Natal hari pertama. 

 

Silahkan melakukan Konversinya di: https://www.funaba.org/cc 

Dari Dokumen kuno tsb kita sudah bisa melihat bahwa Natal 6-7 Januari Gereja Orthodox atau 

25 Desember Gereja-gereja Barat sudah sangat umum & lumrah pada masa itu. Dan ingat, 

masa Bapa Gereja Hypolitus (230-250 M) tsb jaraknya sudah hampir 100 tahun lebih awal 

daripada Kaisar Konstantin (325 M). Berarti secara Sejarah, pendapat bahwa Natal ditetapkan 

oleh Kaisar Konstantin (325 M) & Paus Julius (350 M), otomatis GUGUR. 

Ada bukti sejarah, tanggal 25 KISLEV diperingati sebagai Hari Kelahiran Kristus. Natal adalah 

penggenapan Perayaan Hanukkah yang diperingati setiap 25 Kislev. Selama ini terkesan hanya 

mengait-ngaitkan, padahal ada bukti sejarah yang otentik. Yaitu: dokumen Coptic Didascalia 

Apostolorum (189 M) sudah memuat penetapan Natal setiap tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 Ibrani 

(Kislev) atau tanggal 29 bulan Mesir ke-4 (Khyak). Tema Hannukah juga tentang datangnya 

terang mengusir kegelapan, seperti lagu Hanukkah, BANU KOSHEKH LEGARESH ini. Tuhan 

Yesus menghadiri perayaan Hanukkah atau Penahbisan Bait Allah (Yohanes 10:22). Jadi, bukan 

kebetulan Tuhan Yesus bersabda menjelang kehadiran-Nya di perayaan Hannukah: "Akulah 

terang dunia" (Yohanes 8:12). Pemahaman ini bukan tanpa bukti. Bahwa pada tahun 5 SM, 

tanggal 25 Desember terjadi pada tanggal Yahudi 25 bulan Kislev. Ini adalah tanggal 

perayaan Hari Raya Hanukkah, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Lampu/ Cahaya atau Hari 

Raya Dedikasi. Penyebutan tanggal 25 Kislev juga terdapat pada Kitab Deuterokanonika: 2 

Makabe 10:5 (Reff: Dr. Bambang Noorsena, Refleksi Ziarah ke Tanah Suci, ISCS, hal. 191). 

Lihat penjelasan saya di: hanukkah-refleksi-untuk-natal-vt8514.html#p49336 

 

Bagaimana suhu udara di Betlehem? Mitos Betlehem Bersalju 

Palestina bukan inggris atau Rusia atau Alaska. Betlehem terletak di Lintang Utara (LU) 31.7, [lebih dekat 

sedikit ke Khatulistiwa daripada kota Dallas, Texas di Amerika 32.8]. Adalah masih nyaman untuk berada 

di luar di bulan Desember di Dallas, [maka demikian juga dengan di Betlehem]. Sebab di Italia yang 

terletak di garis lintang yang lebih tinggi dari Betlehem, seseorang masih dapat menggembalakan domba 

di akhir bulan Desember. 

Dengan memperhatikan geografis Israel secara keseluruhan, bahwa hanya di wilayah Israel utara 

biasanya salju turun dari gunung Hermon setiap musim dingin. Sedangkan Bethelem Efrata, tempat 

Malaikat itu bertemu dengan para gembala, bukan wilayah turunnya salju. Wilayah Israel selatan terdiri 

dari gurun, karena itu bulan Desember suhu Bethelehem hanya berkisar 57-42 derajat Fahrenheit, atau 

sekitar 13,8 sampai 5,5 derajat Celcius. Pada suhu tertentu yang disebut titik beku, yaitu 0° Celsius, 32° 

Fahrenheit, barulah salju bisa turun. Karena itu, tidak ada salju di Betlehem, kecuali pada saat-saat 

tertentu turun salju tipis kiriman dari wilayah utara. 

https://www.funaba.org/cc
http://www.sarapanpagi.org/hari-raya-hanukkah-vt7769.html#p38136
http://www.sarapanpagi.org/hari-raya-hanukkah-vt7769.html#p38136
http://www.sarapanpagi.org/hari-raya-hanukkah-vt7769.html#p38136
http://www.sarapanpagi.org/hari-raya-hanukkah-vt7769.html#p38136
http://www.sarapanpagi.org/hari-raya-hanukkah-vt7769.html#p38136
http://www.sarapanpagi.org/hari-raya-hanukkah-vt7769.html#p38136
http://www.sarapanpagi.org/hari-raya-hanukkah-vt7769.html#p38136
http://www.sarapanpagi.org/hanukkah-refleksi-untuk-natal-vt8514.html#p49336


Mitos Desember bersalju, telah lahir dari “paradigma Bule yang sok tau”. Sebab tanpa mengaitkan 

dengan Natal pun, alasan penolakan bahwa pada bulan Desember di wilayah Israel tidak mungkin ada 

domba-domba yang digembalakan di padang, bertentangan dengan fakta dalam Kej. 31:38-40 mencatat 

bahwa pada musim salju pun domba-domba masih bisa digembalakan di padang, bahkan saat musim 

dingin di wilayah Israel utara: “…Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan 

mataku jauh dari pada tertidur!” 

Kata yang diterjemahkan “kedinginan di waktu malam” dalam bahasa Ibrani: ח אּו  qerah” artinya“ חר

“embun beku”. NKJ menerjemahkan: “Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by 

night; and my sleep departed from mine eyes”. Kej. 31:38-40 ini ternyata sesuai dengan deskripsi 

Talmud, Beitzah 40b yang telah disebut di atas: “Itulah ternak-ternak yang keluar untuk merumput di 

padang dan tidak masuk ke tempat yang ditentukan, baik pada musim panas maupun pada musim 

dingin”. 

Harus dicatat pula, biasanya “asumsi Bule” yang menopang mitos Desember bersalju, begitu menghirup 

langsung udara Tanah Suci Israel, biasanya mereka akan berubah. Kota Bethlehem berjarak 10 km di 

sebelah selatan Yerusalem, leraknya pada ketinggian 775 di atas permukaan laut. Posisi geografis 

Bethlehem yang berada pada 31° 42′ 11″ lintang utara dan 35° 11′ 44″ bujur timur, menyebabkan zona 

yang cukup hangat. 

Berbeda dengan bagian utara di wilayah Hermon, Betlehem yang hingga sekarang suhunya berkisar 

antara 13,8 sampai 5,5 derajat Celcius, pada bulan Desember tidak pernah turun salju. Kecuali apabila 

suhunya berubah ekstrim, kadang-kadang salju tipis membedaki wajah cantik Betlehem, seperti yang 

terjadi pada tahun 1953, dan terakhir pada bulan Januari 2012 dan 2013. Jadi singkatnya, jangan kita 

bayangkan setiap Desember Betlehem bersalju. 

(Bambang Noorsena dalam artikel ANSWERING THE ANTI-X'MAS MYTHS: MIGDAL EDER, NATAL DAN 

MITOS BETLEHEM BERSALJU, Jum’at, 21 Desember 2018) 

 

BAGAIMANA DENGAN PARA GEMBALA DOMBA DI PADANG BETLEHEM 

PADA BULAN DESEMBER? 

Ada 5 hal yang mendukung kisah gembala domba di padang Betlehem pada bulan 
Desember, malam hari saat Yesus lahir. 

1. Lokasi geografis Betlehem berada di Zona Sub-Tropis atau Zona Temperatur Hangat 
Lokasi geografis Bethlehem beradapada31°42′11″LintangUtaradan35°11′44″Bujur
Timur serta pada ketinggian 775 dpl. Posisi geografis ini menunjukkan bahwa Betlehem 
berada di Zona Sub-Tropis atau Zona Temperatur Hangat. 

https://natal25desember.wordpress.com/2015/03/06/lokasi-bethlehem/


 

Betlehem berada di Zona Sub-Tropis atau Zona Temperatur Hangat. 

Lokasi geografis Bethlehem ini menentukan cuaca Bethlehem pada bulan Desember. 
Rentang suhu terdingin hingga terpanas Kota Betlehem pada bulan Desember adalah -
1° C hingga 28° C, sedangkan suhu rata-rata pada bulan tersebut berkisar antara 6°C-
14° C. Pada bulan itu, hujan salju jarang, seringnya hujan air.1 
Maka, selama posisi geografis Betlehem tidak bergeser signifikan dalam 20 abad 
terakhir, kisaran suhu Betlehem jaman Isa Al-Masih serupa dengan Betlehem jaman 
sekarang. 

2. Karena bulu wolnya yang tebal, domba secara alamiah dapat bertahan dalam hawa 

dingin. 
Domba punya bulu wol. Bulu wol pada domba membuat domba secara alamiah tahan 
dengan hawa dingin. 

 

Bulu wol pada domba menjaga suhu tubuh hewan ini dari pengaruh hawa dingin. 

Bulu wol tebal pada hewan domba ini memungkinkan domba dewasa dapat bertahan 
hidup pada suhu terendah hingga -40° C.2 Hal ini menunjukkan bahwa suhu rata-rata 
(6°C-14° C) maupun suhu terendah (-1° C) pada bulan Desember di Betlehem masih 
memungkinkan domba hidup di padang rumput Betlehem. 

https://natal25desember.wordpress.com/2015/03/07/cuaca-bethlehem-pada-bulan-desember/
https://natal25desember.files.wordpress.com/2014/12/betlehem-di-subtropis.png
https://natal25desember.files.wordpress.com/2014/12/domba-penghasil-wol.jpg


 

Ilustrasi kemah gembala dan kalangan yang dibuat di padang gembala.3 

Lagipula, rerumputan mulai menghijau di padang rumput Bethlehem, seiring peningkatan 
curah hujan bulan Desember memasuki musim penghujan di Betlehem. 
 
3. Para gembala menggunakan kulit hewan sebagai peralatan penunjang 
Para gembala di padang tidak tidur beratapkan langit dan beralaskan rumput. Mereka 
menggunakan kemah yang besar untuk beristirahat pada siang dan malam hari. Kemah 
itu terbuat dari kulit hewan, baik itu atap, dinding, maupun alasnya (lihat ilustrasi di atas), 
sehingga udara di dalam tenda itu hangat. Selain itu, para gembala juga mengenakan 
kulit hewan sebagai pakaian, alas tidur, dan selimut mereka. 

4. Kewajiban menyediakan 2 ekor domba kurban setiap hari dalam cuaca apa pun untuk 

ritual hewan kurban harian. 
Domba yang dikisahkan dalam Injil adalah domba kurban yang berada di padang 
rumput Betlehem. Padang tersebut berada di dekat jalan menuju ke Yerusalem. 

 

Lokasi padang penggembalaan kuno di luar kota Betlehem. Beginilah wujudnya sekarang. 

Domba kurban ini ditujukan untuk ritual kurban harian yang dilakukan pada pagi dan 
petang hari. Karena itulah, domba harus tersedia di padang rumput yang dekat 
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Yerusalem (dalam hal ini, padang rumput Betlehem), baik pada cuaca buruk maupun 
cuaca baik, karena ritual hewan kurban harian itu harus dilakukan setiap hari, apa pun 
cuacanya. 
 
5. Kawanan domba dalam jumlah besar membutuhkan lahan yang luas untuk 

memeliharanya. 
Jika 1 hari membutuhkan 2 ekor domba berumur 1 tahun, maka dalam 1 tahun butuh 
708 ekor domba umur 1 tahun. Domba beranak 1-2 kali dalam 1 tahun. Maka, perlu 
ribuan induk domba untuk memenuhi kebutuhan ini. Ribuan domba ini membutuhkan 
lahan yang luas untuk memeliharanya. Lahan yang luas itu adalah padang rumput. 

Kesimpulan 
1. Iklim dan suhu Betlehem pada bulan Desember masih memungkinkan gembala dan domba berada di 

padang rumput, sekali pun itu malam hari. 

2. Kisah gembala dan domba di padang rumput Betlehem pada bulan Desember yang dikisahkan dalam 

Injil sinkron dengan alur pemikiran tentang Natal 25 Desember. 

3. Dalam cuaca apa pun dan suhu berapa pun, domba harus tersedia di padang Betlehem untuk memasok 

kebutuhan ritual kurban harian di Yerusalem. 
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KAISAR AGUSTUS GILA ADAKAN SENSUS DI MUSIM DINGIN? KAISAR 

AGUSTUS PERINTAHKAN SENSUS PENDUDUK PADA TAHUN 8 SM 

Pada tahun 14 Masehi, di akhir masa jabatannya sebagai kaisar Romawi, Kaisar Agustus 

mendata tindakan-tindakannya yang dianggapnya berprestasi selama menjadi raja. 

 
Salinan Res Gestae Divi Augusti di dekat makam Kaisar Agustus di Galatia, Turki. 
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Pada butir nomor 8, Kaisar Agustus menuliskan bahwa ia memerintahkan agar sensus penduduk 

diadakan. 

Berikut ini translasi  yang disarankan oleh MIT pada MIT.edu atas tulisan Kaisar Agustus 

tersebut. 

8. When I was consul the fifth time (29 B.C.E.), I increased the number of patricians by order of 

the people and senate. I read the roll of the senate three times, and in my sixth consulate (28 

B.C.E.) I made a census of the people with Marcus Agrippa as my colleague. I conducted a 

lustrum, after a forty-one year gap, in which lustrum were counted 4,063,000 heads of Roman 

citizens. Then again, with consular imperium I conducted a lustrum alone when Gaius 

Censorinus and Gaius Asinius were consuls (8 B.C.E.), in which lustrum were counted 

4,233,000 heads of Roman citizens. And the third time, with consular imperium, I conducted a 

lustrum with my son Tiberius Caesar as colleague, when Sextus Pompeius and Sextus Appuleius 

were consuls (14 A.C.E.), in which lustrum were counted 4,937,000 of the heads of Roman 

citizens. By new laws passed with my sponsorship, I restored many traditions of the ancestors, 

which were falling into disuse in our age, and myself I handed on precedents of many things to 

be imitated in later generations. 

Gambaran yang muncul dari membaca butir ini adalah: sensus diadakan untuk mengetahui 

berapa jumlah orang yang tinggal dalam kekaisaran Romawi pada jamannya. Kesan yang 

timbul, Kaisar Agustus membanggakan jumlah jutaan orang yang berada di bawah 

kekuasaannya. 

Perintah sensus penduduk dari Kaisar Agustus tersebut disinggung dalam Lukas 2:1 sebagai latar 

sosial untuk kelahiran Isa Al-Masih/ Yesus Kristus. 

Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan 

semua orang di seluruh dunia. (Lukas 2:1) 

“Seluruh dunia” yang dimaksud adalah dunia yang dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Dengan 

demikian, angka 4.233.000 adalah jumlah orang yang terdata tinggal dalam wilayah kekaisaran 

Romawi kuno setelah diterbitkannya perintah sensus tahun 8 SM. 

Di Siria, perintah yang dikeluarkan oleh kaisar Agustus pada tahun 8 SM ini baru tuntas 

saat Kirenius memerintah Siria 5-4 SM. 

Tertulian (155-245 M) menulis pada abad 2 M demikian: 

Namun ada bukti sejarah bahwa justru pada waktu ini ada sensus-sensus yang telah dilakukan di 

daerah Yudea oleh Sentius Saturninus, yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka 

berkenaan dengan keluarga dan asal-usus Yesus Kristus” (Tertullian, Melawan Marcion IV: 19). 

Perkiraan kronologis sensus pertama Kirenius dari sumber-sumber informasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. 8 SM: Kaisar Agustus menyampaikan perintah sensus penduduk. 

2. 7 SM: Roda birokrasi untuk sensus skala besar yang membentang dari Eropa, Afrika, hingga 

Asia mulai berderak. 
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3. 6 SM: Perintah sampai ke Sentius Saturninus, sensus di propinsi Siria mulai dilaksanakan di 

akhir masa jabatannya. 

4. 5-4 SM: Sensus di Siria dilaksanakan dan dituntaskan oleh Kirenius. 
 

Kita lihat proses berlangsungnya Sensus tidak selesai dalam waktu sebentar, namun 

berlangsung 3-4 tahun secara menyeluruh karena luasnya wilayah kekuasaan Romawi waktu 

itu. Tentu tidak seluruh wilayah itu berlangsung sensus bersamaan dan tidak selalu musim 

dingin pada saat dilakukan sensus di wilayah masing-masing. 

 

Pandangan dari Sudut Astronomi tentang Bintang Natal: 

Komet atau bintang berekor terjadi pada tahun 5 SM menurut catatan astronomi Tiongkok dan Korea 

yang melaporkan adanya sebuah komet yang dapat dilihat selama 70 Hari (10 Minggu) lamanya. 

However, in the ancient Chinese astrological records are found two sightings that 

fit the nativity. The first was a tailless comet or nova that first appeared on about 

March 25, 5 BCE and was visible for seventy days. Here, the first Star the Magi saw 

in the east heralded the conception of Jesus, not His birth. The second was a nova 

or supernova that appeared over Bethlehem in the early morning of April 24, 4 BCE, 

the star of Bethlehem. (https://www.nowoezone.com/NTCII.htm) 

 

 

The War on Christmas: Battles in Faith, Tradition, and Religious Expression 
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TANYA-JAWAB NATAL 25 DESEMBER 

Konten Buku 

Bab 1. Sebab Umum Kegagalan 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang faktor-faktor yang menyebabkan banyak orang gagal melihat 

25 Desember, tanggal kelahiran Yesus Kristus alias Isa Al-Masih, dalam Alkitab. 

1. Kenapa banyak orang gagal menemukan tanggal lahir Yesus/ Isa di Injil? 

Bab 2. Jadwal Rombongan Imam 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang bukti biblikal dan bukti historis mengenai bulan dimulainya 

jadwal rombongan imam dalam Bait Allah Yerusalem. 

1. Apa ayat pertama yang mengindikasikan tanggal lahir Yesus/ Isa? Jadwal piket rombongan imam 

dimulai bulan apa? 

2. Bulan Av tanggal berapa jadwal rombongan imam itu dimulai? 

3. Menurut bukti, jadwal piket rombongan imam dimulai Av atau Nisan? 

Bab 3. Gabriel/ Jibril kunjungi Zakharia 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang tanggal kunjungan Gabriel alias Jibril ke Zakharia. 

1. Apa ayat kedua yang mengindikasikan tanggal lahir Yesus/ Isa? Kapan Jibril kunjungi Zakharia? 

2. Kapan Zakharia bertugas di Bait Allah Yerusalem? 

Bab 4. Yerusalem – Hebron 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang perjalanan Zakharia usai bertugas dan pulang dari Yerusalem 

ke Hebron. 

1. Di mana kota asal Zakharia? 

2. Berapa lama perjalanan Yerusalem-Hebron? 

3. Kapan Zakharia berangkat pulang dari Yerusalem? 

4. Kapan Zakharia sampai rumahnya di Hebron? 
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Bab 5. Kehamilan Elisabet 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang tanggal kehamilan Elisabet, istri Zakharia. 

1. Maria-Yusuf ke Bethlehem dalam rangka sensus atau mudik lebaran? 

2. Kapan Elisabet, istri Zakharia, mulai hamil? 

3. Berapa umur Zakharia saat Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis? 

Bab 5. Kehamilan Maria alias Maryam 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang bulan-bulan awal kehamilan Maria alias Maryam. 

1. Kontradiksi semu: perawan atau perempuan muda 

2. Usia Maria saat menikah dan melahirkan Isa/ Yesus 

3. Apa ayat ketiga yang mengindikasikan tanggal lahir Yesus? Kapan Maria hamil? 

4. Apakah Yahudi kuno mengenal pertunangan dan pernikahan? 

5. Kapan Maria mengunjungi Elisabet? 

6. Berapa lama Maria tinggal di rumah Elisabet, istri Zakharia? 

7. Maria meninggalkan Elisabet sebelum atau sesudah Yohanes lahir? 

8. Kapan Maria pulang dari rumah Elisabet? 

9. Kapan Yusuf tahu Maria hamil? 

10. Kenapa Yusuf mempertimbangkan untuk meninggalkan Maria? 

11. Kapan malaikat mengunjungi Yusuf? 

12. Apa nama asli yesus yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf? 

13. Apa Maria naik keledai dari Nazaret ke Betlehem? 

14. Yusuf-Maria sudah menikah atau baru bertunangan saat tiba di Betlehem? (Lukas 2:5/Matius 1:24-25) 

Bab 6. Tanggal lahir Yesus Kristus alias Isa Al-Masih 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang tanggal lahir Yesus Kristus alias Isa Al-Masih. 

1. Tahun kelahiran Yesus Kristus alias Isa Al-Masih 

2. Tanggal lahir Yesus/ Isa diketahui tepatnya 

3. Kata Alkitab, apa Yesus lahir 25 Desember? 

4. Kata Alkitab, apa Yesus lahir September? 

5. Tahun berapa Yesus/ Isa lahir? 

6. Apa ayat keempat yang mengindikasikan tanggal lahir Yesus? Kapan Maria melahirkan Yesus? 

7. Apakah suhu 25 Desember malam di Betlehem memungkinkan bayi hidup? 

8. Kenapa Natal 25 Desember begitu istimewa? 

9. Kenapa kelahiran dari perawan itu penting? 

10. Kenapa kelahiran dari perawan hanya disebut oleh Matius dan Lukas? 

11. Kenapa malam Natal berlangsung tanggal 24 Desember malam? 

12. Kata Alkitab, apa Yesus lahir Oktober? 

13. Apa Natal beneran hari lahir Yesus/ Isa? 

14. Mana dalil Alkitab Yesus lahir 25 Desember dan perintah merayakannya? 
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Bab 7. Setting kelahiran Yesus Kristus alias Isa Al-Masih 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang setting tempat, waktu, sosial, dan budaya masyarakat kuno 

dalam kurun waktu seputar kelahiran Yesus Kristus alias Isa Al-Masih. 

1. Lokasi Bethlehem 

2. Cuaca Bethlehem Pada Bulan Desember 

3. Iklim Yerusalem Pada Bulan Desember 

4. Artifak: Prasasti Pisidia 

5. Tahun Kematian Raja Herodes 

6. Varus-Kirenius: penguasa kembar Siria 5-4 Sebelum Masehi 

7. Artifak: Patung Kaisar Agustus (23) dari 40 SM 

8. Situs arkeologis: Benteng dan istana Herodes 

9. Artifak: Patung Perunggu Kaisar Agustus (12-10 SM) 

10. Artifak: Prasasti Res Gestae Divi Augusti (tahun 14 M) 

11. Artifak: Bulla Bethlehem 

12. Kontradiksi semu: Isa/ Yesus lahir jaman Herodes atau Agustus 

13. Disinformasi: Betlehem pada bulan Desember itu terlalu dingin bagi domba untuk berada di padang 

14. Tidak ada hubungan Natal dengan Nimrod/ Namrud 

15. Natal Kristus versus Kelahiran Dewa Matahari Roma 

16. Kapan Raja Herodes Agung memerintah? 

17. Agustus, Herodes, Kirenius: Penanda historis kelahiran Yesus Kristus/ Isa Al-Masih 

18. Apakah Natal 25 Desember cocok dengan sejarah? 

19. Benarkah Hari Raya Saturnalia berlangsung tanggal 25 Desember? 

20. Apa hari raya kafir yang jatuh pada 25 Desember? 

21. Macrobius (±430 M): Saturnalia berlangsung 16-18 Desember, bukan 25 Desember 

22. Apakah Mithra lahir tanggal 25 Desember? 

23. Dewa pagan mana yang disembah dalam Natal? 

Bab 8. Perayaan Natal Pertama Sebelum Masehi 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang perayaan Natal pertama kali dilakukan, termasuk kapan 

perayaan Natal pertama, siapa yang pertama merayakan Natal, dsb. 

1. Dalil Perayaan Natal Dalam Injil 

2. Apa dalil kidung Natal dan menyanyi bersama dalam Natal? 

3. Perayaan menyambut jabang bayi Isa/ Yesus 

4. Kapan Natal pertama kali dirayakan? 

5. Apakah asal muasal Natal dan perayaan Natal? 

6. Kontradiksi semu: gembala atau orang majus 

7. Dalil Alkitab tentang gembala & domba di padang pada Desember 

8. Perayaan Natal berasal dari Alkitab 

9. Apakah tradisi Natal berasal dari budaya pagan? 

10. Kapan Natal pertama dirayakan? 

11. Kenapa Natal dirayakan tanggal 25 Desember? 

12. Kapan umat Kristus pertama merayakan Natal? 

13. Bagaimana awal mula Natal? 

14. Natal berasal dari mana? 
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15. Disinformasi: Tidak satu ayat pun dalam Alkitab berbicara tentang perayaan Natal. 

16. Apa kata Yesus dalam Injil mengenai Natal? 

17. Apakah perayaan Natal diterangkan di Injil? Ya 

18. Bagaimana merayakan Natal dengan benar menurut Alkitab? 

19. Siapa yang memulai perayaan Natal? 

20. Kapan Natal mulai dirayakan pada 25 Desember? 

Bab 9. Peristiwa masa jabang bayi 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang peristiwa dari sejak lahir hingga ke-8 pasca persalinan ketika 

bayi Israel disunat dan diberi nama. 

1. Yang memberi nama Yesus/ Isa 

2. Kemana Maria, Yusuf, dan Yesus pergi setelah Yesus lahir? 

3. Apakah Yusuf dan Maria itu miskin? Bagaimana Anda tahu? 

4. Kenapa anak Maria dinamai Isa/ Yesus? 

5. Kapan Yesus disunat? 

Bab 10. Orang Majus dari Timur 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang orang-orang Majus dari Timur Betlehem yang mengunjungi 

kanak-kanak Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. 

1. Jumlah orang Majus 

2. Apa orang Majus bertemu gembala? 

3. Orang Majus berasal dari negara mana? 

Bab 10. Yesus mengungsi ke Mesir 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang pengungsian Yusuf, Maria, dan Yesus alias Isa ke Mesir. 

1. Kontradiksi semu: Isa/ Yesus ke Mesir atau ke Nazareth? 

2. Berapa umur Yesus saat meninggalkan Mesir? 

3. Berapa lama Yesus tinggal di Mesir? 

4. Apa yang Yesus lakukan di Mesir? 

5. Apa Yesus belajar ilmu kesaktian dan sihir di Mesir? 

6. Kapan orang Majus mengunjungi Yesus? 

7. Kapan Yusuf, Maria, dan Yesus ke Mesir? 

8. Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Betlehem atau ke Nazareth? 

9. Kenapa Nabi Isa Al-Masih hijrah ke Mesir? 

Bab 10. Natal pada abad 1-2 M 

Bab ini berisi tanya-jawab tentang perayaan Natal dalam abad 1-2 Masehi. 

https://natal25desember.wordpress.com/2015/05/24/disinformasi-tidak-satu-ayat-pun-dalam-alkitab-berbicara-tentang-perayaan-natal/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/07/01/apa-kata-yesus-mengenai-natal-dalam-injil/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/07/16/apakah-perayaan-natal-diterangkan-di-injil-ya/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/07/16/bagaimana-merayakan-natal-dengan-benar-menurut-alkitab/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/08/25/siapa-yang-memulai-perayaan-natal/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/08/30/kapan-natal-mulai-dirayakan-pada-25-desember/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/05/03/yang-memberi-nama-yesus-isa/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/05/27/kemana-maria-yusuf-dan-yesus-pergi-setelah-yesus-lahir/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/08/30/apakah-yusuf-dan-maria-itu-miskin-bagaimana-anda-tahu/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/08/30/kenapa-anak-maria-dinamai-isa-yesus/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/08/30/kapan-yesus-disunat/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/05/14/jumlah-orang-majus/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/05/15/apa-orang-majus-bertemu-gembala/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/05/16/orang-majus-berasal-dari-negara-mana/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/05/03/kontradiksi-semu-isa-yesus-mesir-nazareth/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/06/03/berapa-umur-yesus-saat-meninggalkan-mesir/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/06/04/berapa-lama-yesus-tinggal-di-mesir/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/06/05/apa-yang-yesus-lakukan-di-mesir/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/06/05/apa-yesus-belajar-ilmu-kesaktian-sihir-di-mesir/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/08/30/kapan-orang-majus-mengunjungi-yesus/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/08/31/kapan-yusuf-maria-dan-yesus-ke-mesir/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/08/31/yusuf-maria-dan-yesus-pergi-ke-betlehem-atau-ke-nazareth/
https://natal25desember.wordpress.com/2015/09/15/kenapa-nabi-isa-al-masih-hijrah-ke-mesir/


1. Konstitusi Apostolik atau Piagam Rasuli (70 Masehi): Natal 25 Desember 

2. Theophilus, Bishop Kaesarea (168 Masehi): Natal 25 Desember 

3. Natal telah diperingati pada masa Petrus dan Paulus 

4. Kapan Natal jadi agenda resmi gereja? 

 

 

 

 

Dirangkum dari Berbagai Sumber: 

 

Dede Wijaya, 21 Januari 2020 
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