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Kabar Baik

Gambar 1  
Pada awalnya, hanya Allah yang ada. Tidak ada yang 
lainnya. Allah membuat dunia ini dan memerintahkan 
terang untuk bersinar. Ia membuat matahari untuk 
memerintah siang, dan bulan untuk memerintah malam. 
Allah itu baik, dan Ia memerintah atas segalanya. (Musik) 
 

Gambar 2  
Informasi yang Anda dengar berasal dari buku Allah. 
Buku ini adalah Firman Allah, dan buku ini memberitahu 
kita tentang Allah serta jalan-jalanNya. Buku ini berisi 
tulisan-tulisan banyak nabi-nabi yang terkenal. Allah 
mengasihi semua orang. Buku ini menjelaskan mengapa 
Allah harus memisahkan diriNya dari manusia yang 
sangat dikasihiNya. Juga menjelaskan bagaimana Allah 
membuat rencana untuk membawa manusia kembali 
padaNya, untuk menjadi teman-temanNya dan anak-
anakNya. Buku ini disebut Alkitab. (Musik) 
 
Gambar 3  
Allah membuat segala sesuatu dengan apa yang 
dikatakanNya. Ia berkata, “Jadilah,” maka terjadilah 
sesuai dengan apa yang dikatakanNya. Ia berkata, dan 
menciptakan langit. Ia berkata, dan menciptakan laut. Ia 
berkata, dan daratan tercipta. Lalu ia menciptakan semua 
makhluk hidup dengan cara yang sama: ikan dalam air, 
burung-burung di udara, serta semua binatang. Dengan 
cara demikian ia menjadikan semuanya ada. Allah senang 
dengan semua yang telah dibuatNya. Semua yang 
dibuatNya baik. Semuanya sangat baik. (Musik) 
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Gambar 4  
Allah membuat manusia pertama dari debu tanah dan 
wanita pertama dari tulang rusuk laki-laki. Ia menamakan 
mereka Adam dan Hawa. Allah mengasihi Adam dan 
Hawa. Ia memberikan merkeka kuasa (kontrol) atas segala 
sesuatu yang telah diciptakanNya. Mereka adalah sahabat 
Allah. Allah membuat suatu taman yang indah untuk 
mereka diami. Allah berbicara dengan mereka di sana. Ia 
mengijinkan mereka untuk memakan segala macam buah 
yang ada kecuali buah dari sebuah pohon. Mereka 
memilih untuk tidak mentaatiNya, dan mereka memakan buah yang dilarang tersebut. Mereka 
berdosa terhadap Allah. Mereka memutuskan persahabatan dengan Dia, dan ia harus 
menghukum mereka. Allah benci dosa. Ia mengusir mereka dari taman indah tersebut. Sejak 
waktu itu, orang harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan yang mereka perlukan. Dosa 
juga membawa kesakitan, penderitaan dan kematian. (Musik) 
 
Gambar 5  
Adam dan Hawa mempunyai dua orang anak. Namanya 
adalah Kain dan Habel. Kain iri pada Habel, dan pada 
suatu hari ia membunuh saudaranya tersebut. Allah 
menghukum Kain atas perbuatan jahatnya tersebut. Allah 
sangat sedih pada saat manusia berbuat dosa. Dosa 
memisahkan kita dari Allah. Allah dan manusia tidak lagi 
dapat memiliki hubungan yang dekat seperti yang Allah 
inginkan. (Musik) 
 
Gambar 6  
Adam dan Hawa mempunyai anak-anak lain, dan beberapa 
generasi (tahun) berlalu. Sekarang ada banyak manusia, 
semuanya keturunan dari Adam dan Hawa. Tiap-tiap dari 
mereka tidak mentaati Allah. Makin lama mereka 
bertambah jahat. Dosa mereka makin besar sampai Allah 
memutuskan untuk memusnahkan semua manusia dengan 
banjir yang besar. Hanya ada satu orang yang mengasihi 
dan mentaati Allah. Namanya adalah Nuh. Tuhan 
memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal 
besar (bahtera). Allah akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dengan kapal tersebut. Nuh 
menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun kapal tersebut. Dan selama itu pula ia 
memperingati yang lainnya mengenai kejahatan mereka, serta hukuman yang akan dijatuhkan 
oleh Allah. Tetapi mereka tidak mempercayai peringatannya. Mereka tidak mau kembali dari 
cara mereka yang jahat. (Musik) 
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Gambar 7  
Allah membawa semua jenis binatang kepada Nuh, dan 
Nuh membawa mereka ke dalam kapal. Kemudian Nuh 
dan istrinya, serta ketiga anaknya, masing-masing dengan 
istrinya juga memasuki kapal tersebut. Hanya ada delapan 
orang dalam kapa, serta semua binatang-binatang. 
Kemudian Allah menutup pintunya. Setelah tujuh hari, 
Allah mengirim hujan yang lebat dan membuat air naik 
dari tanah. Dalam empat puluh hari Allah membuat banjir 
menutupi seluruh bumi. Sudah terlambat untuk semua 
orang lain di luar kapal. Semuanya tenggelam. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat di dalam 
kapal karena mereka percaya dan mentaati Allah. (Musik) 
 
Gambar 8  
Tahun demi tahun berlalu, dan keturunan Nuh menjadi 
banyak suku bangsa. Abraham adalah salah satu 
keturunannya. Ia juga mengasihi dan mentaati Allah. 
Allah berjanji pada Abraham bahwa keturunannya akan 
menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu, Abraham dan 
istrinya Sara tidak memiliki anak, tetapi mereka tetap 
percaya pada janji Allah. Saat mereka telah sangat tua, 
mereka mendapat seorang anak lelaki yang dinamai Ishak. 
Allah menjanjikan untuk melakukan sesuatu yang sangat 
istimewa melalui Ishak dan keturunannya. Abraham mempunyai anak lain dari wanita lain, salah 
satunya adalah Ismael. Ia menjadi bapa dari bangsa-bangsa di Arab. (Musik) 
 
Gambar 9  
Keturunan Ishak juga menjadi suatu bangsa yang besar, 
yang disebut Israel. Salah seorang keturunannya adalah 
Musa. Ia pun mengasihi dan mentaati Allah. Allah 
memanggil Musa ke sebuah gunung dimana Ia berbicara 
kepadanya. Allah memberikan hukum-hukum untuk 
diajarkan pada bangsa itu. Musa trun dari gunung tersebut 
dengan hukum Allah tertulis di atas batu. HukumNya 
adalah untuk semua orang. HukumNya baik. (Musik) 
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Gambar 10  
Hukum yang diberikan Allah pada Musa adalah untuk 
kebaikan semua orang. Hukum-hukum ini memberitahu 
kita untuk mengasihi, menyembah dan mentaati satu-
satunya Allah yang benar. Kita tidak boleh membuat 
patung apapun atau tunduk menyembahnya. Kita tidak 
boleh menyebut namaNya dengan tidak hormat. Semua 
orang harus mengkhususkan satu hari dalam satu minggu 
untuk beristirahat dan menyembah Tuhan. Anak-anak 
harus mentaati dan menghormati orang tua mereka. Kita 
tidak boleh membunuh. Kita tidak boleh berzinah. Kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh 
berbohong. Dan kita tidak boleh mengingini milik orang lain. (Musik) 
 
Gambar 11  
Pada jaman itu, jika seseorang berdosa karena melanggar 
hukum Allah, ia harus mengorbankan seekor domba pada 
Allah. Domba tersebut mati untuk menggantikan tempat 
orang tersebut. Hal tersebut akan mengingatkannya bahwa 
melanggar hukum Allah adalah salah dan Allah tidak 
senang dengan hal tersebut. Domba merupakan lambang 
dari Korban yang lebih besar yang akan digenapi di 
kemudian hari, Korban yang akan dilakukan oleh Allah 
sendiri. Allah berencana untuk mengirim Yesus ke dunia 
untuk menjadi Korban bagi dosa semua orang. Allah memberitahukan hal ini kepada beberapa 
nabiNya, dan dituliskan di dalam Alkitab. Seperti ada tertulis tentang Yesus, “Lihat, Anak 
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia”. (Musik) 
 
Gambar 12  
Yesus dilahirkan dengan jalan yang sangat istimewa. 
Seorang malaikat Tuhan dari surga dikirim untuk 
menemui seorang gadis perawan bernama Maria. Maria 
telah bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama 
Yusuf. Malaikat itu memberitahu Maria bahwa Allah akan 
membuat dia mengandung tanpa persetubuhan dengan 
pria. Maria tahu bahwa Allah berkuasa untuk menciptakan 
surga dan bumi dengan berfirman. Ia pun tahu bahwa 
Allah dapat melakukan apa yang telah dikatakanNya, dan 
Maria percaya padaNya. Dengan cara yang istimewa, Allah adalah Ayah dari Yesus. Malaikat itu 
juga muncul dalam mimpi Yusuf. Malaikat itu menjelaskan pada Yusuf bahwa Maria tidak 
disentuh oleh lelaki lain manapun, bahwa Tuhan telah melakukan suatu yang istimewa untuknya. 
Ia memerintahkan Yusuf untuk menamai anaka itu, “Yesus”, yang artinya “Penyelamat”. Yusuf 
mentaati Allah, dan ia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. (Musik) 
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Gambar 13  
Pada saat itu, raja memerintahkan semua orang untuk 
kembali ke kotanya masing-masing, agar dapat 
didaftarkan. Maria dan Yusuf harus pergi ke kota 
Bethlehem. Saat mereka sampai, tidak ada lagi tempat 
untuk mereka. Semua rumah telah penuh dengan orang-
orang, sehingga mereka terpaksa bermalam di kandang. Di 
sanalah Maria melahirkan bayi Yesus. Malam itu, 
malaikat Tuhan muncul di hadapan beberapa gembala 
yang sedang berjaga di padang di dekat tempat itu. Ia 
memberitahu mereka bahwa seorang Anak istimewa, yang adalah Penyelamat semua orang, telah 
dilahirkan. Kemudian, tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar 
bala tentara sorga yang bernyanyi memuji Allah. Gembala-gembala itu pun pergi untuk melihat 
Anak itu. Mereka memberitahu orang-orang bagaimana para malaikat telah menampakan diri 
pada mereka. (Musik) 
 
Gambar 14  
Tidak banyak yang diceritakan Alkitab mengenai 
kehidupan Yesus yang mula-mula. Tertulis bahwa Maria 
dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Mesir pada saat 
sesorang berusaha membunuhNya. Kemudian mereka 
kembali ke Israel ke kota Nazareth. Yesus pun bertambah 
besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia 
Allah ada padaNya. Saat Yesus berumur dua belas tahun, 
Maria dan Yusuf membawaNya ke Yerusalem. Ia 
berbicara mengenai Allah dengan guru-guru serta 
pemimpin-pemimpin Israel, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan 
kecerdasanNya dan segala jawab yang diberikanNya. Saat Yesus telah berusia kira-kira tiga 
puluh tahun, Ia mulai mengajar mengenai Allah. Banyak orang yang percaya pada ajaranNya, 
dan Ia menjadi sangat terkenal. (Musik) 
 
Gambar 15  
Yesus mempunyai kuasa yang besar dari Allah untuk 
melakukan mujizat-mujisat. Ia dapat menyembuhkan 
orang buta. Ia berbicara pada orang yang sudah mati dan 
orang itu hidup kembali. Ia pun berjalan di atas air. Ia 
melakukan banyak mujizat di hadapan banyak orang, 
untuk membuktikan bahwa Ia dikirim Allah dan memiliki 
otoritas dari Allah. Ia dapat berfirman, dan terjadilah 
sesuai dengan apa yang dikatakanNya. Yesus sangat 
spesial dan banyak orang yang mengetahuinya. (Musik) 
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Gambar 16  
Yesus banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, dan 
banyak orang mengikutiNya. Yesus sangat baik hati, Ia 
menyembuhkan yang sakit, dan mengajarkan jalan Allah. 
Yesus sangat baik. Yesus tidak berdosa. Yesus selalu 
melakukan apa yang diinginkan Allah untuk 
dikerjakanNya. Ia datang untuk menunjukan kasih Allah, 
dan untuk memenangkan kembali orang-orang untuk 
kembali kepada Tuhan dan berjalan di jalanNya. Tetapi 
ada pemimpin-pemimpin agama yang sangat berpengaruh 
yang iri pada Yesus. Mereka tidak mau mengaku bahwa mereka pun telah melanggar hukum 
Allah dan adalah orang-orang berdosa seperti yang lainnya. Hati mereka sang keras, dan mereka 
tidak mau percaya bahwa Yesus dikirim dari Allah. Mereka berbohong mengenaiNya, dan 
menangkap Dia. Ia dipukul. Para tentara menaruh mahkota duri di kepalaNya dan mengejekNya. 
Yesus dapat saja melawan dan menghentikan semua itu, tetapi Ia tidak melawan. Ia datang ke 
dunia untuk menjadi Korban untuk dosa. HidupNya menjadi Korban untuk dosa semua orang. 
Yesus menanggung sendiri hukuman yang seharusnya ditanggung manusia. (Musik) 
 
Gambar 17  
Para tentara memaku Yesus pada sebuah salib kayu. Lalu 
mereka menegakkan salib itu di atas tanah, dan Yesus 
tergantung di sana sampai Ia pun mati. Pada jaman itu, 
adalah kebiasaan bahwa penjahat-penjahat terburuk 
dihukum mati dengan cara yang kejam. Dua orang 
penjahat juga disalib hari itu. Tetapi Yesus bukan 
penjahat, Ia bahkan tidak berdosa. Ia tidak melakukan 
kesalahan apapun. Hari itu Ia mati untuk dosa orang-orang 
lain, bukan milikNya. Ia mati untuk dosa orang-orang 
yang hidup di jaman itu, tetapi juga untuk orang-orang yang akan datang kemudian. 
KematianNya menghapus semua dosa mereka yang berbalik dari jalan yang penuh dosa dan 
menerima KorbanNya sebagai korban mereka. Saat Yesus mati, Ia memberikan korban yang 
sempurna. Ia membayar semua dosa manusia dengan darahNya yang tidak berdosa. Allah telah 
mengatakan bahwa korban lain tidak lagi dibutuhkan karena Yesus telah memberikan korban 
yang sempurna. (Musik) 
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Gambar 18  
Musuh Yesus kira bahwa mereka telah melenyapkanNya. 
Tetapi tidaklah demikian. Setelah Yesus mati di salib itu, 
seorang temanNya yang kaya menaruh tubuhNya di dalam 
gua penguburannya sendiri yang masih baru. Mereka 
menutup mulut gua tersebut dengan sebuah batu besar. 
Pada hari ketiga, di pagi hari beberapa orang wanita 
datang untuk melaksanakan upacara penguburan. Mereka 
terkejut melihat batu besar itu telah digulingkan, dan 
Yesus tidak ada di sana. Mereka bertambah terkejut 
melihat dua malaikat yang memberitahu mereka bahwa Yesus hidup. Mereka memberitahu 
dengan jelas bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang-orang mati. (Musik) 
 
Gambar 19  
Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Ia mulai 
mengunjungi beberapa murid-muridNya. Ia berbicara 
dengan mereka dan makan bersama mereka. Thomas, 
salah seorang muridNya, mendengar hal itu dan tidak 
dapat percaya bahwa Yesus telah hidup kembali. Ia 
berkata, “Saya tidak akan percaya sampai saya melihat 
luka karena paku di tubuhNya dan menyentuhNya”. Yesus 
datang kembali ke antara kelompak ini, dan kali itu 
Thomas ada di sana. Yesus berbicara langsung pada 
Thoms, dan Thomas langsung berlutut di hadapanNya, dan percaya. Yesus berkata, “Engkau 
percaya karena engkau telah melihatku. Diberkatilah mereka yang tidak melihat, tetapi tetap 
percaya”. (Musik) 
 
Gambar 20  
Untuk empat puluh hari lamanya setelah Yesus bangkit 
dari antara orang mati, Ia menampakan diri pada banyak 
orang. Banyak orang yang melihatNya dan mengetahui 
bahwa Ia hidup. Sekarang telah tiba saatnya bagi Yesus 
untuk kembali ke Sorga. Ia telah menyelesaikan 
pekerjaanNya. Kemudian, dengan disaksikan banyak 
pengikutNya, Yesus pun terangkat, makin tinggi dan 
tinggi, sampai ia mencapai awan dan hilang dari 
pandangan mereka. Kemudian, dua malaikat muncul. 
Mereka memberitahu murid-muridNya bahwa Ia akan datang kembali dengan cara yang sama Ia 
pergi. Yesus sekarang ada di Surga, menyiapkan tempat bagi mereka yang percaya dan 
mengikutiNya. Yesus membuat jalan bagi kita untuk datang kepada Allah. (Musik) 
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Gambar 21  
Mengapa Yesus mati di kayu salib? Yesus mati untuk 
menyelamatkan orang-orang dari hukuman karena dosa. 
Yesus tidak pernah berdosa. Ia mati untuk menanggung 
dosa yang memisahkan kita dari Allah. Salib 
mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Domba Allah 
yang tidak bercacat (kudus, tidak berdosa, murni). Ia 
dikorbankan untuk kita. Saat kita percaya pada Yesus dan 
bertobat (berbalik dari dosa kita), Allah akan mengampuni 
dosa-dosa kita. Yesus membuat menjadi kita anak-anak 
Allah dan temanNya. (Musik) 
 
Gambar 22  
Pada saat Yesus hidup, Ia menceritakan banyak 
perumpamaan-perumpamaan agar orang-orang dapat 
mengerti jalan Tuhan. Ia mengajari bahwa ada dua jalan. 
Semua orang mulai dari jalan dosa yang lebar yang 
berakhir pada kehancuran dan hukuman. Kita semua 
berdosa, yang kita dapatkan dari Adam, manusia pertama. 
Kita telah berdosa dengan melakukan hal-hal yang tidak 
menyenangkan hati Allah. Yesus mengatakan bahwa kita 
harus meninggalkan jalan yang lebar tersebut, dan 
memasuki jalan yang sempit yang membawa kita pada Allah di surga. Kita hanya dapat 
memasuki jalan sempit tersebut melalui Yesus. Kita memasukinya dengan bertobat dari dosa-
dosa kita, dan menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Bagaimana 
kalau sekarang Anda berbicara padaNya dari hati Anda? Katakan padaNya, “Tuhan, Kau agung 
dan kudus, saya mengaku padaMu bahwa saya telah berdosa. Saya percaya bahwa Yesus telah 
mati di kayu salib untuk membayar dosa saya. Ampunilah saya, bersihkan hati saya, dan 
jadikanlah saya salah satu anak-anakMu. Saya mau mengikuti jalan Yesus dan tinggal denganMu 
(di surga - adalah pilihan, periksa kembali kesesuaian dengan situasinya) saat saya mati. Terima 
kasih Bapa. Amin.” (Musik) 
 
Gambar 23  
Yesus menyambut semua orang dari segala suku dan 
bangsa dan bahasa. Jika kita percaya pada Yesus, kita 
semua menjadi anak-anak Allah. Meskipun semuanya 
berasal dari banyak bangsa dan budaya, semuanya 
tergabung dalam satu keluarga, keluarga Allah, semuanya 
bersatu karena Tuhan Yesus. Semuanya ada di jalan 
sempit yang menuju surga. (Musik) 
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Gambar 24  
Pada suatu malam, seorang guru agama, bernama 
Nikodemus, datang untuk berbicara dengan Yesus. Yesus 
memberitahukan kepadanya sesuatu yang tidak biasa. 
Yesus berkata bahwa semua orang yang mau menjadi 
keluarga Allah harus lahir kembali untuk kedua kalinya. 
Saat kita masuk dalam keluarga orang tua kita, kita 
dilahirkan kedalamnya. Saat kita masuk ke dalam keluarga 
Allah, itu pun seperti dilahirkan kembali untuk kedua 
kalinya. Yang pertama adalah lahir secara fisik; yang 
kedua adalah kelahiran rohani. Kita tidak memiliki kuasa untuk mengubah diri kita sendiri. Roh 
Kudus dari Allah memberikan kepada kita hidup baru saat kita percaya dan mengikuti Yesus. 
Kita menjadi manusia baru, manusia Allah. (Musik) 
 
Gambar 25  
Sebelum Yesus kembali ke surga, Ia berjanji pada murid-
muridNya bahwa Ia akan mengirim Penolong (gift) yaitu 
Roh Kudus Allah. Sepuluh hari setelah Yesus naik ke 
surga, ada perayaan suci orang Yahudi. Orang-orang 
Yahudi yang tinggal di banyak bangsa-bangsa lain datang 
ke Yerusalem untuk merayakannya. Murid-murid Yesus 
juga ada di sana, berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, Roh 
Kudus Allah datang dan memenuhi semua murid-murid, 
seperti yang dijanjikan Yesus. Semua orang Yahudi dari 
berbagai bangsa yang lain terheran-heran saat para murid mulai berbicara dalam berbagai bahasa 
mereka semua, mengenai segala perbuatan ajaib Allah. Kuasa Roh Kudus sangat besar. Sekarang 
Roh Kudus tinggal di dalam semua orang Kristen sejati dan memberikan kuasa untuk mengasihi 
dan mentaati Yesus. (Musik) 
 
Gambar 26  
Sebelum seseorang percaya pada Yesus, ia seperti 
seseorang yang berjalan dalam kegelapan. Ia sering 
tersandung dan jatuh ke dalam dosa, karena tidak ada 
terang yang membimbingnya. Saat kita percaya pada 
Tuhan Yesus, kita seperti seseorang yang berjalan di jalan 
yang lurus di hari yang cerah! Yesus berkata, “Akulah 
terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan 
berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai 
terang hidup.” Allah memberikan Roh KudusNya untuk 
membantu dan mengajar semua orang percaya mengenai jalanNya. (Musik) 
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Gambar 27  
Seorang Kristen adalah manusia baru dan mau mentaati 
FirmanNya. Ia bersyukur bahwa Allah telah mengampuni 
dosanya. Seorang yang percaya pada Yesus Kristus tidak 
boleh berzinah, bertengkar, mencuri, atau menyembah 
patung-patung atau illah-illah lain (atau roh-roh). Roh 
Kudus memberikan kuasa pada orang percaya untuk 
berbalik dari hal-hal jahat dan melakukan yang baik. 
(Musik) 
 
Gambar 28  
Saat sebuah keluarga berjalan dalam jalan Allah, yang 
lelaki mengasihi istrinya dan yang wanita menghormati 
suaminya. Mereka saling membantu dan mendukung serta 
mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi Allah dan 
mentaati firmanNya. Keluarga Kristen berdoa dan bekerja 
bersama untuk Allah. (Musik) 
 

Gambar 29  
Yesus mengajar pengikutNya untuk mengasihi semua 
orang, bahkan musuhnya. Kita harus menolong siapapun 
yang perlu pertolongan, bahkan orang-orang dari bangsa 
dan agama lain. Yesus menceritakan kisah seseoang yang 
sedang dalam perjalanan ke kota lain. Ada perampok yang 
menyerang dan memukulinya. Seseoang lain dari agam 
yang berbeda menemukan orang tersebut, sedang terluka 
parah di jalan. Ia membantunya karena ia butuh 
pertolongan. Ia tidak minta bayaran. Yesus berkata, 
demikian juga kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti itu. (Musik) 
 
Gambar 30  
Ada orang-orang yang berhubungan dengan setan atau roh-
roh jahat, atau percaya pada patung-patung atau fetishes 
(?), sebelum percaya dan menjadi pengikut Yesus. 
Pengikut Yesus tidak boleh berhubungan dengan roh yang 
tidak baik. Kita tidak perlu takut atau melayani roh-roh 
tersebut. Kuasa Allah lebih besar dari kuasa setan, roh 
jahat, patung-patung atau fetishes (?). Seorang Kristen 
harus menyingkirkan segala sesuatu yang berasal dari 
setan dan roh jahat. Kita orang-orang percaya tidak perlu 
takut terhadap setan. Kita harus meminta hanya kepada Allah untuk membantu dan melindungi 
kita. (Musik) 
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Gambar 31  
Ada seorang lelaki yang kerasukan roh-roh jahat. Tali dan 
rantai tidak dapat menahannya karena roh jahat di 
dalamnya sangat kuat. Yesus memerintahkan roh-roh jahat 
tersebut untuk keluar dari lelaki itu, dan mereka pun 
keluar! Orang ini terbebas dari kuasa jahat, dan ia pergi 
dan memberitahu teman-temannya mengenai apa yang 
telah dilakukan Yesus. Yesus mempunyai kuasa yang 
lebih besar dari roh-roh jahat. Ia telah membebaskan 
banyak orang dari kuasa-kuasa tersebut. Setan dan roh-roh 
jahat pun mematuhi Yesus. (Musik) 
 
Alternatif: Jika Anda diganggu oleh roh-roh jahat, mintalah orang-orang percaya lain untuk 
berdoa bagi Anda. Mintalah Tuhan Yesus yang MahaKuasa untuk mengusir mereka keluar. Jika 
kita mengasihi dan mentaati Yesus, Ia tingga di dalam kita melalui Roh KudusNya. KuasaNya 
melindungi kita, dan setan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kita. (Musik) 
 
Gambar 32  
Setan sering menggoda anak-anak Tuhan untuk berhenti 
mengikuti Tuhan Yesus. Setan menginginkan kita untuk 
melupakan Tuhan dan jalanNya, dan mencobai kita 
dengan hal-hal seperti uang, pakaian bagus, rokok, moral 
yang buruk, dan minuman keras. Setan ingin kita percaya 
bahwa hal-hal tersebut lebih penting dari Allah. Ia mau 
kita percaya bahwa hal-hal itu dapat membuat kita 
bahagia. Tetapi setan adalah pembohong. Ia berusaha 
untuk menipu kita agar berbalik dari Tuhan. Roh Kudus 
akan membantu kita untuk melawan cobaan kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dan 
mengikutiNya. (Musik) 
 
Gambar 33  
Yesus menceritakan kisah ini: “Seorang anak muda 
meninggalkan rumahnya, pergi jauh, dan melakukan 
banyak perbuatan jahat. Ia berzinah, menghabiskan semua 
uang yang diberikan ayahnya, dan banyak berbuat dosa. 
Setelah uangnya habis, terjadilah suatu kelaparan yang 
besar, dan ia menjadi sangat miskin dan lapar. Iapun 
sangat menyesal ataas semua dosa-dosanya, lalu ia 
kembali pada ayahnya untuk minta pengampunan. 
Ayahnya sangat mengasihi anaknya itu, dan ia menerima 
anaknya kembali.” Cerita ini memberitahukan kita bahwa jika kita berdosa, kita harus sungguh-
sungguh menyesal, bertobat dan meninggalkan dosa kita. Sebab Allah sangat mengasihi kita, dan 
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karena Korban yang telah diberikan Yesus, Allah dapat mengampuni dan menerima kita 
kembali. (Musik) 
 
Gambar 34  
Apa yang harus diperbuat orang-orang percaya saat sakit? 
Mereka dapat berdoa pada Allah di dalam nama Yesus, 
dan percaya bahwa Ia akan melakukan yang terbaik. 
Mereka tidak boleh berdoa pada yang lainnya, atau pada 
jimat atau fetishes (?). Allah mampu menyembuhkan yang 
sakit jika itu kehendakNya, atau membantu ke pengobatan 
yang benar. Allah mengasihi kita dan menguasai apa yang 
terjadi pada anak-anakNya. Allah melindungi orang-orang 
percaya dari setan, jadi kita tidak perlu takut. Yesus ada 
bersama kita untuk memberi damai pada saat kita ada masalah. (Musik) 
 
Gambar 35  
Kita semua tahu bahwa suatu hari kita akan mati. Tetapi 
apa yang akan kemudian terjadi? Alkitab, Firman Tuhan, 
menuliskan bahwa saat seorang Kristen mati, rohnya akan 
pergi untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. 
Teman-temannya tidak perlu bersedih. Kita tidak perlu 
takut terhadap kematian, karena kita tahu bahwa Allah 
mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita dari dosa 
melalui iman kita dalam Kristus, yang telah mati untuk 
dosa kita. Orang yang tidak percaya tidak memiliki 
kehidupan abadi yang indah ini dengan Allah setelah kematian. Mereka akan pergi ke tempat 
hukuman karena telah menolak jalan Allah. (Musik) 
 
Gambar 36  
Setiap bagian dari tubuh kita mempunyai fungsinya 
masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk 
mendengar, dan mulut untuk bicara dan makan. Semua 
bagian dari tubuh bekerja sama. Jika satu bagian sakit atau 
terluka, seluruh bagian tubuh merasakannya. Allah berkata 
bahwa orang-orang percaya adalah bagian dari satu Tubuh 
(yang disebut Gereja). Tuhan Yesus adalah Kepala dari 
Tubuh tersebut. Allah mempunyai pekerjaan untuk tiap-
tiap orang Kristen (contohnya: berkotbah, bernyanyi, 
mengajar, bertani, atau memasak). Setiap dari kita harus bekerja untuk Tuhan Yesus untuk 
membantu membuat seluruh Tubuh kuat. Semua orang percaya harus saling mengasihi dan 
bekerja sama, atau Tubuh tidak akan menjadi kuat. (Musik) 
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Gambar 37  
Semua orang percaya harus berusaha untuk berkumpul 
bersama secara teratur, untuk menyembah Allah. Kita 
belajar dari Alkitab, menyanyikan pujian, dan berdoa. Kita 
juga harus memberikan persembahan untuk pekerjaan 
Allah. Allah juga memerintahkan kita untuk mengingat 
kematian Tuhan Yesus. Pengikut-pengikutNya harus 
berbagi roti dan minum (persamaan lokal). Roti 
mengingatkan kita akan tubuh Yesus yang telah dipecah 
bagi kita di kayu salib. Minum mengingatkan kita pada 
darahNya yang telah tercurah untuk membersihkan kita dari dosa. Kita terus mengingat 
kematianNya dengan cara ini, sampai Ia datan kembali. (Musik) 
 
Gambar 38  
Suatu hari, Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi 
dari surga, seperti yang telah dijanjikanNya. Ia akan 
datang untuk menjemput keluarga Tuhan. Yesus akan 
membangkitkan semua orang milik Tuhan yang telah 
mati. Kuburan mereka akan kosong. Orang-orang milik 
Tuhan yang masih hidup, akan ikut pergi bersama mereka. 
Kita semua akan bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, 
dan tinggal bersamaNya selamanya. Orang-orang yang 
tidak percaya akan tertinggal untuk menghadapi 
penghakiman Allah. Kita tidak tahu kapan Yesus akan kembali, tetapi kita harus siap, dan 
menungguNya. (Musik) 
 
Gambar 39  
Seperti pohon buah yang menghasilkan buat, buah Roh 
menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan orang 
percaya. Yesus berkata, “Akulah Pokok. Kau adalah 
carangnya. Jika kau tinggal di dalam Aku, dan Aku di 
dalam engaku, engkau akan menghasilkan banyak buah.” 
Roh Kudus Allah tinggal dan bekerja di dalam hati kita. 
Buah yang dihasilkanNya adalah kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemah-lembutan, dan pengusasaan diri di dalam hidup 
kita. Jika carang dari pohon itu tidak menghasilkan buah, ia akan ditebang. Mereka akan mati 
dan dibakar. Pengikut Yesus harus menghasilkan banyak buah. Hal ini akan memuliakan dan 
meninggikan Allah, Bapa kita di Surga. (Musik) 
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Gambar 40  
Yesus memerintahkan pengikutNya untuk pergi dan 
memberitakan kabar baik bahwa mereka dapat 
diselamatkan dari dosa dan hukuman kekal. Banyak orang 
yang bingung dengan apa yang dipercayai oleh orang-
orang Kristen. Bagi mereka, hal itu seperti misteri yang 
besar. Mereka berpikir, “Mengapa orang-orang ini sangat 
berbeda?” “Mengapa mereka berbuat itu?” “Apa 
tujuannya?” Jika Anda adalah seorang Kristen, Anda harus 
menjelaskan pada orang lain bahwa Kabar Baik ini untuk 
semua orang. Roh Kudus Allah akan membantu kita untuk mempunyai kebijakan dan keberanian 
untuk mengikuti Yesus. (Musik) 
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