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Lihat, Dengar dan Hidup Buku 1: ALLAH Yang Memulai

Buku 1: ALLAH Yang Memulai

Gambar 1: BAGAIMANA SEGALA SESUATU MULAI Kejadian 1:1-2:14 
Lihatlah manusia dalam gambar ini, namanya Adam. Ia 
adalah manusia pertama yang pernah hidup. 
Pada mulanya tidak ada apa-apa di Bumi, hanya Allah 
yang ada. Hanya Dialah yang benar-benar Allah. Dia 
adalah Roh yang luar biasa. 
Allah memiliki segala kuasa, Dia mengetahui segala 
sesuatu. Dia bisa ada dimana-mana. 
Allah menciptakan semua yang saudara lihat dalam 
gambar ini. 
Pertama-tama Dia menciptakan terang dalam dunia yang masih diliputi kegelapan.  
Kemudia Dia menciptakan awan-awan. 
Dia memisahkan laut dari daratan, dan tanamanpun mulai tumbuhlah. 
Matahari, bulan dan bintang-bintang (yang Ia ciptakan) nampak atau kelihatan. 
Kemudia Allah menciptakan semua makhluk hidup (semua yang hidup) di bumi. 
Dan yang terakhir Ia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia tersebut dari debu tanah. 
Allah menaruh RohNya sendiri di dalam manusia itu, sehingga manusia itu menjadi serupa 
dengan Allah (pikiran-pikirannya dan keinginan-keinginannya berkenan kepada Allah). 
Allah juga menciptakan malaikat-malaikat (Malaikat-malaikat adalah roh-roh yang baik yang 
tinggal bersama dengan Allah di surga). 
(Musik). 
 
Gambar 2: SEGALA SESUATU DIPERLUKAN MANUSIA Kejadian 2:15-25 
Allah menempatkan Adam dalam sebuah taman yang 
indah dan subur dan Dia memberi perintah kepada Adam 
untuk memelihara taman itu. 
Di taman itu ada segala macam jenis pohon, termasuk 
Pohon Kehidupan. 
Adam memiliki segala macam makanan yang baik. 
Adam memberi nama pada semua burung dan binatang. 
Setiap makhluk di sana ada yang jantan dan yang betina. 
Tidak ada satupun dari antara binatang-binatang itu yang 
takut atau mengganggu manusia. 
Namun tidak ada teman (penolong) yang sepadan dengan Adam. 
Maka Allah menciptakan perempuan demikian:  
Allah membuat Adam tertidur lelap sekali, kemudia Dia mengambil sebuah tulang rusuk Adam. 
Allah membuat perempuan itu dari tulang rusuk Adam, lalu Dia membawanya kepada Adam. 
Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. 
Mereka dapat berbicara dengan Allah seperti dengan teman, dan tidak ada kesedihan, kematian 
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atau hal-hal yang jahat di dalam tempat yang indah itu. 
(Musik). 
 
Gambar 3: PERMULAAN DOSA Kejadian 3:1-8 
Pada suatu hari, Iblis datang mendekati perempuan itu 
dalam wujud ular. 
Iblis adalah malaikat Allah, tetapi ia memberontak 
melawan Allah yang telah menciptakannya. Ia ingin 
menjadi lebih besar daripada Allah. Maka Allah 
mengusirnya keluar dari surga dan Iblis menjadi musuh 
Allah. 
Allah berfirman kepada Adam dan istrinya bahwa mereka 
boleh makan buah-buahan dari setiap pohon di dalam 
taman, kecuali buah dari pohon yang satu itu. Allah berfirman bahwa jika mereka makan buah 
itu, mereka akan mati. 
Iblis menipu (mengelabui) Hawa. Ia membujuk Hawa untuk makan buah (yang terlarang) itu dan 
ia mengatakan bahwa Hawa tidak akan mati. 
Perempuan itu memberi sebagian dari buah itu kepada Adam. 
Segera setelah mereka makan buah itu, mereka mengetahui bahwa mereka telah melakukan hal 
yang salah (tidak menaati Allah). 
Mereka menjadi tahu bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu, kemudian mereka 
mencoba untuk menyembunyikan diri dari Allah. 
(Musik). 
 
Gambar 4: AKIBAT DOSA Kejadian 3:14-24 
Disini (dalam gambar ini) kita melihat apa yang terjadi 
akibat Adam tidak taat kepada Allah. Allah harus 
mengusir Adam dan istrinya dari taman itu supaya mereka 
tidak dapat makan buah dari Pohon Kehidupan. 
Kemudia Allah menghukum ular, sehingga sejak saat itu 
ular bergerak menjalar dengan perutnya di atas tanah dan 
ular itu musuh manusia. 
Allah berfirman kepada perempuan itu, “Aku akan 
menambah kesulitan pada waktu engkau mengandung dan 
pada waktu melahirkan anak.” 
Allah berfirman kepada Adam, “Karena Engkau telah makan dari buah pohon itu …terkutuklah 
tanah ini. Engkau harus bekerja keras untuk mendapat hasil yang cukup dari tanah ini…sampai 
engkau mati,” 
Adam memberi nama Hawa kepada istrinya (Hawa artinga “Kehidupan”). 
Mereka mempunyai keturunan. 
Mereka adalah nenek moyang semua manusia, tetapi semua manusia sejak waktu itu memiliki 
sifat-sifat dosa dan terpisah dari Allah. Kita semua tidak taat kepada Allah. Hal itu berarti dosa 
dan akibat dosa ialah maut. 
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Namun ada pengharapan. Allah menjanjikan bahwa suatu hari Dia akan mengirimkan seorang 
Manusia, yang akan mengalahkan Iblis yang menyebabkan manusia berdosa. 
Manusia itu adalah Yesus Kristus. 
(Musik). 
 
Gambar 5: NUH, SEORANG YANG BENAR Kejadian 6:1-22 
Keturunan Adam dan Hawa bertambah banyak dan 
tersebar ke seluruh bumi. 
Mereka mengikuti cara-cara Iblis dan berbuat jahat. 
Allah menyesal telah menciptakan manusia. 
Hanyalah Nuh, satu-satunya orang yang berusaha 
menyenangkan Allah. 
Suatu hari Allah berfirman kepada Nuh, “Aku telah 
memutuskan untuk membinasakan semua orang, karena 
bumi telah penuh dengan perbuatan-perbuatan mereka 
yang jahat. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Aku akan mendatangkan air bah yang akan menutupi 
bumi dan memusnahkan segala yang hidup. Tetapi Aku akan membuat perjanjian dengan 
engkau. Masuklah ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan istrimu, ketiga anakmu dan mantu-
mantumu. Masuklah juga semua jenis binatang dan burung, masing-masing sepasang, jantan dan 
betina, supaya mereka terpelihara dan hidup”. Allah memberitahukan dengan tepat bagaimana 
Nuh harus membuat bahtera itu. Nuh melakukan semua yang Allah firmankan, seperti apa yang 
saudara lihat dalam gambar ini. 
(Musik). 
 
Gambar 6: AIR BAH MELANDA Kejadian 7:10-24 
Lihatlah! 
Allah selalu menepati janjiNya. Ia selalu melakukan apa 
yang Ia katakan. 
Nuh, keluarganya dan semua makhluk masuk ke dalam 
bahtera. 
Allah mengunci pintu bahtera itu. Tujuh hari kemudian 
hujan mulai turun. 
Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Pancaran air keluar 
dari bawah tanah, maka seluruh bumi dilanda banjir yang 
hebat sekali. Semua manusia, binatang dan burung mati, kecuali yang berada dalam bahtera. 
Manusia tidak berubah. Mereka masih memiliki sifat-sifat dosa, mengikuti Iblis dan tidak mau 
mendengar Allah. 
Allah berfirman dalam kitabNya (Alkitab) bahwa suatu hari Ia akan datang kembali untuk 
menghukum kejahatan semua manusia. 
Namun demikian Allah telah menyediakan suatu jalan untuk lepas dari penghukuman bagi 
semua orang yang percaya dan taat kepadaNya. 
(Musik). 
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Gambar 7: PELANGI SEBAGAI LAMBANG JANJI ALLAH Kejadian 8:13-22 
Nuh dan keluarganya dan semua binatang tinggal dalam 
bahtera selama lebih dari satu tahun. Akhirnya hujan 
berhenti dan bumipun kering. 
Kemudian mereka semua keluar dari bahtera. Lalu Nuh 
mendirikan sebuah mezbah bagi Allah, seperti yang 
saudara lihat disini. Ia mengorbankan beberapa ekor 
binatang dan membakarnya diatas mezbah. Allah 
berkenan atas kurban Nuh. 
Allah kemudian membentangkan pelangi di langit. Allah 
berfirman, “Apabila pelangi nampak, Aku akan mengingat perjanjianKu dengan engkau…tidak 
akan ada lagi air bah yang memusnahkan segala yang hidup.” 
 
Bila saudara melihat pelangi, ingatlah akan janji Allah. 
Tetapi ingat juga bahwa Allah akan menghukum dunia ini lagi, kelak Ia akan memusnahkan 
dunia ini dengan api. 
Mereka yang percaya kepada Allah tidak perlu takut. Ikutlah Tuhan Yesus Kristus (Penyelamat, 
Mesias) maka saudara tidak akan binasa. 
(Musik). 
 
Gambar 8: KETURUNAN NUH Kejadian 11:1-9 
Ketiga anak laki-laki Nuh (Sem, Ham dan Yafet) adalah 
nenek moyang kita semua. 
Allah berfirman kepada mereka supaya mereka 
mempunyai banyak keturunan dan pergi menyebar 
memenuhi bumi. Semua orang berbicara dalam bahasa 
yang sama dan mereka tidak mau menyebar ke seluruh 
bumi. Mereka tidak taat kepada Allah dan mereka 
mengambil keputusan untuk membangun sebuah kota 
dengan menara yang mencapai langit. 
Allah melihat kota dan menara itu. Allah juga melihat ketidaktaatan dan kesombongan mereka. 
Maka Allah berfirman, ”Mereka semua adalah satu bangsa dan mereka berbicara dalam satu 
bahasa. Marilah kita turun dan mengacaubalaukan bahasa mereka sehingga tidak lagi mengerti 
bahasa yang satu dengan yang lainnya.” Dalam gambar ini kita melihat orang-orang tidak 
mengerti seorang akan yang lain lagi. Karena itu mereka menghentikan pembangunan kota itu 
dan pergi ke tempat-tempat lain. Itulah ketidaktaatan manusia yang menyebabkan kita 
mempunyai begitu banyak bahasa. 
Ketidaktaatan adalah dosa dan hal ini memisahkan manusia satu dengan yang lain. 
Ketidakpercayaan dan ketidaktaatan memisahkan manusia dari Tuhan. 
(Musik). 
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Gambar 9: AYUB, ORANG BENAR Ayub 1:13-22 
Disini kita melihat seorang laki-laki yang bernama Ayub. 
Ia sedang mempersembahkan kurban bakaran kepada 
Allah. 
Ayub menyembah Allah satu-satunya yang benar dan 
tidak mengikuti jalan-jalan Iblis. 
Ayub mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak 
perempuan dan ia mempersembahkan kurban bakaran 
demi (atas nama) anak-anaknya. Ia ingin agar Allah 
mengampuni mereka jika sikap atau perbuatan mereka 
telah menyakiti Allah. 
Allah berkenan kepada Ayub. Ia membuat Ayub menjadi sangat kaya, sehingga Ayub 
mempunyai ternakyang sangat banyak dan juga mempunyai banyak gamba. 
Suatu hari, di surga Iblis menuduh (memfitnah) Ayub dihadapan Allah. Iblis mengatakan bahwa 
Ayub hanya menyembah Allah supaya ia dapat menjadi kaya, “Jika Engkau mengambil segala 
sesuatu yang Ayub miliki, ia akan mengutuki Engkau,” kata Iblis. 
Allah mengetahui bahwa Ayub adalah seorang yang baik (benar) yang hanya ingin 
menyenangkan Allah. 
Maka Ia mengijinkan Iblis untuk mengambil segala sesuatu dari Ayub. 
(Musik). 
 
Gambar 10: MASA KESULITAN BESAR Ayub 1:13-22 
Gambar ini memperlihatkan suatu hari yang sangat 
menyedihkan bagi Ayub. 
Hamba-hambanya membawa kabar yang sangat buruk. 
Hamba yang pertama berlari-lari menghampiri Ayub dan 
memberitahukan bahwa musuh-musuh telah membunuh 
hamba-hambanya dan mencuri semua sapi jantan dan 
keledainya. 
Belum selesai ia bicara, datang hamba yang lain. Ia 
berkata, “Api telah menyambar dari langit dan membakar 
serta memakan habis kambing domba serta penjaga-penjaganya.” 
Hamba ketiga datang memberitahukan Ayub bahwa para perampok menyerang dan merampas 
semua untanya. 
Hamba keempat membawa kabar paling buruk dari semua, “anak-anak tuan sedang berpesta 
bersama, ketika angin ribut menghancurkan rumah dan membinasakan mereka semua.” 
Ayub mencukur rambutnya dan tersungkur ke tanah dalam kesedihan dan berkata, “Tuhan 
(Allah) yang memberi dan sekarang Ia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan” (dengan sikap 
hormat). 
Walaupun ini semua terjadi, Ayub tidak berbuat dosa dengan menyalahkan Allah. 
(Musik). 
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Gambar 11: AYUB MENDERITA Ayub 2:1-14:25 
Iblis melihat bahwa Ayub masih menghormati Allah. 
Karena itu Iblis berkata kepada Allah, “Jika Engkau 
menyakiti tubuh Ayub, ia akan mengutuki Engkau.” 
Allah mengijinkan Iblis untuk menguji Ayub kembali. 
Iblis memberi penyakit kulit yang luar biasa kepada Ayub. 
Ayub keluar dan menggaruk luka-lukanya dengan 
sekeping beling. Istrinya berkata, “mengapa engkau tidak 
mengutuki Allah dan kemudian mati?” Tetapi Ayub 
berkata, “Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari 
Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?” 
Tiga orang teman Ayub datang dan berbincang-bincang dengan Ayub berhari-hari lamanya. 
Mereka mencoba mengungkapkan sebab-sebab kesengsaraan Ayub. Mereka berpikir bahwa 
Ayub telah melakukan yang jahat, sehingga Allah menghukumnya. 
Tetapi Ayub mengetahui bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang salah. Kemudian Allah sendiri 
datang dan berbicara kepada teman-teman Ayub. Allah memperlihatkan kepada mereka bahwa Ia 
sendiri mengetahui segala sesuatu. Mereka tidak mengerti jalan-jalanNya yang luar biasa. Allah 
sendiri dapat memberikan hal yang baik atau membiarkan hal yang buruk terjadi atas kita. Ia 
mengetahui yang terbaik untuk kita sesuai dengan maksud dan rencanaNya. 
(Musik). 
 
Gambar 12: AYUB DIPULIHKAN Ayub 24:1-17 
Dalam gambar ini Ayub sudah sehat dan kaya kembali. 
Saya akan menceritakan bagaimana hal itu terjadi. 
Ketika Ayub bertemu dengan Allah, ia menyadari betapa 
besarnya Allah. Ia malu karena ia telah mengeluh kepada 
Allah. 
Kemudian Ayub berdoa untuk teman-temannya karena 
mereka tidak mengerti kebenaran Allah. 
Allah membuat Ayub sehat dan kaya. 
Teman-teman dan sanak saudara Ayub datang dan makan 
bersama-sama dengannya, dan mereka memberi hadiah-hadiah kepada Ayub. 
Ayub mendapat lagi tujuh orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan yang cantik-
cantik. 
Ia hidup samapai usia yang sangat lanjut sehingga ia dapat melihat banyak keturunannya. 
Allah ingin agar kita bersabar (bertahan, menunggu) pada waktu kita menderita dan ia 
mengetahui mengapa ia menderita dalam hidup ini. Ia mengatur segala sesuatu.  
Ingatlah, Allah mengasihi kita dan Ia hanya menghendaki yang terbaik untuk kita yang 
menghormati Dia. 
(Musik). 
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Gambar 13: ABRAHAM MENAATI ALLAH Kejadian 12:1-13:4 
Orang-orang dalam gambar ini sedang mengadakan 
perjalanan yang panjang. Mereka telah meninggalkan 
negeri dan sanak saudara mereka. 
Allah berfirman kepada orang yang bernama Abraham 
bahwa ia akan menunjukkan suatu tempat yang baru untuk 
hidup. 
Istri Abraham, Lot keponakan Abraham dan hamba-
hambanya pergi bersama-sama dengannya. Mereka 
membawa semua harta milik mereka. 
Ketika mereka sampai di suatu tempat yang bernama Kanaan, Allah menampakkan diri kepada 
Abraham. Allah berfirman, “Inilah negeri yang akan Kuberikan kepada keturunanmu…” 
Pada mulanya kehidupan di negeri itu sulit. Ada kelaparan di situ. Abraham dan orang-orang 
yang beserta diaharus pergi ke negeri lain untuk mendapat makanan. Tetapi kemudian ia kembali 
ke Kanaan karena ia percaya akan janji-janji Allah. 
Allah telah menjanjikan kita suatu kehidupan dan tempat yang baru bersama dengan Allah 
(dimana Dia memerintah) tetapi kita harus menaati Dia supaya kita dapat menerima janji-
janjiNya. 
(Musik). 
 
Gambar 14: PILIHAN LOT Kejadian 13:5-18 
Abraham dan Lot keduanya sangat kaya. 
Mereka memiliki banyak ternak sehingga tidak cukup 
makanan yang di padang rumput untuk ternak-ternak itu 
dalam satu tempat. Gembala-gembala Abraham dan 
gembala-gembala Lot bertengkar. 
Maka Abraham berkata kepada Lot, “Jangan kita 
bertengkar, marilah kita berpisah. Pilihlan bagian dari 
negeri ini yang kau inginkan”. 
Saudara dapat melihat Lot dalam gambar ini. Ia memilih 
lembah yang indah (subur) di sungai Yordan, dimana ada banyak kota untuk tinggal. 
Lot mendirikan kemah di lembah, disamping kota Sodom. (Orang-orang Sodom sangat jahat dan 
berdosa terhadap Allah, mereka tidak menyenangkan Allah). 
Abraham tinggal di tanah Kanaan dan Allah berfirman kepadanya disana, “Semua tanah yang 
dapat kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya”. 
 
Orang-orang lain mungkin kelihatannya memiliki apa yang terbaik dalam hidup mereka. Tetapi 
Abraham, marilah kita mempercayai Allah yang akan memelihara kita. 
(Musik). 
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Gambar 15: ABRAHAM MENYELAMATKAN LOT Kejadian 14:1-24 
Orang-orang yang tinggal di lembah dimana Lot tinggal 
sedang berperang. 
Lot dan keluarganya dibawa sebagai tawanan bersama 
dengan semua orang Sodom. 
Abraham dan 318 hambanya pergi menyelamatkan Lot. 
Mereka mengalahkan musuh dan menyelamatkan semua 
orang dan harta milik mereka. 
Pada waktu mereka kembali, mereka bertemu dengan raja 
ini (yang ada dalam gambar). Nama raja itu adalah 
Melkisedek (Ia membawa roti dan anggur untuk Abraham). Ia memberkati (mengucapkan kata-
kata berkat Allah untuk Abraham). 
Melkisedek adalah Raja Damai. Ia adalah imam Allah yang Maha Tinggi dan ia berkenan 
dihadapan Allah. Abraham bersimpuh dihadapan Melkisedek dan mempersembahkan pemberian-
pemberian untuk raja Melkisedek. 
Raja Sodom ingin memberi penghargaan kepada Abraham karena ia telah menyelamatkan 
rakyatnya. 
Tetapi Abraham tidak mau menerima apapun daripadanya, karena raja dan rakyatnya adalah 
orang-orang jahat. 
 
Kita tidak boleh mengikuti cara-cara orang fasik (jahat). Mereka hanya membawa kita kepada 
sukaran dan maut (seperti yang dirasakan Lot). 
Melkisedek itu gambaran Tuhan Yesus sendiri, jalan-jalanNya membawa kepada kedamaian dan 
yang berkenan kepada Allah. 
(Musik). 
 
Gambar 16: JANJI ALLAH BAGI ABRAHAM Kejadian 15:1-12 
Sesudah Abraham menyelamatkan Lot dan semua orang 
yang bersamanya, Lot kembali ke Sodom. 
Kemudian Allah berfirman kepada Abraham, “Jangan 
takut…Aku akan memberi penghargaan yang besar 
untukmu”. Tetapi Abraham merasa sedih karena ia tidak 
punya anak. Maka Allah membawa Abraham keluar dan 
berkata, “Lihatlah…cobalah hitung berapa banyak bintang-
bintang yang ada di langit, kau akan memiliki keturunan 
sebanyak bintang-bintang itu”. 
Abraham mempercayai Allah walaupun ia belum mempunyai anak, dan Allah berkenan 
kepadanya. 
Sekali lagi Allah menjanjikan bahwa seluruh negeri Kanaan akan diberikan kepada Abraham dan 
keturunannya selamanya. 
 
Allah ingin agar kita percaya dan taat pada firmanNya dalam Alkitab. Selanjutnya kita juga harus 
menyenangkan Allah dan menerima janji-janjiNya seperti yang dilakukan Abraham. 
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(Musik). 
 
Gambar 17: ISMAEL LAHIR Kejadian 16:1-6 
Lihatlah ! Abraham mempunyai seorang anak laki-laki 
(nampak dalam gambar ini). Abraham telah menetap 
selama 10 tahun, tetapi istrinya Sarah masih belum 
mempunyai anak, sebagai penggenapan janji Allah. 
Sarah mempunyai seorang hamba perempuan bernama 
Hagar. Sarah memberikan Hagar kepada suaminya, ia 
ingin agar Hagar mempunyai anak dari Abraham, 
sehingga ia dapat mengambil anak itu sebagai anaknya 
sendiri dan sebagai pewarisnya. Maka mengandunglah 
Hagar. Tetapi setelah Hagar tahu bahwa ia mengandung ia merendahkan Sarah, nyonyanya, hal 
ini membuat Sarah marah sehingga ia bertindak kejam terhadap Hagar, sampai Hagar melarikan 
diri. 
Tetapi malaikat Allah menemui Hagar. Malaikat itu memberitahukan bahwa anaknya kelak akan 
mempunyai banyak keturunan, tetapi ia akan melawan semua orang. 
Anak Hagar diberi nama Ismael, artinya “Allah mendengar” (ia menjadi nenek moyang orang-
orang Arab). 
 
Kadang-kadang kita mecoba untuk melakukan hal-hal menurut jalan kita sendiri. Hal itu dapat 
membawa kesedihan yang besar dan kesengsaraan bagi banyak orang. Kita harus mempercayai 
Allah dan menantikan Dia yang akan mengerjakan rencana-rencananya.  
(Musik). 
 
Gambar 18: JANJI ALLAH DIINGATKAN KEMBALI Kejadian 18:1-15 
Suatu saat pada waktu Abraham telah berumur 99 tahun, 
ada 3 tamu istimewa datang kerumahnya. Mereka adalah 
utusan-utusan Allah. Abraham memanggil Sarah untuk 
menyiapkan makanan dan kemudian ia sendiri 
menghidangkannya kepada mereka.  
Kemudian orang-orang itu bertanya kepada Abraham,” 
Dimana Sarah?” Ia ada didalam kemah,” jawab Abraham. 
Salah seorang dari mereka berkata,” Sembilan bulan lagi 
aku akan datang kembali, dan istrimu Sarah akan sudah 
mempunyai seorang anak laki-laki”. 
Sarah mendengar perkataan ini dan dia tertawa karean ia sudah berumur 90 tahun. Ia tidak 
mempercayainya. Kemudian Allah berfirman Abraham,” Mengapa Sarah tertawa? Adakah 
sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?… Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki”. 
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Ia selalu menepati janji-janjiNya.  
(Musik). 
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Gambar 19: DOA SYAFAAT ABRAHAM UNTUK SODOM Kejadian 18:16-19:29 
Disini kita lihat Abraham bersama tiga utusan Allah. 
Allah berfirman kepada Abraham bahwa utusan-
utusanNya akan menghancurkan kota Sodom, karena 
orang-orang disana sangatlah jahat. Abraham ingat akan 
Lot dan kemudian berkata,” Apakah Engkau akan 
menghancurkan orang-orang yang tidak berdosa bersama-
sama dengan orang-orang jahat? Masakan Hakim segenap 
bumi tidak menghukum dengan adil”. Abraham mulai 
memohon kepada Allah untuk tidak menghancurkan 
Sodom. Allah berfirman bahwa Ia tidak akan menghancurkan Sodom walaupun hanya ada 50, 20 
atau 10 orang benar (orang baik) disana. Tetapi di Sodom 10 orang benarpun tidak ada. 
Ketika utusan-utusan Allah datang ke Sodom, mereka melihat kejahatan yang luar biasa yang 
dilakukan orang-orang disana. Mereka menyuruh Lot dan keluarganya untuk melarikan diri dari 
tempat itu, tanpa menoleh kebelakang. Kemudian Allah mengirimkan api, yaitu belerang yang 
menyala dari langit. Sodom dan seluruh orang jahat dilembah itu dibinasakan. 
Abraham telah memohon kepada Allah, tetapi hanya Lot dan kedua anak peempuannya yang 
diselamatkan. Istri Lot turut binasa, karena pada waktu melarikan diri, ia menoleh ke belakang.  
(Musik). 
 
Gambar 20: ALLAH MENGUJI ABRAHAM Kejadian 21:1-22:19 
Pada waktu Sarah berumur 90 tahun, ia melahirkan 
seorang anak laki-laki, sesuai dengan apa yang Allah 
janjikan.  
Mereka menamai anak itu Ishak, artinya “ia tertawa”. 
Ketika Ishak mulai besar, Allah menguji Abraham. Allah 
berfirman kepada Abraham,” Ambillah anakmu yang 
tunggal, Ishak. Persembahkan dia sebagai kurban bakaran 
bagiKu. 
Abraham menaati Allah. Abraham percaya bahwa Allah 
akan menghidupkan Ishak kembAli. Abraham mempersiapkan Ishak untuk dipersembahkan 
kurban bakaran bagi Allah, seperti Suadara lihat dalam gambar ini. Tepat pada waktu Abraham 
akan membunuh Ishak, malaikat Allah berseru kepadanya, Abraham, Abraham…. Jangan lukai 
anak itu, sekarang Aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, karena engkau tidak segan-segan 
menyerahkan anak tunggalmu kepadaKu”. Kemudian Abraham melihat seekor domba jantan 
tersangkut dalam belukar. Abraham mempersembahkan domba jantan itu sebagai kurban bakaran 
bagi Allah sebagai pengganti anaknya.  
Karena Abraham taat, Allah berfirman kepadanya, ”Aku akan memberkati engkau dan sangat 
berkenan atas engkau dan melalui keturunanmu semua bangsa dibumi akan diberkati.  
(Musik). 
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Gambar 21: SEORANG ISTRI BAGI ISHAK Kejadian 24:1-25-11 
Pada waktu Abraham sudah sangat tua, ia memanggil 
hambanya dan berkata, “Letakkanlah tanganmu pada 
pangkal pahaku dan berjanjilah kepadaku bahwa engkau 
akan kembali ke negriku…. dan membawa seorang istri 
bagi anakku Ishak”. Abraham tidak ingin Ishak 
meninggalkan tanah perjanjian Allah atau mengambil istri 
dari antara perempuan-perempuan Kanaan yang kafir. 
Hamba itu menaati Abraham dan pergi ke kota Nahor. 
Disana ia meminta agar Allah memimpin dia untuk 
menemukan perempuan muda yang tepat untuk Ishak. 
Seorang perempuan muda yang cantik bernama Ribkah keluar dari kota untuk menimba air. Ia 
menimbakan air untuk hamba Abraham itu dengan senang hati juga untuk kesepuluh untanya.  
Hamba itu mengetahui bahwa inilah perempuan yang ia cari. 
Kemudian ia mengetahui bahwa perempuan ini adalah anak dari saudara laki-laki Abraham. Ia 
menyembah Allah karena Allah telah menjawab doanya dan telah membawa dia kepada sanak 
saudara tuannya. 
Maka kemudian Ribkah menjadi istri Ishak. 
Abraham meninggal dalam usia 175 tahun. Dalam seluruh hidupnya ia percaya bahwa Allah 
menepati janjiNya. Karena itu Allah menerima dan memberkati dia dan esluruh keturunannya.  
(Musik). 
 
Gambar 22: JANJI ALLAH Galatia 4:4,5; Matius 1:18-25 
Firman Allah itu benar! 
Allah berfirman kepada Adam bahwa suatu hari Allah 
akan mengalahkan iblis; Allah memperlihatkan kepada 
Nuh bahwa Allah akan menghukum atau menghancurkan 
mereka yang mengikuti jalan-jalan iblis; Allah 
memperlihatkan kepada Abraham bahwa Allah yang 
mengatur segala sesuatu di bumi ini; Allah 
memperlihatkan kepada Abraham bahwa Allah menepati 
janji-janjiNya. 
Dalam gambar ini Saudara melihat seorang bayi. Dialah yang Allah utus sebagai penggenapan 
semua janji Allah. Pada waktu yang tepat (dalam sejarah) Allah mengirim Yesus ke dunia. 
Dialah utusan Allah untuk mengenapi semua janji Allah. Yesus dilahirkan (datang) sebagai 
seorang bayi. Ibunya adalah seorang dara bernama Maria, keturunan Ishak dan Ribkah, tetapi 
BapaNya adalah satu-satunya yang benar. Bayi itu disebut Imanuel, yang berarti “ Allah beserta 
kita”. Namanya Yesus, yang berarti “ Penyelamat”. Yesus datang untuk menyelamatkan semua 
orang dari dosa-dosa mereka. 
(Musik). 
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Gambar 23: YESUS MATI UNTUK KITA Galatia 3:13,14 
Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Ia mengajar orang-
orang tentang jalan Allah. Ia melakukan banyak mujizat 
untuk menunjukkan bahwa ia datang dari Allah. Tetapi 
orang-orang jahat tidak mau percaya kepadaNya. Mereka 
membunuh Yesus dengan memakukannya di kayu salib. 
Seorang prajurit menikam lambungNya dengan tombak 
untuk memastikan bahwa ia benar-benar mati. 
Seekor domba jantan mati sebagai ganti Ishak, tetapi tidak 
ada pengganti untuk Yesus. Allah memberikan Anak 
TunggalNya sebagai kurban penebus dosa kita. Dosa Adam memisahkan semua manusia dari 
Allah. Walaupun kita mempunyai kehidupan yang baik dan sangat patuh beragama, tetapi kita 
tetap terpisah dari Allah. 
Yesus adalah perantara yang mempersatukan Allah dan manusia. Yesus adalah Jalan untuk 
kembali kepada Allah. 
Ingatlah janji Allah kepada Abraham,” Melalui keturunanmu semua bangsa dibumi akan 
diberkati”. Kita menerima berkat itu pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah 
mati untuk kita. 
(Musik). 
 
Gambar 24: DISELAMATKAN KARENA PERCAYA Yohanes 20:25-29 
Mayat Yesus ditempatkan dalam sebuah kuburan (gua). 
Tetapi pada hari yang ketiga sesudah kematiannya, Yesus 
hidup kembali. Maut tidak dapat mencengkeram Dia yang 
sari Allah (Anak Allah). 
Ia memperlihatkan diri kepada murid-murid dan 
pengikutnya. Mereka semua tencengang-cengang. Salah 
seorang pengikutNya yang bernama Thomas tidak ada 
bersama-sama dengan yang lain pada waktu Yesus 
menampakkan diri. Ia berkata kepada yang lain,” Jika aku 
tidak melihat bekas luka karena paku pada tanganNya….. dan mencucukkan tanganku ke dalam 
lambungNya, aku tidak akan percaya.” 
Seminggu kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Lihatlah gambar ini, Yesus memperlihatkan 
bekas paku pada tanganNya dan luka pada lambungNya kepada Thomas. “Jangan ragu lagi, 
percayalah!” kata Yesus. Betapa bahagianya mereka yang percaya walaupun tidak melihat Aku.”  
Janganlah kita berlaku seperti Thomas yang ragu-ragu. Marilah kita seperti Abraham yang 
percaya kepada Allah dan dibenarkan oleh Allah. Keturunan Abraham yang sejati adalah mereka 
yang percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti percaya kepada Yesus yang 
menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan yang kekal bersama Allah. 
(Musik). 
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Buku 2: Anak-Anak ALLAH Yang Perkasa

Pendahuluan  
Marilah kita belajar mengenai beberapa orang yang mengenal stau-satunya Allah yang benar. 
Orang-orang ini hidup pada zaman yang lampau. 
Gambar 1: YAKUB, SI PENIPU Kejadian 25:21-34; 27:1-29 
Kedua orang dalam gambar ini adalah saudara kembar. 
Nama mereka adalah Esau dan Yakub. 
Ayah mereka adalah Ishak, anak Abraham. Abraham dan 
keluarganya menyembah satu-satunya Allah yang benar. 
Ibu dari anak kembar ini Ribkah. 
Esau adalah yang sulung, ia kemudian menjadi pemburu 
yang hebat. Tetapi Allah berfirman kepada Ribkah bahwa 
suatu hari Yakub akan memerintah atas Esau. 
Lihatlah gambar ini. Suatu hari Esau pulang dan Yakub 
sedang masak. Esau sangat lapar, lalu ia meminta kepada Yakub supaya ia diberi sebagaian dari 
masakan itu. Tetapi Yakub berkata,”Jual dulu kesulunganmu kepadaku.” Hak kesulungan adalah 
warisan keluarga yang biasanya diperoleh oleh anak laki-laki sulung. Yakub ingin mendapat hak 
kesulungan itu. Ia juga tidak menghormati Allah. Ia hanya memikirkan keinginannya sendiri 
saja. Ia menjual hak kesulungannya kepada adiknya hanya untuk makanan. 
Nama Yakub berarti ‘Ia menipu.’ Ia mengetahui bahwa ia telah menipu kakaknya. Allah telah 
berjanji bahwa Yakub akan menjadi lebih besar daripada Esau. Namun demikian, Allah tidak 
menginginkan seorangpun menjadi besar dengan cara menipu orang lain. 
(Musik). 
 
Gambar 2: MIMPI YAKUB Kejadian 28:10-22 
Yakub menipu Ishak, ayahnya yang sudah tua. Ia 
mengelabuinya sehingga ayahnya memberikan warisan 
kepadanya. 
Kemudian Esau menjadi sangat marah sehingga ia 
mengancam akan membunuh Yakub. Ribkah menyuruh 
Yakub untuk melarikan diri ke rumah pamannya di suatu 
negeri yang jauh. Dalam gambar ini kita melihat Yakub 
sedang berada dalam perjalanan. Pada malam hari ia 
berbaring di tempat sepi.  
Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Malaikat-
malaikat utusan Allah turun naik tangga itu. 
Allah berfirman kepada Yakub,”Akulah Allah Abraham dan Ishak. Aku akan memberikan tanah 
di mana kau tidur ini kepadamu dan kepada keturunanmu semua. Dan akan menjaga engkau 
kemana pun engkau pergi.” Ketika Yakub bangun ia mengetahui bahwa ia telah melihat Allah 
yang Benar dan Hidup. 
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Allah mampu datang dari surga untuk berbicara dengan manusia. Ia mengetahui bahwa Yakub 
seorang penipu, tetapi Allah dapat membuat orang berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. 
(Musik). 
 
Gambar 3: YAKUB DAN LABAN Kejadian 29:1-31:55 
Di sini kita melihat Yakub bertahun-tahun sesudah 
mimpinya itu. Ia tinggal dengan pamannya, Laban. 
Saya akan menceritakan mengapa Laban kelihatan begitu 
marah. 
Laban mempunyai dua orang anak perempuan. Yakub 
mencintai Rahel, yang bungsu. Yakub bekerja pada Laban 
selama tujuh tahun supaya dapat menikah dengan Rahel. 
Tetapi kemudian Laban mengelabui Yakub. Laban 
memberikan anak sulungnya kepada Yakub dan bukan 
Rahel. Akhirnya Yakub dapat juga mengawini Rahel walaupun ia harus bekerja tujuh tahun lagi. 
Namun demikian Allah selalu beserta Yakub. Yakub selalu berhasil dalam segala hal yang ia 
kerjakan. Ia menggembalakan ternak milik Laban dan ternak-ternak itu berkembangbiak pesat 
sekali.  
Kemudian mereka sepakat bahwa Laban akan memberikan ternak yang berbelang-belang atau 
berbintik-bintik dan yang hitam kepada Yakub. Lalu Yakub memutuskan untuk menipu Laban. 
Ia berupaya agar ternak-ternak yang kuat milik Laban melahirkan anak-anak yang berbintik-
bintik. Dengan cepat Yakub memiliki ternak yang lebih ternak daripada Laban. Yakub menjadi 
sangat kaya. Laban menjadi sangat marah. Karena itu sekali lagi Yakub harus melarikan diri. 
Allah membiarkan Yakub ditipu oleh Laban. Yakub harus belajar bahwa menipu dan mengelabui 
itu salah. 
(Musik). 
 
Gambar 4: YAKUB BERTEMU DENGAN ALLAH Kejadian 32:1-32 
Yakub ingin kembali ke negeri ayahnya, Ishak. Tetapi ia 
takut bertemu dengan Esau, kakaknya. Yakub mengirim 
banyak pemberian kepada Esau untuk menenteramkan dia. 
Lalu Yakub mendengar bahwa Esau akan datang menemui 
dia, maka ia menjadi sangat takut. Yakub lupa akan janji-
janji Allah, sehingga ia mulai membuat rencana-rencana 
untuk melindungi dirinya sendiri. Yakub mengirim semua 
hamba, ternak, istri dan anak-anaknya untuk bertemu 
dengan Esau. Yakub sendiri tinggal di belakang. 
Tetapi lihatlah dalam gambar ini, apa yang terjadi. Seorang laki-laki datang dan bertarung 
dengan Yakub sepanjang malam. Pada waktu matahari mulai terbit, laki-laki itu memukul 
pangkal paha Yakub. Sendi pangkal paha Yakub terpelecok sehingga ia tidak dapat bertarung 
lagi. Laki-laki itu berkata,”Namamu tidak akan lagi disebut Yakub tetapi Israel, karena engkau 
telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang.” (nama Israel berarti ‘anak 
Allah’). Yakub mengetahui bahwa laki-laki itu adalah Allah sendiri. Allah membuat Yakub 
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menjadi lemah. Ia tidak dapat bertarung atau menipu orang lain lagi seperti sebelumnya. Yakub 
harus percaya bahwa Allah yang melindungi dia. 
Esau datang menemui Yakub dengan tenang dan damai. Jadi kemudian Yakub dapat hidup di 
tanah yang dijanjikan Allah kepadanya dan kepada keturunannya.  
Dari keturunan-keturunan Yakub lahirlah Dia yang Allah kirim untuk membawa berkat bagi 
semua orang di bumi. NamaNya ialah Tuhan Yesus Kristus. 
(Musik). 
 
Gambar 5: MIMPI YUSUF Kejadian 37:1-11 
Yakub, yang juga disebut Israel, mempunyai 12 anak laki-
laki. 
Anak kesayangannya adalah Yusuf, anak sulung dari 
Rahel, istrinya. Yakub memberikan sebuah jubah yang 
istimewa kepada Yusuf sebagai tanda kasihnya yang besar 
terhadap Yusuf. 
Saudara-saudara yang lain menjadi sangat iri terhadap 
Yusuf. 
Suatu malam Yusuf bermimpi. Dalam gambar ini saudara 
dapat melihat Yusuf yang sedang menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Inilah 
yang dia katakan,”Dengarkanlah mimpi yang kuimpikan. Kita sedang berada di lading mengikat 
berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-
berkas kalian mengelilingi dan sujut kepada berkasku.” 
Saudara-saudara Yusuf menjadi sangat marah terhadap dia dan berkata,”Apakah engkau ingin 
menjadi dan berkuasa atas kami?” 
Kemudian Yusuf mendapat mimpi yang kedua. Sekali lagi Allah memperlihatkan kepada Yusuf 
bahwa suatu saat nanti keluarganya akan menghormati dia. 
Saudara-saudara Yusuf membenci dia karena mimpi-mimpinya itu. Namun demikian Allah 
selalu beserta Yusuf karena Allah mempunyai suatu tugas khusus yang akan dilakukan oleh 
Yusuf.  
(Musik). 
 
Gambar 6: YUSUF DIJUAL Kejadian 39:1-20 
Saudara-saudara Yusuf bekerja menggembalakan ternak 
ayahnya. 
Suatu hari Yakub berkata kepada Yusuf, “Pergilah dan 
lihatlah apakah saudara-saudaramu selamat dan semua 
ternak dalam keadaan baik; kemudian kembalilah dan 
beritahukanlah aku.” 
Lalu pergilah Yusuf mendapatkan saudara-saudaranya. 
Tetapi pada waktu saudara-saudaranya melihat dia datang, 
mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf.  
Mereka lalu menangkapnya dan melemparkannya ke dalam sumur kering. Sebelum mereka 
membunuh Yusuf, lewatlah Kafilah dari suku Ismael. Mereka adalah para saudagar yang 
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sedanga dalam perjalanan menuju tanah Mesir. Salah seorang dari saudara Yususf yang bernama 
Yehuda berkata, “Apa yang akan kita peroleh dengan membunuh adik kita dan menyembunyikan 
perkara pembunuhannya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismael itu.” 
Lihatlah gambar ini, saudara-saudara Yusuf mengeluarkan Yusuf dari sumur kering itu. Mereka 
menjual Yusuf dengan harga dua puluh syikal perak. Kemudian mereka mencelupkan jubah 
Yususf yang istimewa itu kedalam darah seekor kambing dan mereka membawa jubah itu kepada 
Yakub ayah mereka. Ketika Yakub melihat jubah yang penuh darah itu, ia berpikir bahwa Yusuf 
telah dibunuh oleh binatang buas. 
Maka Yakub berkabung karena Yusuf dengan sangat sedih. 
Iri hati adalah hal yang sangat buruk. Iri hati dapat menyebabkan orang melakukan hal-hal yang 
jahat. Tetapi Allah menggunakan hal yang jahat ini untuk mengerjakan maksud yang baik bagi 
Yusuf. 
(Musik). 
 
Gambar 7: YUSUF SEBAGAI BUDAK DI MESIR Kejadian 39:1-20 
Orang-orang Ismael membawa Yusuf ke Mesir. Disana 
mereka menjual Yusuf sebagai bidak untuk diperkerjakan 
pada seorang yang penting yang bernama Potifar. 
Allah selalu beserta dengan Yusuf sehingga ia selalu 
berhasil dalam segala pekerjaan yang dilakukannya. 
Potifar memberi kuasa kepad Yusuf untuk menjaga 
rumahnya. 
Yusuf adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Istri 
Potifar mengingini Yusuf tetapi Yusuf menolak keinginan 
nafsu istri Potifar itu. Suatu hari pada waktu mereka hanya berdua di rumah, istri Potifar 
memaksa Yusuf untuk tidur bersamanya. Yusuf lari keluar rumah, istri Potifar mencoba menarik 
jubahnya. Lalu istri Potifar ini memperlihatkan jubah itu kepada suaminya dan berkata, “Ia 
mencoba memperkosa aku.” Karena itu Yusuf ditahan dan kemudian dimasukkan ke dalam 
penjara. 
Yusuf menolak godaan dan dosa dari istri Potifar, tetapi ia malah dihukum karena kejahatan yang 
tidak ia lakukan. 
Allah mungkin orang-orang lain melakukan hal yang jahat atas kita, tetapi ingatlah, Allah tidak 
akan pernah meninggalkan mereka yang taat kepadaNya. 
Ia akan menghakimi dan menghukum mereka yang berbuat jahat. 
(Musik). 
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Gambar 8: YUSUF DALAM PENJARA Kejadian 39:20-40:23 
Dalam gambar ini kita melihat Yusuf berada di dalam 
penjara. 
Namun Allah tetap beserta Yusuf. Penjaga penjara 
mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada 
Yusuf . Pada waktu itu juru minum dan juru roti raja 
Mesir ditahan di dalam penjara bersama dengan Yusuf. 
Suatu malam juru minum dan juru roti itu mendapat 
mimpi. 
Mereka menjadi gelisah karena mereka tidak mengerti apa 
arti mimpi-mimpi mereka itu. Lalu Yusuf berkata, “Allah sanggup menerangkan arti mimpi. 
Ceritakanlah kepadaku mimpi kalian itu kepadaku.” 
Dalam gambar ini saudara dapat melihat mimpi yang didapat oleh juru minuman. Ia berkata 
kepada Yusuf , “Dalam mimpiku tampak sebuah pohon anggur dengan tiga cangkang di 
depanku, Aku sedang memegang piala raja, kemudian aku mengambil anggur, memerasnya ke 
dalam piala itu dan kuberikan kepada raja.” Sesudah mendengar mimpi itu Yusuf 
memberitahukan arti mimpi itu kepada juru minuman itu, katanya, “Dalam tiga hari ini raja akan 
membebaskan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam jabatanmu yang semula,” 
Kemudian juru roti juga menceritakan mimpinya kepada Yusuf . 
Seperti apa yang Yusuf katakan, juru minuman itu kembali bekerja kepada pada raja, tetapi raja 
memerintahkan agar juru roti dihukum gantung. Yusuf meminta pertolongan juru minum supaya 
ia juga dibebaskan. Namun juru minuman itu tidak mengingat Yusuf sama sekali. Yusuf berada 
di dalam penjara selama dua tahun lagi, tetapi Allah tidak melupakannya. 
(Musik). 
 
Gambar 9: MIMPI RAJA Kejadian 41:1-40 
Laki-laki dalam gambar ini adalah raja Mesir. Ia sedang 
tidur dan bermimpi dalam mimpinya ia melihat tujuh ekor 
sapi yang gemuk-gemuk keluar dari sungai. Dan mereka 
mulai makan rumput. Kemudian ia melihat tujuh ekor sapi 
yang kurus-kurus keluar juga dari sungai. Tiba-tiba 
mereka memakan habis ke tujuh keor sapi yang gemuk-
gemuk itu. 
Kemudian raja bermimpi lagi. Ia melihat tujuh butir 
gandum yang kurus memakan habis tujuh butir gandum 
yang baik. Raja menanyakan arti dari mimpinya itu kepada orang-orang yang pandai di 
istananya, tetapi tidak ada seorangpun dari antara mereka yang dapat menerangkan arti mimpi 
itu. Kemudian juru minum raja ingat Yusuf yang berada di penjara. Ia memberitahukan raja 
tentang Yusuf yang dapat menerangkan arti mimpi-mimpi. 
Raja memanggil Yusuf dan menyuruhnya keluar dari penjara itu. Ia menceritakan mimpi-
mimpinya dan Yusuf kemudian berkata kepadanya, “Allah telah memberitahukan raja tentang 
apa yang akan Ia lakukan. Akan ada tujuh tahun kelimpahan di Mesir dan sesudah itu akan ada 
tujuh tahun kelaparan.” 
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Lalu Yusuf memberi saran-saran kepada raja mengenai apa yang harus ia lakukan. Raja melihat 
bahwa Roh Allah beserta dengan Yusuf, maka ia mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas 
musik. Allah memakai kesengsaraan Yusuf untuk melatih Yusuf untuk pekerjaan yang penting 
ini. 
(Musik). 
 
Gambar 10: YUSUF MEMERINTAH DI MESIR Kejadian 41:37-42:28 
Yusuf menjadi penguasa yang besar dan bijaksana di 
seluruh tanah Mesir. 
Selama tujuh tahun berkelimpahan, Yusuf menimbun hasil 
panen gandum yang berlebih. 
Ketiga masa tujuh tahun kelaparan, orang-orang datang 
untuk membeli gandum kepada Yusuf. Sepuluh anak laki-
laki Yakub juga datang untuk membeli gandum karena di 
tanah Kanaan juga terjadi kelaparan. Mereka menghadap 
dan bersujud dihadapannya. Mereka juga tidak tahu bahwa 
penguasa itu adalah adik mereka. Lihatlah mereka dalam gambar ini. Yusuf berlaku seolah-olah 
dia tidak mengenal mereka. Ia menuduh mereka sebagai pengintai-pengintai sehingga ia 
memasukan mereka ke dalam penjara. Saudara-saudaranya ini memohon untuk dibebaskan. 
Maka Yusuf berkata kepada mereka, “Untuk membuktikan bahwa kalian jujur, salah seorang 
dari kalian harus tinggal di penjara. Yang lain boleh pulang ke sanak saudara kalian yang 
kelaparan itu. Kemudian kalian harus membawa adik kalian yang bungsu kemari.” Karena itu 
Yusuf menahan Simeon, kakaknya di penjara, sampai yang lain kembali dengan Benyamin, adik 
Yusuf satu-satunya dari Rahel, ibunya. Masih ingatkah mimpi Yusuf? Allah menggenapinya 
pada saat kakak-kakak Yusuf sujud di hadapannya. Allah pun mengetahui apa yang akan terjadi 
di dalam kehidupan kita. 
(Musik). 
 
Gambar 11: YUSUF MEMPERKENALKAN DIRINYA KEPADA SAUDARA-
SAUDARANYA Kejadian 43:1-45:26 
Pada waktu persediaan makanan sudah habis, saudara-
saudara Yusuf harus kembali ke Mesir. Mereka membawa 
Benyamin, saudara bungsu mereka, seperti yang telah 
diperintahkan Yusuf. Yusuf sangat gembira melihat 
saudara-saudaranya bersama dengan Benyamin datang. 
Namun dengan demikian ia tidak memberitahu mereka 
siapa ia sebenarnya. Ia memberi mereka lebih banyak 
gandum dan kemudian ia membiarkan mereka pulang. 
Tetapi dengan sembunyi-sembunyi Yusuf menaruh uang 
dan piala peraknya di dalam karung gandum mereka masing-masing. 
Kemudian Yusuf memerintahkan hamba-hambanya untuk menangkap saudara-saudaranya yang 
ada dalam perjalanan pulang. Hamba-hambanya menuduh mereka sebagai pencuri. Dengan 
sangat ketakutan saudara-saudara Yusuf itu kembali menghadap Yusuf. Sekali lagi mereka 
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semua sujud di hadapan Yusuf sambil memohon belas kasihan. Yusuf tidak tahan menyimpan 
rahasianya lebih lama. Ia menangis sambil memeluk Benyamin dan berkata, “Akulah Yusuf, 
saudaramu yang telah kalian jual. Allah telah membuat aku jadi penguasa atas seluruh Mesir. 
Cepatlah kembali kepada ayah dan beritahuknalah dia, datanglah mendapatkan aku, jangan 
menunda-nunda. Masih ada lima tahun kelaparan dan aku tidak mau melihat kalian dan keluarga 
kalian kelaparan.” 
(Musik). 
 
Gambar 12: YAKUB DAN YUSUF BERTEMU DI MESIR Kejadian 45:25-50:26 
Saudara-saudara Yusuf pulang ke rumah dan 
memberitahukan ayah mereka, “Yusuf masih hidup! 
Dialah yang menjadi penguasa di Mesir.” 
Yakub juga yang disebut Israel hampir tidak dapat 
mempercayai hal ini. Yakub dan keluarganya membawa 
semua yang mereka miliki dan berangkat untuk hidup di 
Mesir. Betapa gembiranya Yakub bertemu dengan Yusuf. 
Dalam gambar ini saudara dapat melihat Yakub yang 
sudah tua bersama dengan Yusuf di Mesir. 
Yakub sedang memberkati kedua anak laki-laki Yusuf yang bernama Manasye dan Efraim. 
Yakub menyilangkan tangannya sehingga tangan kanannya diletakkan di atas kepala anak yang 
lebih muda, Efraim. Kepada Efraim Yakub menjanjikan hak warisan keluarga. Anak-anak Yusuf 
dan Efraim menjadi suku yang terbesar diantara anak-anak Israel. 
Yakub meninggal di Mesir, hal ini menyebabkan saudara-saudara Yusuf takut, lalu mereka 
berkata, “Bagaimana jika Yusuf merencanakan untuk membalas kita atas semua kejahatan yang 
telah kita lakukan terhadap dia?” Mereka mengirim pesan kepada Yusuf yang mengatakan, 
“Mohon ampunilah kami…” 
Tetapi berkata, “Memang kamu talah bermaksud jahat terhadap aku, tetapi walaupun demikian 
Allah telah memakai hal tersebut untuk maksud kebaikan, yaitu supaya dapat menyelamatkan 
hidup banyak orang.” 
Yusuf adalah seorang yang besar, karena Roh Allah beserta dengan dia. Saudara-saudara, kalian 
juga dapat mengenal Allahnya Yusuf, Allah yang besar. Saudara dapat percaya dan menghormati 
Dia. Allah juga mempunyai rencana atas kehidupan saudara, Dia sendiri dapat memakai hal-hal 
yang buruk yang terjadi atas kita untuk membawa kebaikan kepada kita dan kepada orang-orang 
lain. 
(Musik). 
 
MUSA - ANAK ALLAH YANG PERKASA  
Anak Allah yang perkasa yang lain bernama Musa. Ia menyelamatkan bangsanya dari tawanan, 
tetapi ia juga memberikan gambaran kepada kita tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan 
semua orang dari kematian. 
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Gambar 13: BAYI MUSA Keluaran 2:1-10 
Musa dilahirkan di Mesir kira-kira 400 tahun setelah 
kematian Yusuf. Orang tuanya adalah keturunan Israel. 
Semua bangsa Israel masih tinggal di Mesir setelah Yusuf 
meninggal. Orang-orang Israel bertambah banyak, berlipat 
ganda dan menjadi bangsa yang besar, yang disebut orang-
orang Ibrani. 
Setelah beberapa kali pergantian raja, ada raja Mesir yang 
tidak mengenal jasa-jasa Yusuf. Dan ia bertindak kasar 
terhadap orang-orang Ibrani. Ia memaksa mereka untuk 
bekerja sebagai budak-budak dan ia memerintahkan supaya semua bayi laki-laki Ibrani harus 
dibunuh. 
Ketika Musa dilahirkan, ibunya menyembunyikan dia. Ibunya meletakkan Musa di dalam sebuah 
keranjang dan meletakkan keranjang itu di tengah alang-alang di tepi sungai. Miryam, kakaknya, 
mengawasinya dari jauh. 
Lihatlah pada gambar, apa yang terjadi. Putri raja datang ke sungai untuk mandi. Ia menemukan 
keranjang itu di antara alang-alang. Ia membuka keranjang itu dan melihat seorang bayi Ibrani. 
Musa mulai menangis. Putri raja merasa kasihan terhadap bayi itu. 
Miryam berkata kepadanya, “Bolehkah saya pergi dan mencari seorang perempuan Ibrani untuk 
menyusukan bayi itu bagi tuan putri?” 
“Ya, pergilah,” kata putri raja. 
Maka Miryam membawa ibu Musa untuk memelihara bayi itu. 
Musa menjadi dewasa di dalam istana putrid raja. Ia diajar semua pengetahuan bangsa Mesir dan 
ia menjadi orang besar. 
(Musik). 
 
Gambar 14: MUSA DAN SEMAK YANG TERBAKAR Keluaran 2:11-4:17 
Pada suatu hari Musa melihat bagaimana orang-orang 
Ibrani bekerja untuk mereka. Ia melihat seorang Mesir 
memukul seorang Ibrani. Musa ingin menolong orang 
sebangsanya, maka ia membunuh orang Mesir itu. 
Ia berpikir tidak ada seorangpun yang melihat dia, tetapi 
raja mendengar hal itu, sehingga Musa harus melarikan 
diri dari raja, ia pergi dan hidup di padang. 
Selama 40 tahun ia hidup dekat gunung Sinai. Disana 
Allah mendidik dia untuk pekerjaan yang akan datang. 
Musa menjaga domba-domba milik seorang yang bernama Yitro. 
Selama masa itu orang-orang Ibrani menderita di Mesir. 
Mereka berseru-seru kepada Allah dan Allah mendengar mereka. 
Suatu hari Musa melihat hal yang ajaib. 
Lihat! Ia melihat semak duri terbakar, tetapi semak tersebut tidak hangus. 
Kemudian Allah berfirman kepada Musa melalui api yang menyala itu, “Musa, Musa…Aku 
telah melihat betapa kejamnya umatKu ditindas di Mesir. Aku akan mengirim engkau kepada 
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raja Mesir supaya engkau dapat memimpin bangsamu keluar dari negeri itu.” 
Musa merasa takut untuk kembali kepada raja Mesir. Ia takut kalau orang-orang Ibrani tidak 
menginginkan dia menjadi pemimpin mereka. Maka Allah berfirman kepada Musa, “Akulah 
TUHAN, yang menyuruh engkau, katakan kepada orang-orang Israel, bahwa TUHAN, Allah 
nenek moyang mereka telah menyuruh engkau kepada mereka.” 
(Musik). 
 
Gambar 15: MUSA KEMBALI KE MESIR Keluaran 3:11-10:29 
Musa menaati Allah dan kembali kepada bangsanya di 
Mesir. 
Musa dan Harun, kakaknya, pergi menghadap raja Mesir 
dan berkata, “TUHAN, Allah orang Israel berfirman: 
Biarkanlah umatKu pergi.” 
Tetapi raja itu berkata, “Aku tidak mengenal TUHAN dan 
aku tidak akan membiarkan oang Israel pergi.” Raja 
membuat orang-orang Israel bekerja lebih keras daripada 
sebelumnya. 
Kemudian Allah berfirman kepada Musa, “Katakanlah kepada Harun untuk mengambil 
tongkatnya dan lemparkanlah itu di depan raja, maka tongkat itu akan menjadi ular.” 
Dalam gambar ini kita melihat tongkat Harun menjadi ular. 
Kemudian raja memanggil ahli-ahli sihirnya, mereka juga membuat tongkat-tongkat mereka 
menjadi ular. Namun demikian tongkat Harun menelan tongkat-tongkat para ahli sihir itu. Allah 
Musa dan Harun lebih besar daripada allah-allah orang Mesir. 
Allah Israel juga jauh lebih besar daripada allah-allah masa kini. 
Selanjutnya Allah mengubah air menjadi darah sehingga orang-orang Mesir tidak bisa minum 
dan ikan-ikan pun mati. 
Allah membuat wabah katak, lalat, belalang dan hujan es di Mesir.  
Binatang-binatang mati karena penyakit dan orang-orang Mesir menjadi sakit. 
Kemudian kegelapan meliputi bumi selama 3 hari. Namun demikian raja tetap mengeraskan hati, 
ia tidak mengijinkan orang-orang Ibrani pergi.  
(Musik). 
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Gambar 16: PASKAH Keluaran 12: 1-36 
Allah berfirman kepada Musa bahwa Ia akan membunuh 
semua anak-anak laki-laki sulung orang Mesir. 
Tetapi pertama-tama Allah memberikan perintah kepada 
Musa dan orang-orang Ibrani. Pada hari yang ditentukan, 
setiap keluarga Ibrani harus menyembelih seekor domba 
atau kambing. Mereka harus membubuhkan darah 
binatang itu pada tiang pintu rumah mereka. Kemudian 
mereka harus memasak dan memakan daging binatang itu 
dan bersiap-siap meninggalkan Mesir. Allah berfirman 
kepada orang-orang Ibrani,”Pada malam itu Aku akan menjalani tanah Mesir. Aku akan 
membunuh setiap anak laki-laki sulung…dan menghukum semua allah Mesir. Akulah TUHAN. 
Darah pada tiang pintu akan menjadi tanda pada rumah-rumah di mana kalian tinggal. Apabila 
Aku melihat darah itu, Aku akan melewati dan tidak akan mengganggu kalian.” 
Semua anak sulung laki-laki Mesir mati, termasuk anak laki-laki raja. Lalu raja memanggil Musa 
dan Harun dan berkata,”Keluarlah dari tengah-tengah bangsaku baik kamu maupun orang-orang 
Israel, pergilah dan beribadahlah kepada Allahmu.” 
Bertahun-tahun sesudah kejadian itu, Allah mengirim Yesus Kristus. Ia mati sebagai kurban 
persembahan untuk kita. 
Darah binatang menyelamatkan orang-orang Ibrani pada zaman Musa, dan sekarang darah 
Yesuslah yang dapat menyelamatkan kita dari maut. 
(Musik). 
 
Gambar 17: ALLAH DAN MUSA MENYELAMATKAN ISRAEL Keluaran 14:5-31 
Allah memimpin orang-orang Israel dari Mesir. 
Allah berjalan didepan mereka dalam tiang awan pada 
siang hari dan pada malam hari Ia menuntun mereka 
dalam tiang api. 
Sementara itu orang Mesir berkata, “Apa yang kita 
lakukan? Kita telah membiarkan orang-orang Israel pergi. 
Kita telah kehilangan mereka sebagai budak-budak kita.” 
Karena itu raja Mesir dan tentaranya mengejarn orang-
orang Israel. Mereka mencapai oang-orang Israel pada 
waktu mereka samapi di tepi Laut Merah. Orang-orang Israel menjadi sangat ketakutan. 
Laut membentang di depan mereka dan tentara Mesir ada di belakang mereka. Mereka tidak 
dapat melarikan diri lagi. Musa berkata kepada mereka, “Jangan takut, kalian akan melihat apa 
yang akan Allah lakukan untuk menyelamatkan kita.” Tiang awan bergerak dan berdiri diantara 
orang-orang Ibrani dan orang-orang Mesir. 
Allah berfirman kepada Musa supaya ia memukulkan tongkat ke laut. Kemudian Allah membuka 
jalan di tengah-tengah laut itu. 
Lihatlah gambar ini, air laut terkuak dan orang-orang Israel berjalan melewati laut pada tanah 
yang kering. 
Orang-orang Mesir mencoba mengikuti mereka, tetapi Allah berfirman kepada Musa, 
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“Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang-orang Mesir.” 
Maka semua tentara Mesir itu tenggelam di laut. Orang-orang Israel menyaksikan kuasa Allah 
dan mereka mempercayai Musa sebagai pemimpin mereka. 
(Musik). 
 
Gambar 18: ROTI MANNA DAN AIR DI PADANG GURUN Keluaran 16:1-17:7 
Musa memimpin orang-orang Israel keluar dari laut 
menuju padang gurun. 
Lalu mulailah orang-orang itu mengeluh karena mereka 
tidak cukup makanan. 
Mereka mengeluh kepada Allah dan kepada Musa yang 
telah memimpin mereka keluar dari Mesir. 
Maka Allah mengirim makanan kepada mereka. Setiap 
petang Allah mengirim burung-burung bagi mereka untuk 
dimakan. Dan setiap pagi ada roti turun dari langit. Roti 
itu seperti biscuit yang diolah dengan madu. Orang-orang menyebutnya manna. Setiap pagi 
orang-orang mengumpulkan manna itu. Jika mereka mengumpulkan manna terlalu banyak, 
manna itu akan menjadi rusak. 
Setiap hari keenam, Allah menyuruh mereka untuk mengumpulkan manna yang cukup untuk dua 
hari. Tetapi manna-manna itu tidak rusak. 
Setiap hari ketujuh, tidak ada manna. Hari itu untuk orang-orang Israel adalah hari untuk Allah. 
Mereka tidak bekerja pada hari itu. 
Selama empat puluh hari Allah mengirim manna untuk bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel masih 
tetap mengeluh pada waktu tidak air. Mereka berkata, “Apakah Allah bersama kita atau tidak?” 
Karena itu Allah berfirman kepada Musa, “Ambilah tongkatmu dan pukulkanlah pada batu itu, 
maka air akan keluar dari batu itu sehingga orang-orang dapat meminumnya.” 
(Allah memperhatikan umatNya. Kita tidak perlu mengeluh kepadaNya. Allah akan 
menyediakan segala sesuatu bagi mereka yang mempercayai dan menghormati Dia). 
(Musik). 
 
Gambar 19: HUKUM-HUKUM ALLAH Keluaran 19:1-20:17 
Tiga bulan setelah orang-orang Israel meninggalkan 
Mesir, mereka tiba di Gunung Sinai. Di sana Allah 
berfirman kepada Musa, katanya, “Jika engkau menaati 
Aku, engkau akan menjadi umatKu dan engkau akan 
melayani Aku.” 
Kemudian Allah turun ke Gunung Sinai sehingga orang-
orang dapat melihat kemuliaanNya. Terjadilah awal tebal, 
guruh, kilat dan api, dan bunyi sangkakala di atas Gunung 
Sinai, sehingga seluruh bangsa gemetar, dan tidak berani 
mendekati gunung itu. 
Musa naik ke gunung , dan Allah berfirman kepadanya demikian: 
“Aku adalah Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh memiliki ilah-ilah lain. 
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Jangan sujud menyembah atau beribadah kepada berhala apa pun. 
Jangan memakai namaKu untuk maksud-maksud yang jahat. 
Ingatlah hari yang ketujuh, kuduskanlah hari itu untuk beribadah kepadaKu. 
Hormatilah ayahmu dan ibumu. 
Jangan membunuh. 
Jangan berzinah. 
Jangan mencuri. 
Jangan mengatakan hal yang tidak benar tentang sesamamu. 
Jangan mengingini milik sesamamu.” 
Semua ini adalah hukum Allah. Allah menuliskannya pada loh batu, kemudian Musa membawa 
kedua loh batu tersebut dari gunung untuk semua orang. 
Setiap orang yang menaati hukum-hukum ini akan berkenan kepada Allah, tetapi setiap orang 
yang tidak menaati hukum-hukum ini, pantas menerima hukuman Allah yaitu maut. 
(Musik). 
 
Gambar 20: ULAR DI PADANG GURUN Bilangan 21:4-9 
Allah telah berjanji kepada bangsa Israel untuk 
memberikan sebuah negeri bagi mereka, yaitu tanah 
Kanaan, di mana Abraham dan Yakub tinggal. Tetapi 
bangsa Israel tidak percaya akan janji Allah. Mereka 
berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa, mereka 
berkata demikian,”Mengapa engkau memimpin kami ke 
luar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini?” 
Lalu Tuhan Allah mengirim ular-ular beracun ke antara 
bangsa itu. Ulalr-ular itu memagut mereka dan banyak di 
antara mereka yang mati. 
Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata,”Kami telah berdosa, karena kami telah 
berkata-kata melawan Tuhan dan engaku. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular itu 
dijauhkan dari kami.” Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat sebuah ular tembaga dan 
menaruhnya pada sebuah tiang. Sehingga apabila seseorang dipagut ular dan ia memandang pada 
ular tembaga itu, ia akan tetap hidup. 
Musa adalah anak Allah yang perkasa dan ia adalah seorang nabi Allah. Empat puluh tahun 
setelah ia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ia meninggal. 
Orang-orang Israel yang keluar dari Mesir juga mati di padang gurun. Mereka tidak memasuki 
negeri yang Allah janjikan karena mereka memberontak melawan Allah. Hanya anak-anak 
mereka yang hidup di tanah Kanaan dan sekarang menjadi negeri Israel. 
Saudara-saudaran Allah telah menjanjikan kita sebuah tempat yang indah sesudah kematian. 
Namun demikian, kita tidak boleh memberontak melawan Allah seperti orang-orang Israel 
tersebut.  
(Musik). 
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Gambar 21: NABI SEPERTI MUSA Yohanes 6:1-58 
Sebelum Musa meninggal, Allah berkata kepadanya,”Aku 
akan mengirimkan seorang nabi yang seperti engkau di 
antara bangsa Israel. Ia akan memberitahukan kepada 
semua orang segala sesuatu yang Aku perintahkan.” 
Untuk waktu yang lama sekali (kira-kira 1400 tahun) 
bangsa Israel menantikan nabi yang dijanjikan yaitu yang 
seperti Musa. 
Seorang yang disebut Yesus Kristus dilahirkan di tanah 
Israel. Ia berkenan kepada Allah di dalam segala 
perbuatanNya. Allah memberikan Yesus kuasa untuk melakukan banyak mujizat. Ia 
menyembuhkan banyak orang. Ia seperti Musa. Ia bahkan memberikan makan kepada orang-
orang di padang gurun. 
Lihatlah pada gambar. Inilah yang terjadi, pada waktu di padang gurun, banyak orang 
mendengarkan Yesus mengajar tentang Allah. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus sampai 
sore hari, setelah mendengarkan pengajaran Yesus, mereka sangat lapar, tetapi di sana tidak ada 
sesuatu untuk dimakan. Ada seorang anak laki-laki membawa lima ketul roti dan dua ekor ikan, 
tentu saja tidak cukup untuk semua orang. Di sana ada lebih dari 5000 orang. Tetapi Yesus 
mengambil roti dan ikan itu. Ia mengucap syukur kepada Allah. Kemudian Yesus membagikan 
roti dan ikan kepada semua orang. Murid-murid Yesus mengumpulkan makanan yang tersisa. 
Mereka mengumpulkan dan mengisi dua belas keranjang penuh dengan potongan-potongan 
makanan itu. 
Orang-orang menjadi kagum dan berkata,”Benar, Dialah Nabi yang dijanjikan itu!” Yesus 
berkata kepada mereka,”Aku adalah Kehidupan.” Nenek moyangmu makan manna di padang 
gurun , tetapi mereka mati. Aku adalah Roti Kehidupan. Jika seorang makan Roti ini ia akan 
hidup selamanya.” 
(Musik). 
 
Gambar 22: YESUS BERBICARA DENGAN MUSA Lukas 9:28-36 
Suatu hari Yesus membawa tiga orang dari murid-
muridNya naik ke atas gunung. Mereka pergi untuk 
berdoa kepada Allah, tetapi murid-muridNya tertidur. 
Sementara Yesus berdoa, rupa wajahNya berubah. 
JubahNya berwarna putih berkilau-kilauan. Dan 
tampaklah dua orang lain bersama dengan Yesus. Yang 
seorang adalah Musa dan yang lain adalah nabi Elia. 
Keduanya telah hidup di bumi beratus-ratus tahun sebelum 
Yesus. Tetapi pada saat itu murid-murid Yesus melihat 
mereka sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Yesus mengetahui bahwa Ia akan segera mati. Ia 
berbicara dengan Musa dan Elia mengenai kematianNya. 
Ketiga murid Yesus terbangun dari tidur mereka dan melihat Musa dan Elia bersama dengan 
Yesus. Mereka menjadi sangat takut. 
Kemudian datanglah awan yang tebal menaungi mereka semua. Terdengarlah suara dari dalam 
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awan itu berkata,”Inilah AnakKu yang Kupilih, dengarkanlah Dia.” Sesudah itu tidak terdengar 
lagi suara itu, Musa dan Elia pun tidak nampak lagi! Musa meninggal sebelum ia memasuki 
tanah Israel. 
Ia pergi menuju Allah di surga. Yesus juga harus mati untuk memperlihatkan kita jalan menuju 
Allah. Ini adalah janji yang Agung yang Allah telah berikan untuk kita. Ada Kehidupan yang 
sungguh menyenangkan setelah kematian bagi semua orang yang mengikut Yesus. 
(Musik). 
 
Gambar 23: YESUS MATI UNTUK KITA Yohanes 3:14-16 
Orang-orang jahat membunuh Yesus, seperti yang saudara 
lihat dalam gambar ini. Mereka memakukan Dia di atas 
kayu salib sampai Ia mati. 
Ada dua orang lain yang mati bersama dengan Yesus. 
Saudara dapat melihat mereka ada di kanan dan kiri 
Yesus. Kedua orang ini adalah perampok dan pembunuh, 
tetapi Yesus tidak melakukan hal yang salah. 
Semua orang telah melakukan hal-hal yang tidak 
menyenangkan Allah dan sebagai akibatnya adalah 
kematian yang kekal. 
Pada saat Yesus mati di kayu salib, Ia menanggung hukuman itu bagi kita. Yesus digantung di 
kayu salib sama seperti Musa menggantungkan ular tembaga. Semua orang yang memandang 
dan percaya kepada Yesus akan diselamatkan dari kematian yang kekal. 
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 
yang kekal. 
(Musik). 
 
Gambar 24: YESUS HIDUP SAMPAI HARI INI Kisah Para Rasul 1:6-11 
Yesus dikuburkan dalam sebuah kuburan. Pada hari yang 
ketiga sesudah Ia mati, Ia hidup kembali! 
Sesudah 40 hari di bumi, Yesus naik ke surga seperti yang 
saudara lihat di sini. 
Murid-muridNya memandang dengan kagum. 
Sekarang Yesus masih ada di surga. 
Musa juga ada di surga. 
Namun demikian, Yesus jauh lebih besar daripada Musa. 
Musa adalah seorang pemimpin yang besar dan seorang 
nabi Allah. 
Tetapi Yesus adalah Anak Allah (Ia juga Allah; Allah yang menyatakan diriNya kepada kita). 
Yesus adalah Dia yang mempertemukan Allah dengan manusia. 
Musa menyelamatkan orang-orang Israel pada waktu ia memimpin mereka melalui laut Merah. 
Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang yang mengikut Dia. 
Tubuh kita pasti mati, tetapi roh kita akan tetap hidup, entah bersama dengan iblis di neraka, atau 
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bersama dengan Allah di surga. 
Suatu hari kelak Yesus akan kembali ke bumi, sama seperti pada waktu Dia naik ke surga. 
Yesus akan membawa semua orang yang percaya kepadaNya untuk tinggal bersama-sama 
dengan Allah di surga. 
Saudara-saudara yang kekasih, renungkanlah baik-baik mengenai kisah nyata tentang Musa dan 
Yesus. 
Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. 
(Musik). 
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Buku 3: Menang Karena ALLAH

Pendahuluan  
Allah menolong orang-orang Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Kita juga dapat belajar 
dari mereka. 
Gambar 1: YOSUA BERPERANG MELAWAN ORANG-ORANG AMALEK Keluaran 
17:8-13 
Orang-orang Israel tidak memiliki tanah sendiri. Mereka 
mengembara di padang gurun. Musa adalah pemimpin 
mereka. Dia memilih seorang yang masih muda yang 
bernam Yosua untuk memimpin tentaranya. 
Orang Amalek menyerang Israel, sehingga Musa berkata 
kepada Yosua,"keluarlah berperang melawan orang-orang 
Amalek. Aku akan berdiri di puncak bukit dengan 
memegang tongkat Allah di tanganku." Selama Musa 
mengangkat tongkat Allah keatas, (dalam doa) Yosua dan 
orang-orang Israel dapat mengalahkan orang-orang Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat 
dan ia tidak dapat mengangkatnya ke atas kepada Allah, akibatnya orang-orang Amalek mulai 
memenangkan peperangan. Lalu dua orang membantu memegang tangan Musa agar tetap ke atas 
sampai matahari terbenam, dan Allah menolong Yosua mengalahkan orang-orang Amalek itu 
(Musik) 
 
Gambar 2: PENGINTAI-PENGINTAI DENGAN BUAH-BUAHAN HASIL TANAH 
KANAAN Bilangan 13:1-33 
Allah berjanji unutuk meberikan tanah Kanaan kepada 
orang-orang Israel, maka Musa mengutus dua belas orang 
untuk mengintai tanah Kanaan itu. Sesudah empat puluh 
hari mereka kembali dan menceritakan apa yang telah 
mereka lihat. 
Yosua dan Kaleb memberikan kabar yang baik. Mereka 
berkata, "negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu dan 
ini adalah buah-buahan hasil tanah yang kaya dan subur 
itu. Bangsa yang tinggal di sana adalah bangsa yang kuat, 
meskipun demikian janganlah takut terhadap orang-orang itu. Jika Allah berkenan kepada kita Ia 
akan membawa kita untuk masuk ke dalam negeri itu." 
Tetapi pengintai-pengintai yang lain menyampaikan kabar yang busuk. Mereka mengatakan 
bahwa orang-orang Kanaan seperti raksasa-raksasa. Mereka membuat orang-orang Israel takut 
untuk memasuki tanah Kanaan, sehingga Allah marah karena mereka tidak percaya kepada Dia. 
Allah menuntun mereka kembali ke padang gurun selama empat puluh tahun.  
Semua orang Israel yang tidak percaya kepada Allah mati di padang gurun kecuali Yosua dan 
Kaleb. 
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(Musik) 
 
Gambar 3: BANGSA ISRAEL MENYEBERANGI SUNGAI Yosua 3:1-17 
Setelah Musa meninggal Yosua menjadi pemimpin umat 
Israel. 
Kemudian Allah berkata kepada Yosua,"Sekarang engkau 
dan seluruuh bangsa ini bersiaplah untuk mneyebarangi 
sungai Yordan untuk masuk ke negeri yang akan Kuberika 
kepadamu." 
Allah memberitahu kepada Yosua apa yang harus 
dilakukan. 
Imam-imam Israel membawa sebuah usungan istimewa 
yang disebut Tabut Perjanjian yang berisi hukum-hukum Allah. 
Allah memerintahkan mereka untuk membawa Tabut Perjanjian itu sampai ke tepi sungai. Air 
sungai itu meluap, tetapi ketika kaki para imam itu mneyentuh air sungai, seketika itu jugalah 
berhentilah sungai itu mengalir dan menjadi menjadi kering. 
Para imam berdiri di tengah-tengah aliran sungai yang telah menjadi kering, sementara seluruh 
bangsa menyeberang di tanah kering menunju Kanaan.  
(Musik) 
 
Gambar 4: RUNTUHNYA TEMBOK YERIKHO Yosua 5:13-7:1 
Bangsa Israel berkemah di Kanaan dekat sebuah kota yang 
disebut Yerikho.  
Kemudian Allah berbicara kepadaYosua," Aku telah 
menyerahkan kota Yerkho ke dalam tanganmu. 
Kelilingilah kota itu beserta dengan prajurit satu kali 
setiap hari selama enam hari. Dan di depan Tabut 
Perjanjian tujuh orang imam membawa sangkakala 
(terompet). Pada hari yang ke tujuh, kelilingilah kota itu 
sebanyak tujuh kali dan para imam meniup sangkakala. 
Kemudian seluruh bangsa haruslah bersorak dengan suara yang keras, maka tembaok kota itu 
akan runtuh dan semua orang haruslah langsung masuk ke kota itu." 
Lalu Yosua dan bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkna Allah. Tembok kota Yerikho 
runtuh dan bangsa Israel menaklukkan kota itu. 
Allah melarang orang-orang Israel mnegambil barang apapun untuk mereka sendiri, tetapi 
seseorang yang bernama Akhan tidak menaati Allah. 
(Musik) 
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Gambar 5: ORANG-ORANG ISRAEL MELARIKAN DIRI DARI HADAPAN ORANG 
AI Yosua 7:1-12 
Ai adalah kota musuh lainnya yang terletak tidak jauh dari 
Yerikho. 
Yosua harus menaklukkan kota itu juga, karena itu ia 
mengirim beberapa orang untuk mengintai kota itu. 
Setelah para pengintai kemblai, mereka berakat,"Tidak 
perlu seluruh bangsa pergi untuk berperang melawan Ai, 
sebab penduduk di sana hanya sedikit." Tetapi orang-
orang Ai terlalu kuat dibandingkan orang-orang Israel. 
Beberapa orang Israel terbunuh dan sisanya harus 
melarikand diri. 
Yosua bersujud di hadapan Allah dengan mukanya sampai ke tanah dengan hati yang sangat 
sedih sekali. Tetapi Allah berkata, "Orang Israel telah berbuat dosa, mereka telah mencuri dan 
berbohong, karena itu bangas Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh-musuh mereka." 
(Musik) 
 
Gambar 6: PENGHUKUMAN BAGI AKHAN Yosua 7:14-26 
Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di hadapan 
Allah. 
Allah menunjukkan kepada Yosua Akhan yang telah 
berbuat dosa melawan Allah. 
Yosua berkata kepada Akhan,"Katakanlah kepadaku apa 
yang telah engkau perbuat." 
Lalu Akhan menjawab,"Benar , aku telah berbuat dosa 
kepada Allah. Ketika aku melihat diantara barang-barang 
Yerikho itu terdapatnya jubah yang indah dan perak dan 
sebatang emas, lalu aku mengambilnya." 
Kemudian beberapa orang membawa barang-barang tesebut yang disembunyikan di dalam 
kemah Akhan. Akhan dan seisi rumahnya di hukum mati, sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Allah. 
Allah tidak murka lagi, lalu berkata,"Bawalah seluruh tentara, bersiaplah dan seranglah kota Ai. 
Jangan takut, karena Aku telah menyerahkan kota itu kedalam tanganmu dan kota itu akan 
menjadi milikmu." 
Orang-orang mentaati Allah dan mereka mengalahkan kota Ai 
(Musik) 
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Gambar 7: MATAHARI DAN BULAN BERHENTI, TIDAK BERGERAK Yosua 10:1-14 
Orang-orang Kanaan yang jahat mulai takut kepada 
bangsa Israel. Lima dari antara suku-suku mereka 
bergabung dan maju bersama-sama untuk menyerang 
orang Israel. 
Tetapi Allah berkata kepada Yosua," jangan takut 
mengahdapi mereka." Maka Yosua dan seluruh tentaranya 
pergi ke luar untuyk memerangi suku-suku tersebut dan 
akhirnya suku-suku tersebut melarikan diri dalam 
kengerian. Allah juga melempari mereka dengan batu 
besar dari langit sehingga banyak diantara mereka yang mati. Peperangan berlangsung terus 
sepanjang hari.  
Kemudian Yosua berkata,"matahari, berhentilah bergerak …' Allah membuat matahari dan bulan 
tidak bergerak pada hari itu sampai bangsa Israel selesai mengalahkan musuh-musuh mereka. 
Tidak pernah ada hari seperti itu. Allah menolong bangsa Israel untuk mgengalahkan semua suku 
Kanaan yang jahat. 
(Musik) 
 
Gambar 8: YOSUA MEMBEIKAN PERINTAH KEPADA UMAT ISRAEL Yosua 23:-
24:31 
Kanaan menjadi tanah Israel sesuai dengan janji Allah. 
Ketika Yosua telah tua, ia memanggil semua orang Israel 
untuk berkumpul. 
Ia berkata kepada mereka,"kuatkanlah hatimu; bersungguh-
sungguhlah untuk mentaati segala yang tertulis di dalam 
Kitab Hukum Allah. Jika engkau beribadah kepada ilah-
ilah yang lain engkau akan binasa dari tanah yang baik ini 
yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 
Pilihlah pada hari ini kepada siapa kalian akan beribadah." 
Saudara-saudara, Allah memegang semua janjinya kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. 
Ia memberikan kepada mereka tanah pusaka yang menjadi milik mereka dan Ia mengalahkan 
musuh-musuh mereka. 
Allah telah menjanjikan kepada kita sebuah tempat di surga yang kekal. Allah setia melakukan 
janjinya. Musuh kita adalah iblis, tetapi kita mempunyai pemimpin yang Agung yang telah 
mengalahkan si iblis. Dia adalah Tuhan Yesus krsitus. Kita harus beribadah dan taat kepadaNya. 
Karena itu pilihlah pada hari ini kepada siapa saudara beribadah. 
(Musik) 
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Gambar 9: DEBORA BERBICARA ATAS NAMA ALLAH Hakim-hakim 4:1-9 
Setelah Yosua meninggal, bangsa Israel tidak setia kepada 
Allah (berpaling dari Allah). Mereka menyembah berhala-
berhala orang Kanaan. Karena itu orang-orang Kanaan 
menguasai Israel dan memperlakukan bangsa Israel 
dengan kejam. 
Debora adalah pemimpin bangsa Israel. Orang-orang 
datang kepadanya meminta nasehat. Dia mencoba 
mengajak Israel kembali kepada Allah. 
Suatu hari ia memanggil Barak. Barak adalah pemimpin 
tentara Israel. 
Debora berkata kepada Barak, "Bawalah sepuluh ribu orang menuju gunung Tabor. Sisera dan 
tentara Kanaan akan datang menyerang engkau. Tetapi Allah akan memberikan kepadamu 
kemenangan atas Sisera." 
Barak menjadi takut, dia berkata kepada Debora,"Jika engkau tidak akan pergi bersamaku, akau 
tidak akan pergi." Maka Debora berkata,"Aku akan pergi bersamamu, tetapi Tuhan akan 
menyerahakn Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Engaku tidak akan mendapat 
kehormatan itu." 
(Musik) 
 
Gambar 10: ALLAH MENOLONG ORANG ISRAEL MENGALAHKAN SISERA Hakim-
hakim 4:10-16 
Debora, Barak dan orang-orang Israel pergi ke gunung 
Tabor. 
Sisera dan seluruh tentara Kanaan menyerang mereka. 
Sisera mempunyai sembilan ratus kereta besi, orang-orang 
Israel hanya membawa pedang. Orang-orang Kanaan 
menuju lembah dekat sungai di gunung Tabor, tetapi 
kereta-kereta mereka tidak dapat melalui daerah yang 
berbukit-bukit. Dan ketika Allah mengirimkan hujan yang 
sangat deras. Air sungai meluap-luap sehingga beberapa 
kereta terbawa hanyut. 
Dengan demikian tentara Israel daat membinasakan tentara Kanaan. Hanya Sisera yang luput dan 
melarikan diri dengan berjalan kaki. 
(Musik) 
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Gambar 11: YAEL MEMBUNUH SISERA Hakim-hakim 4:17-24 
Sisera melarikan diri menuju kemah seorang perempuan 
yang bernama Yael. 
Yael berkata keapdanya,"Silahkan masuk jangan takut." 
Yael bukan orang Israel karena itu Sisera masuk ke dalam 
rumhanya untuk bersembunyi. Ia memberikan susu kepada 
Sisear dan menyelimutinya, Sisera tertidur dengan 
nyenyak sekali. Kemudian Yael mengambil patok kemah 
dan kayu. Dengan diam-diam ia mendatangi Sisera yangs 
sedang tertidur, kemudian dipukulkannya patok kemah itu 
sehingga menembus kepalanya. 
Tidak lam sesudah itu muncullah Barak untuk mnecari Sisera. 
Yael mengajak dia masuk ke dalam kemahnya dan berkata kepadanya," Mari, aku akan 
menunjukkan kepadamu orang yang engkau cari itu." Disitu tampaklah Sisera mati tergeletak 
dengan kepalanya terpaku pada tanah. 
(Musik) 
 
Gambar 12: ISRAEL MERAYAKAN KEMENANGAN Hakim-hakim 5:1-31 
Allah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang 
Israel untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. 
Debora dan Barak menyanyikan sebuah pujian sebagai 
ucapan syukur kepada Allah. 
Bangsa Israel cukup bersukacita. Mereka bergembira 
karena memiliki pemimpin seperti Debora. Ia bagaikan 
seorang ibu bagi mereka. Mereka juga memuji Yael 
karena ia tidak takut kepada Sisera. 
Allah telah memakai kedua perempuan ini untuk 
menyelamatkan Israel.  
Allah sanggup menggunakan mereka yang kelihatannya lemah untuk mengalahkan yang kuat. 
Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari iblis. 
Orang-orang jahat membunuh Yesus. Mereka menganggap ia tidak mempunyai kuasa sama 
sekali. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Ia telah mengalahkan iblis dan maut. 
Yesus dapat memberikan kuasa dan kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya dan 
taat kepada Allah. Karena itu marilah kita juga menyanyi dan bersukacita dan hanya beribadah 
kepada Allah yang benar. 
(Musik) 
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Pendahuluan  
Iblis akan menyerang semua orang yang mengikuti jalan Yesus menuju Allah. 
Tetapi Allah telah mneunjukkan kepada kita bagaimana kita dalam memiliki kuasa untuk 
mengalahkan iblis. 
Dengarkanlah dan belajarlah dari cerita-cerita ini. 
Bukakalah gambar selanjutnya bial saudara mendengar musik. 
(Musik). 
 
Gambar 13: GIDEON DAN MALAIKAT ALLAH Hakim-hakim 6:1-24 
Orang-orang Israel tidak taat kepada Allah dan melakukan 
perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena itu Allah 
membiarkan orang-orang Midian memerintah atas mereka 
selama tujuh tahun. Orang-orang Midian menghancurkan 
hasil tanah orang Israel. 
Orang-orang Israel berteriak memohon kepada Allah 
untuk menyelamatkan mereka. 
Pada suatu hari, seorang yang bernama Gideon sedang 
mengirik gandum. Ia sedang mencoba menyembunyikan 
tempat pengirikkna itu dari orang-orang Midian. 
Tiba-tiba tampaklah malaikat Allah yang berkata kepada Gideon, "Pergilah dan selamatkanlah 
orang-orang Israel dari cengkraman orang-orang Midian." 
Tetapi jawab Gideon," Bagaimana akau dapat menyelamatkan Israel ….aku tidak layak." 
Kemudian Allah berfirman,"Aku akan menyertai engkau." 
Gideon memberiakn persembahan makanan kepada malaikat Allah itu. Kemudian malaikat 
tersebut mneyentuhnya dengan tongkatnya. Tiba-tiba api membakar makanan itu dan hilanglah 
malaikat itu dari pandangannya. Dengan demikian Gideon mengetahui bahwa berita itu datang 
dari Allah. 
(Musik). 
 
Gambar 14: GIDEON MENGHANCURKAN BERHALA-BERHALA Hakim-hakim 6:24-32 
Keluarga Gideon menyembah berhala-berhala (Baal dan 
Asyera) dari Kanaan.  
Allah berkata kepada Gideon,"Runtuhkanlah mezbah Baal 
kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala Asyera 
yang ada di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi 
Tuhan." 
Gideon takut kepada keluarganya dan kepada orang-orang 
di kota itu, tetapi ia mau mentaati Allah. Maka pada 
malam hari ia membawa sepuluh orang dan mereka 
menghancurkan berhal-berhala itu. 
Orang-orang menjadi marah dan mau membunuh Gideon, tetapi ayahnya tahu bahwa apa yang 
diperbuatnya adalah benar, karena itu ia melindungi Gideon. 
Saudara-saudara, Allah lebih besar dari berhala manapun yang terbuat dari kayu atau batu. 
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Haruskah kita tunduk dan takut kepada berhala-berhala itu atau kepada Allah yang hidup dan 
benar ?  
(Musik). 
 
Gambar 15: TENTARA-TENTARA GIDEON MINUM AIR Hakim-hakim 7:1-7 
Orang-orang Midian berkumpul bersama-sama untuk 
menyerang Israel. 
Gideon juga mengumpulkan tentara-tentara yang terdiri 
dari orang-orang Israel. Tapi Allah berkata kepada 
Gideon," Rakyat yang bersamamu terlalu banyak. 
Barangsiapa yang takut dan gentar ia boleh pulang." 
Sehingga banyak pengikut-pengikut Gideon yang pulang. 
Allah berkata kembali kepada Gideon,"Orang-orang yang 
ada bersamamu masih terlalu banyak. Suruhlah mereka 
turun minum aiir dan di sana Aku akan menguji mereka bagimu." 
Maka Gideon membawa para pengikut ke mata air untuk minum. Banyak dari antara mereka 
yang berlutut dan menghirup air seperti anjing minum. Hanya 300 orang yang menghirup air 
dengan tangan mereka. 
Kemudian Allah berkata, "Dengan 300 orang yang minum dari tangan mereka Aku akan 
menyerahkan orang-orang Midian ke tanganmu." 
(Musik) 
 
Gambar 16: TENTARA-TENTARA GIDEON MENGELILINGI PERKEMAHAN 
ORANG MIDIAN Hakim-Hakim 7: 8-14 
Tentara Midian yang banyak sekali jumlahnya sedang 
berkemah pada sebuah lembah. Mereka memiliki orang-
orang dan unta-unta yang begitu banyak sehingga tidak 
terhitung. Gideon hanya memiliki 300 orang saja, tetapi 
Allah membertahukan kepadanya apa yang harus 
dilakukan. Gideon memberikan kepada mereka masing-
masing sebuah sangkakala (terompet), suluh (obor) dan 
buyung (kendi) yang kosong. Mereka berada di sekeliling 
perkemahan orang-orang Midian pada tengah malam. 
Kemudian secara serentak mereka semua membuat keributan yang besar. Mereka meniup 
sangkakala dna memecahkan buyung dan berteriak, "Pedang demi Tuhan (Allah) dan demi 
Gideon." Orang-orang Midian menajdi terkejut dna bingung. Sehingga mereka saling membunuh 
satu sama lain. Kemudian mereka melarikan diri dari perkemahan dan orang-orang Israel 
mengalahkan mereka semua. 
Saudara-saudara, walaupun jika kita lemah dan hanya sedikit jumlahnya seperti tentara Gideon, 
dengan pertolongan Allah kita dapat mengalahkan musuh besar kita yaitu iblis. 
(Musik). 
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Gambar 17: SIMSON MENGALAHKAN SINGA Hakim-hakim 13:1-14:19 
Setelah Gideon meninggal, orang-orang Israel kembali 
tidak setia kepada Allah. 
Karena itu Allah membiarkan orang-orang Filistin yang 
kejam menghukum mereka. 
Kemudian Allah mnegirim seorang pemimpin yang 
dengan kekuatannya menyelamtkan Israel. Namnaya ialah 
Simson. Roh Allah menajdikan dia kuat sekali, tetapi 
Simson tidak menggunakan kekuatannya untuk 
menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Ia 
menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Ia tidak mentaati Allah.  
Simson mencintai perempuan Filistin, lalu ia berkata kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, 
sebab ia kelihatannya baik untukku." Dalam perjalanan Simson menuju rumah perempuan itu, 
seekor singa menyerangnya. Simson begitu kuat sehingga ia membunuh singa itu dengan 
tangannya. Kemudian ia menikah dengan perempuan Filistin itu, tetapi perempuan itu tidak setia 
kepadanya. Hal ini menyebabkan Simson membunuh 30 orang Filistin dalam kemarahannya. 
(Musik) 
 
Gambar 18: SIMSON DAN ANJING-ANJING HUTAN YANG TERBAKAR Hakim-hakim 
15:1-17 
Simson kembali kepada orang-orang Filistin untuk 
mengambil istrinya, tetapi ayah perempuan itu telah 
memberikannya kepada laki-laki lain. 
Simson berkata, "Kali ini aku tidak bersalah terhadap 
orang Filistin itu apabila aku mendatangkan celaka kepada 
mereka". 
Maka pergilah Simson keluar dan menangkap 300 ekor 
anjing hutan. Ia mengikat anjing-anjing hutan itu sepasang 
demi sepasang pada ekornya. Kemudian ia mengikatkan 
obor-obor yang menyala pada anjing-anjing hutan itu dan melepaskan mereka ke ladang-ladang 
gandum milik orang-orang Filistin. Semua hasil tanah mereka terbakar. 
Orang-orang Filistin membenci Simson. Mereka mencoba membunuhnya. Tetapi Simson 
mengambil tulang rahang dari seekor keledai dan ia membunuh 1000 orang Filistin dengan 
tulang rahang itu. 
(Musik). 
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Gambar 19: ORANG-ORANG FILISTIN MENCUKUR RAMBUT SIMSON Hakim-
hakim16:4-22 
Simson tidak pernah mencukur rambutnya. Rambutnya 
yang panjang merupakan tanda bahwa ia milik Allah yang 
membutanya begitu kuat. 
Simson terus tidak taat kepada Allah. Ia pergi kepada 
seorang perempuan Filistian yang lain. Namanya adalah 
Delila. Perempuan itu mencoba menyelidiki rahasia 
kekuatan Simson yang begitu besar. Dan akhirnya Simson 
memberitahukan perempuan itu,"Aku telah diberikan 
kepada Allah. Jika rambutku dicukur maka aku akan 
kehilangan kekuatanku." 
Suatu malam ketika Simson sedang tidur, Delila memanggil orang-oran Filistin . Mereka 
mencukur rambutnya. Lalu Allah meninggalkan dia, demikian juga kekuatannya hilang dari 
padanya. Orang-orang Filistin mengikat Simson dan mencungkil kedua matanya. Mereka 
memasukkan dia ke dalam penjara, di dalam penjara rambutnya mulai tumbuh. 
(Musik) 
 
Gambar 20: SIMSON MENGHANCURKAN GEDUNG PERTEMUAN ORANG 
FILISTIN Hakim-hakim 16:23-31 
Para pemimpin orang Filistin mengadakan perayaan 
persembahan korban yang besar kepada dewa mereka. 
Mereka mengeluarkan Simson yang buta dari penjara dan 
menempatkannya di tengah-tengah gedung pertemuan 
mereka yang besar. 
Kemudian mereka menjadikan dia tontonan (hiburan). 
Lalu Simson merangkul tiang penyangga gedung 
pertemuan itu. Ia bertopang pada kedua tiang itu dengan 
kedua tangannya dan mendorongnya dengan segenap 
kekuatannya, sehingga runtuhlah gedung itu menimpa orang banyak yang ada di dalamnya. 
Simson dan semua pemimpin Filistin mati. 
Allah memberikan kemenangan kepada Simson atas orang-orang Filistin, tetapi karena 
ketidaktaatannya Simson tidak menyaksikan kemenangannya itu pada waktu ia masih hidup. 
Allah telah mengutus Yesus untuk mneunjukkan kepada kita jalan menuju kemenangan yang 
kekal yang mengalahkan kejahatan dan dosa (ketidaktaatan). 
(Musik). 
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Gambar 21: YESUS MENGUSIR ROH-ROH JAHAT Lukas 8:26-39 
Yesus hidup di Israel setelah Gideon dan Simson. 
Suatu hari Ia bertemu dengan seorang laki-laki yang 
dirasuk roh-roh jaht. Laki-laki itu tersungkur di hadapan 
Yesus dan berkata, "Apakah urusanMu dengan aku, hai 
Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi," Roh-roh jahat 
tersebut mengetahui bahwa Yesus adalah Anak Allah. 
Yesus memerintahkan roh-roh jahat itu kelaur dari orang 
itu. Lalu roh-roh jahat tersebut memasuki kawanan babi 
yang berada di dekat sana, kawanan babi itu terjun ke 
danau dan semua babi itu tenggelam. Orang-orang mulai melihat bahwa Yesus mempunyai kuasa 
yang melebihi iblis dan semua roh jahat. Semua roh harus tunduk kepadaNya. 
(Musik). 
 
Gambar 22: YESUS MENGUSIR ORANG-ORANG JAHAT Lukas19:25-28 
Suatu hari Yesus pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Di 
halaman Bait Allah terjadi jual beli. Mereka menjual 
binatang-binatang untuk korban persembahan. Tetapi 
mereka mencari uang untuk diri mereka sendiri dengan 
menipu orang lain. Yesus marah, ia berkata kepada 
mereka , "RumahKu adalah Rumah Doa, tetapi kamu 
menjadikannya sebagai sarang penyamun." Ia mengusir 
semua pedagang yang jahat itu beserta dengan semua 
binatang. 
Yesus adalah Anak Allah, Ia berhak (mempunyai wewenang) untuk mengusir orang-orang jahat 
dari rumah bapaNya. Tetapi beberapa orang Yahudi menjadi marah dan berkata, "Tunjukkan 
kepada kami bahwa Engkau berhak melakukan hal ini  
(Musik). 
 
Gambar 23 : YESUS HIDUP SESUDAH KEMATIAN Matius 28:16-20 
Orang-orang yahudi itu membunuh Yesus. Mereka 
memakukan Dia pada kayu salib. 
Tetapi pada hari yang ketiga Ia hidup kembali. Allah 
memberikan kepada Yesus kuasa untuk mengalahkan 
maut. Dia tidak akan mati lagi, sehingga orang-orang 
melihta bahwa Yesus adlah sungguh-sungguh Anak Allah. 
Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Segala 
kuasa telah diberikan kepadaKu di surga dan di bumi. 
Pergilah kepada semua bangsa dimana saja mereka berada 
dan jadikanlah mereka pengikutKu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan kepadamu dan Aku akan menyertai engkau senantiasa." 
Yesus telah menang atas iblis, dosa dan kematian. Ia memberikan kehidupan rohani kepada 
semua orang yang mengikut Dia. Dan Ia menginginkan kita untuk membagikan berita itu kepada 

file:///D|/STAF/BILLY/_DOC/GoodNews/lihat_dengar_hidup_3.html (11 of 12)9/16/2011 3:19:09 PM



Lihat, Dengar dan Hidup Buku 3: Menang Karena ALLAH

setiap orang. 
(Musik) 
 
Gambar 24 : PRAJURIT ALLAH Efesus 6:10-18 
Yesus telah mengalahkan iblis dan memberikan kita kuasa 
agar dapat bertahan melawan iblis. 
Marilah kita mempersiapkan diri seperti seorang prajurit 
yang selalu siap berperang. Pertama-tama, kita harus 
selalu membicarakan kebenaran. Kita memerlukan 
kebenaran yang terus melingkari kita seperti sebuah ikat 
pinggang. 
Kita harus mengasihi orang-orang lain dan melakukan apa 
yang benar. Ini adalah baju zirah untuk menghentikan 
keinginan-keinginan yang jahat yang berikan iblis didalam diri kita. 
Kita harus memiliki iman kepada Allah, supaya kita aman. Ini adalah perisai untuk melindungi 
kita dari serangan-serangan iblis. 
Yesus telah menyelamatkan kita dari penghukuman atas dosa-dosa kita. Ia adalah ketopong 
keselamatan untuk menyelamatkan jiwa kita dari kematian kekal. 
Firman Allah (Alkitab) adalah pedang kita. Kita harus menggunakannya untuk menghancurkan 
kebohongan-kebohongan iblis. Kita harus berbicara kepada Allah dalam doa dan mentaati 
perintah-perintahNya.  
Dan kita juga akan mengetahui kemenangan atas iblis, dosa dan kematian kekal. 
(Musik) 
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Buku 4: Hamba-Hamba ALLAH

Pendahuluan  
Saudara-saudara, Allah mengasihi dan memlihara semua orang yang menaati dan melayani Dia. 
Gambar 1: SEBUAH KELUARGA PERGI MENYELAMATKAN DIRI DARI KE Rut. 1:1-
5 
Allah menciptakan semua orang, tetapi mereka melawan 
Dia. 
Kemudian Allah memilih bangsa Israel supaya manusia 
mengenal dan menyembah Dia. Tetapi kadang-kadang 
bangsa Israel berontak juga melawan Allah. Mereka 
menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa yang tidak 
benar, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. 
Allah memberikan peperangan dan kelaparan kepada 
bangsa Israel untuk mereka kembali kepada Allah. 
Ada sebuah keluarga yang mengambil keputusan untuk pergi menyelamatkan diri ke tanah Moab 
untuk mencari makanan. Selama 10 tahun mereka tinggal di tanah asing itu. Ayah mereka 
meninggal disana. Kedua anak laki-laki mereka menikah dengan perempuan-perempuan Moab. 
Tidak lama kemudian kedua anak laki-laki itu meninggal. Sehingga tinggallah seorang ibu 
dengan kedua menantu perempuan di tanah asing itu. 
(Musik). 
 
Gambar 2: NAOMI DAN RUT KEMBALI KE ISRAEL Rut. 1:6-22 
Ibu dari keluarga itu bernama Naomi. Nama kedua 
perempuan Moab menantu ibu tersebut adalah Rut dan 
Orpa. Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke 
tanah Israel. Rut dan Orpa ikut dalam perjalanan kembali 
bersama-sama dengan dia. Kemudian Naomi berkata 
kepada mereka, "Kembalilah, pulanglah anak-anakku. 
Mengapa engkau ingin bersama-sama dengan aku? Aku 
tidak akan mempunyai anak laki-laki lagi yang dapat 
dijadikan suamimu. Allah telah memusuhi aku." 
Lalu Orpa mencium Naomi dan kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi Rut tetap tidak mau 
berpisah dengan Naomi dan berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemanapun 
engkau pergi kesanalah aku akan pergi. Bangsamu akan menjadi bangsaku dan Allahmu akan 
menjadi Allahku." Jadi Rut pergi bersama-sama Naomi ke Betlehem. 
(Musik). 
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Gambar 3: RUT BERADA DI LADANG YANG SEDANG DITUAI Rut. 2:1-23 
Naomi dan Rut sangat miskin. 
Rut berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke 
lading memungut bulir-bulir jelai yang tertinggal," Ia 
oergi ke lading tempat para pekerja sedang menuai jelai. 
Pemilik ladang itu adalah seorang laki-laki bernama Boas. 
Boas menanyakan kepada pekerjanya tentang perempuan 
asing yang berada di ladangnya. Mereka berkata, " Dia 
adalah seorang perempuan Moab yang datang bersama-
sama Naomi." Boas mendengar bahwa ia berlaku sangat 
baik terhadap ibu mertuanya. Ia memperhatikan bahwa Rut mau bekerja keras. Karema itu Boas 
berkata kepada Rut, "Tetaplah dekat dengan pekerja-pekerjaku sampai mereka selesai menuai 
seluruh hasil ladangku." Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya agar tidak mengganggu 
Rut, bahkan agar mereka sengaja meninggalkan bulir-bulir jelai supaya Rut dapat 
mengumpulkannya. 
Pada malam harinya Rut menceritakan kepada Naomi tentang kebaikan Boas. Naomi berkata, 
"Kiranya Allah memberkati dia, dia adalah kerabat dekat kita." 
(Musik). 
 
Gambar 4: RUT DAN BOAS DI TEMPAT PENGIRIKAN Rut. 3:1-18 
Di Israel, apabila seorang laki-laki meninggal, kerabat 
terdekatnya haruslah menikah dengan istri dari laki-laki 
yang meninggal itu. 
Suatu hari Naomi berkata kepada Rut, "Aku harus 
mencarikan seorang suami bagimu sehingga engkau 
memiliki sebuah keluarga sendiri. Boas adalah kerabat 
terdekat keluarga kita. Malam ini ia akan menampi jelai di 
tempat pengirikan. Lalu pergilah ke tempat pengirikannya, 
perhatikanlah dimana ia berbaring dan sesudah ia tertidur 
lelap berbaringlah dekat kakinya." 
Rut melakukan seperti apa yang dikatakan Naomi. Ketika Boas terjaga dari tidurnya dan 
mengetahui bahwa Rut berada dekat kakinya ia mengetahui bahwa Rut mau menikah dengan dia. 
Karena itu Boas berkata kepada Rut, "Rut, aku akan melakukan apa yang engkau inginkan 
karena setiap orang mengetahui bahwa engkau adalah perempuan yang baik. 
(Musik). 
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Gambar 5: BOAS DAN TUA-TUA KOTA BETLEHEM Rut 4:1-22 
Boas memanggil 10 orang tua-tua untuk berkumpul di 
pintu gerbang kota Betlehem. Ada anggota kerabat 
keluarga yang lain yang berhak pertama-tama menikahi 
Rut, tetapi semua setuju bahwa Boas yang harus menikah 
dengan Rut. Dan untuk mengesahkan persetujuan, kerabat 
itu memberikan salah satu kasutnya kepada Boas. Ini 
adalah kebiasaan di Israel. 
Maka Boas mengambil Rut sebagai istrinya. Mereka 
dianugerahi seorang anak laki-laki dan mereka 
menamakan dia Obed. Kemudian perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "terpujilah 
Allah. Dia telah memberikan seorang cucu yang akan memelihara engkau. Menantumu 
mengasihi engkau. Bagaimu dia lebih berharga daripada tujuh anak laki-laki." 
Saudara-saudara, Rut sangat bersukacita karena ia melayani Allah dan umatNya. Dan Obed 
menjadi kakek Daud raja Israel. 
(Musik). 
 
Gambar 6: MARIA DAN MALAIKAT ALLAH Lukas 1:26-38 
Beberapa generasi kemudian setelah Rut, Allah memilih 
seorang perempuan yang lain untuk melayani Dia, 
namanya Maria. Ia berasal dari keluarga Rut. Maria adalah 
seorang dara, yang bertunangan dengan seorang laki-laki 
bernama Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah seorang 
malaikat Allah datang kepada Maria. Malaikat itu berkata 
kepadanya, "Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih 
karunia di hdadapan Allah. Engkau akan melahirkan 
seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan 
Dia Yesus. Ia akan disebut Anak Allah Yang Maha Tinggi." Maria berkata kepada malaikat itu, " 
Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu mengandunglah Maria 
karena Roh Kudus dari Allah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Maria menjadi ibu 
Yesus Anak Allah. 
(Musik). 
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Gambar 7: HANA BERDOA KEPADA ALLAH I Samuel 1:1-20 
Suatu waktu di tanah Israel ada seorang perempuan 
bernama Hana. Suaminya mengasihi dia, tetapi Hana tidak 
merasa bahagia karena dia tidak dapat melahirkan anak 
bagi suaminya. 
Setiap tahun mereka pergi ke rumah Allah di Silo. Mereka 
membawa persembahan dan mempersembahkannya 
kepada Allah. Hana masuk ke dalalm rumah Allah dan 
berkata, "Tuhan, jika Engkau mengingat aku dan 
memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku 
akan memberikan dia kepadaMu seumur hidupnya." 
Bibirnya bergerak-gerak pada waktu ia bicara kepada Allah, tetapi tidak mengeluarkan suara. 
Imam Eli melihatnya dan mengira bahwa Hana sedang mabuk. Tetapi Allah mendengar doa 
Hana, dan beberapa waktu kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki, Ia menamai anak itu 
Samuel. 
(Musik). 
 
Gambar 8: SAMUEL KECIL TINGGAL DI RUMAH ALLAH I Samuel 1:24-28; 12-21; 
3:1-21 
Pada waktu Samuel masih kecil sekali, Hana 
menyerahkannya kepada Allah. Ia membawa Samuel ke 
Silo agar hidup bersama dengan imam Eli. Iman Eli 
mengajar Samuel bagaimana melayani Allah. Eli 
mempunyai dua orang anak laki-laki. Mereka adalah 
imam-imam, tetapi mereka adalah orang-orang yang jahat. 
Karena itu Allah tidak lagi berbicara kepada bangsa Israel 
melalui perantaraan Eli selaku imam. 
Suatu malam Samuel berbaring dan tertidur di dalam 
Rumah Allah. Tiba-tiba Allah memanggil namanya. Samuel segera berlari kepada Eli dan 
berkata, "Aku disini bapa, apakah bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak 
memanggil engkau, pergilah dan tidurlah kembali." Hal ini terjadi sampai tiga kali. Akhirnya Eli 
menyadari bahwa tentulah Allah yang memanggil Samuel. Maka Eli memberitahu Samuel untuk 
menjawab kepada Allah dengan berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab aku hambaMu mendengar." 
Allah berbicara kepada Samuel beberapa kali dan ia menjadi imam yang besar di Israel. 
(Musik) 
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Gambar 9: SAMUEL BERDOA UNTUK ISRAEL I Samuel. 7:2-14 
Allah menghukum kedua anak Eli yang jahat. Mereka 
membunuh dalam peperangan dan Israel dikalahkan oleh 
orang-orang Filistin. Selama lebih dari 20 tahun orang-
orang Filistin memerintah atas Israel. Kemudian Samuel 
berkata kepada bagsa Israel, "Jika kamu menjauhkan 
dirimu dari allah-allah asing dan menyerahkan dirimu 
kepada Tuhan Allah nenek moyangmu dan hanya 
beribadah kepada Dia, maka Ia akan melepaskan kamu 
dari kekuasaan orang-orang Filistin." 
Orang-orang Israel taat kepada Samuel. Mereka berkumpul pada sebuah tempat. Kemudian 
Samuel mempersembahkan kurban kepada Allah dan berdoa untuk Israel. Pada waktu itu orang-
orang Filistin berkumpul bersama-sama untuk menyerang Israel, tetapi Allah mengirimkan 
guntur yang keras sekali ke atas mereka sehingga orang-orang Filistin lari ketakutan dan orang-
orang Israel mengalahkan mereka semua. 
(Musik) 
 
Gambar 10: SAMUEL MENGURAPI SAUL DENGAN MINYAK I Samuel 8:1-10:1 
Allah adalah raja orang Israel yang sebenarnya dan 
Samuel memimpin bangsa Israel atas nama Allah. Tetapi 
orang-orang Israel menginginkan seorang manusia 
menjadi raja mereka, karena suku-suku bangsa yang lain 
memiliki raja. Samuel merasa sedih pada waktu ia 
mendengar hal itu. Tetapi Allah berkata kepadanya, 
"Bukan engkau yang mereka tolak sebagai raja, tetapi 
Akulah yang mereka tolak. Dengarkanlah perkataan 
bangsa itu dan angkatlah bagi mereka seorang raja." 
Ada seorang anak muda bernama Saul. Dia berperawakan tinggi dan tampan mukanya. Suatu 
hari Saul datang mengunjungi Samuel. Ketika Samuel melihat dia datang Allah berkata kepada 
Samuel, "Inilah orangnya…ia akan memerintah atas umatKu." Maka Samuel mengambil buli-
buli berisi minyak. Ia menuangkan minyak itu kepada Saul. Ini merupakan bahwa Saul dipilih 
menjadi raja. Selama 40 tahun Saul memerintah sebagai raja atas bangsa Israel. 
(Musik) 
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Gambar 11: SAUL MEROBEK JUBAH SAMUEL I Samuel 15:1-29 
Orang-orang Amalek adalah orang-orang yang sangat 
jahat yang mencelakakan Israel.Karena ituSamuel berkata 
kepada raja Saul.''Dengarkanlah pesan dari Allah, bunulah 
orang-orang Amelik dan hancurkanlah segala sesuatu 
milik mereka." Allah menolong Saul dan tentaranya 
mengalahkan orang-orang Amalek. Tetapi mereka tidak 
menaati Allah, mereka tidak mau menumpas segala milik 
orang-orang Amalek melainkan hanya binatang buruk dan 
tidak berharga saja, dengan maksud untuk korban 
persembahan kepada Allah, dan mereka juga tidak membunuh raja orang Amalek. 
Kemudian Samuel berkata kepada Saul, ''Karena engkau telah menolak perintah Allah, Ia juga 
telah menolak engkau sebagai raja.'' Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Saul memegang 
jubah Samuel sehingga jubah itu terkoyak. Maka Samuel berkata, "Allah telah mengoyakkan 
kerajaan Israel ini dari padamu dan Ia telah memberinya kepada orang lain yang lebih baik 
daripadamu." 
Saudara-saudara, Saul memberikan persembahan kepada Allah, tetapi ia tidak taat kepada Allah. 
Samuel taat dan melayani Allah sepanjang hidupnya. Mana yang lebih baik? Taat kepada Allah 
atau melakukan hal-hal yang Rohani tetapi tidak taat kepada Allah? 
(Musik) 
 
Gambar 12: YESUS DIDALAM RUMAH ALLAH Lukas 2:41-50 
Lama setelah Samuel hidup, seorang anak laki-laki yang 
bernama Yesus hidup di Israel. Ibunya bernama Maria, 
tetapi BapaNya adalah Allah. 
Ketika Yesus umur 12 tahun, Ia pergi ke Yerusalem 
bersama dengan Maria dan Yusuf. Di Yerusalem, Maria 
dan Yusuf kehilangan Yesus sehingga mereka mencari 
Dia. Setelah tiga hari mereka menemukan Yesus di 
Rumah Allah. Ia sedang berbicara tentang Allah dengan 
guru Yahudi. Maria berkata kepadaNya, "Kami telah 
cemas mencari Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku harus berada di dalam Rumah BapaKu." 
Pada waktu itu Yesus masih sangat kanak-kanak, seperti Samuel, tetapi Ia mengetahui bahwa Ia 
harus datang untuk melayani Allah. Yesus datang untuk memimpin semua orang kembali kepada 
Allah karena Allah Raja yang benar dan pemimpin semua orang. 
(Musik) 
 
Pendahuluan  
Beberapa orang besar yang pernah hidup adalah hamba-hamba Allah. Cerita-cerita yang berikut 
ini menceritakan rahasia kekuatan mereka. (Bagaimana Allah membuat mereka menjadi orang-
orang besar). Lihatlah gambar selanjutnya bila saudara mendengar musik. 
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Gambar 13: DAUD GEMBALA YANG GAGAH BERANI I Samuel 16:1-13;17:34;35 
Saul adalah raja Israel yang pertama, tetapi tidak menaati 
Allah. Karena itu Allah meninggalkan saudara dan tidak 
lagi menolong dia. 
Ada seorang muda yang bernama Daud. Ia 
menggembalakan domba-domba milik ayahnya. Ia 
percaya kepada Allah yang hidup. Ia tidak takut 
menghadapi bahaya. Suatu hari seekor singa membawa 
salah satu dombanya. Daud membunuh singa itu dan 
menyelamatkan dombanya. 
Ia dapat memainkan musik yang indah sekali dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. 
Daud menjadi contoh kehidupan yang diinginkan Allah bagi semua orang, karena itu Allah 
memilih menjadi raja menggantikan Saul. 
(Musik) 
 
Gambar 14: DAUD DAN SEORANG RAKSASA I Samuel 17:1-54 
Terjadilan peperangan antara orang-orang Filistin dan 
Israel. 
Orang-orang Filistin memiliki seorang raksasa yang 
bernama Goliat. Ia berseru kepada orang-orang Israel dan 
berkata,"Pilihlah seseorangŠjika ia dapat mengalahkan 
aku maka kami akan menjadi hambamu, tetapi jika aku 
dapat mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba 
kami." Orang-orang Israel takut terhadap Goliat. Tidak 
ada seorangpun yang berani melawan dia. Daud yang 
masih muda berkata,"Siapakah orang Filistin itu yang tidak tahu siapa Allah? Ia tidak boleh 
berlaku demikian terhadap barisan tentara Allah yang Hidup!" 
Daud tidak takut kepadanya. Allah sanggup menolong dia membunuh raksasa itu. Daud 
membawa umbannya. Ia melontarkan batu tepat mengenai kepalanya. Goliat jatuh terjerembab 
ke tanah dan Daud berlari menghampirinya. Ia mengambil pedang milik Goliat sendiri dan 
memenggal kepalanya. Dengan demikian tentara Israel dapat mengalahkan orang-orang Filistin. 
(Musik) 
 

file:///D|/STAF/BILLY/_DOC/GoodNews/lihat_dengar_hidup_4.html (7 of 12)9/16/2011 3:19:10 PM



Lihat, Dengar dan Hidup Buku 4: Hamba-Hamba ALLAH

Gambar 15: SAUL MENCOBA UNTUK MEMBUNUH DAUD I Samuel 18:1-23;29 
Pada mulanya Saul senang dengan Daud karena ia 
menyelamatkan Israel. Orang-orang Israel mengasihi 
Daud. Ia menjadi prajurit dan pemimpin yang besdar. 
Tetapi kemudian Saul menjadi iri terhadap Daud. Ia 
bermaksud untuk membuniuh Daud. Suatu hari Daud 
bermain musik untuk Saul dengan kecapinya. Roh jahat 
datang merasuk Saul. Ia mengambil tombaknya dan 
melemparkannya kepada Daud, tetapi tombak itu tidak 
mengenai Daud melainkan tertancap di dinding. 
Sesudah itu Saul berulang kali berusaha untuk membunuh Daud. Yonatan anak laki-laki Saul dan 
banyak orang-orang Israel menolong Daud, tetapi ia tetap harus menyelamatkan diri ke padang 
gurun untuk menghindasrkan diri dari Saul.  
(Musik) 
 
Gambar 16: DAUD MEMBIARKAN SAUL HIDUP I Samuel 26:1-25 
Saul dan tentaranya pergi untuk menangkap Daud di 
padang gurun. 
Suatu malam, ketika Saul dan tentaranya sedang tidur, 
Daud dan temannya yang bernama Abisai merangkak 
masuk ke dalam kemah Saul. Abisai ingin membunuh raja 
yang sedang tertidur itu, tetapi Daud mencegahnya. Ia 
berkata," Allah akan menghukum orang yang 
membahayakan raja yang dipilihNya." 
Daud mengambil tombak dan kendi air dari sisi sebelah 
Saul. Pada waktu mereka telah keluar dari kemah, berseru-serulah Daud dengan ssuara yang 
keras membangunkan orang-orang itu.Daud berkata ," Engkau tidak menjaga tuanmu. Lihatlah! 
Bukankah ini adalah tombak raja?" Daud berkata kepada Saul, hendaklah Allah juga 
memeliharakan nyawaku." Maka Saul berhenti berusaha unuk membunuh Daud. 
(Musik) 
 
Gambar 17: DAUD DIANGKAT MENJADI RAJA I Samuel 31:1-7;5:1-17:16 
Orang- orang Filistin kembali menyerang Israel. 
Raja Saul dan Yonatan terbunuh dalam peperangan. 
Kemudian orang-orang mengangkat Daud menjadi raja 
Israel. Ia membangun istananya di kota Yerusalem. Allah 
berkata kepada Daud," Akulah yang mengambil engkau 
dari padang ketika engkau sedang menggembalakan 
domba untukmenjadi raja atas umatKu Israel,Aku akan 
membuat engkau besar seperti orang-orang besar di bumi 
ini." 
Allah menjadikan Daud sebagai orang besar dan memberikan kuasanya untuk mengalahkan 
semua musuh Israel. 
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(Musik) 
 
Gambar 18: DAUD DAN BATSYEBA 2 Samuel 11:1;12-20 
Suatu hari Daud sedang berjakan-jalan di atas atap 
istananya. Ia melihat seorang perempuan cantik yang 
sedang mandi. Daud mengingini dia. 
Nama perempuan itu ialah Batsyeba. Ia adalah istri Uria 
dan Uria adalah tentara Daud. Pada waktu itu Uria sedang 
pergi berperang melawan musuh-musuh Israel. Lalu Daud 
mengirim pesan kepada pemimpin pasukan. 
Iamemerintahkan pemimpin pasukan itu agar 
menempatkan Uria sedemikian rupa sehingga Uria mati 
terbunuh dalam peperangan. 
Lalu Daud mengambil Batsyeba sebagai istrinya sendiri. 
Tetapi apa yang telah di perbuat Daud itu tidak terkesan di hadapan Allah.Anak sulung dari 
Daud dan batsyeba meninggal danDaud meminta agar Tuhan mengampuni dia atas kejahatan 
yang telah di lakukannya.  
(Musik) 
 
Gambar 19: RUMAH ALLAH I Tawarikh 22:1-19 
Daud berdosa kepada Allah. Namun demikian ia 
mengasihi Allah dan ingin melayani Dia. Ia ingin 
mendirikan sebuah rumah yang sangat besar untuk 
menyembah Allah. Tetapi Allah berkata, "Bukan engkau 
yang akan membangun rumah untukKu, karena engkau 
telah membunuh begitu banyak orang. Engkau akan 
mempunyai seorang anak laki-laki. Ia akan bernama 
Salomo. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiKu. Aku 
akan mengokohkan tahta kerajaannya sampai selama-
lamanya." 
Daud mempersiapkan banyak hal untuk keperluan pembangunan rumah Allah sebelum ia 
meninggal, tetapi Salomolah yang mendirikannya. Rumah Allah itu sangat indah. Untuk 
mendirikannya siperlukan waktu tujuh tahun. 
Orang-orang Israel menyembah Allah di dalam Rumah Allah di Yerusalem selama beratus-ratus 
tahun dan mereka tidak pernah melupakan bahwa Daud adalah raja mereka yang terbesar. 
(Musik) 
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Gambar 20: YESUS DATANG KE YERUSALEM Matius 21:1-11 
Kira-kira 1000 tahun setelah Daud, Yesus dilahirkan 
dalam keluarga Daud. Ia lahir dari seorang anak dara, 
bernama Maria. BapaNya adalah Allah yang Maha Kuasa. 
Yesus adalah Hamba Allah yang terbesar. Ua mengajarkan 
orang-orang tentang kebenaran Allah. Ia mengadakan 
mujizat-mujizat dengan kuasa Allah. 
Saul dan Daud dan kita semuatelah berdosa tetapi Yesus 
tidak pernah berdosa. 
Suatu hari Ia masuk ke Yerusalem dengan mengendarai 
seekor keledai. Orang-orang berseru kepadaNya, "Hosana (Yang Terbesar) bagi Anak Daud! 
Keagungan dan kehormatan bagi Dia yang datang dalam Nama Allah." Karena orang-orang 
melihat Yesus lebih besar daripada Daud.  
Ia adalah Raja di atas segala raja di muka bumi ini. 
(Musik). 
 
Gambar 21: BURUNG-BURUNG MEMBAWA MAKANAN UNTUK ELIA I Raja-Raja 
17:1-6 
Setelah Daud dan Salomo, beberapa raja lain memerintah 
di Israel. Salah seorang raja bernama Ahab. Ia mempunyai 
istri yang jahat yang bernama Izebel. Ia membunuh 
banyak pengikut Allah, dan ia memaksa bangsa Israel 
untuk beribadah kepada dewa baal. 
Elia adalah nabi Allah yang besar. Ia pergi kepada Ahab 
dan berkata, "Dalam kuasa (nama) Allah Israel yang 
hidup, tidak akan ada hujan selama tiga tahun mendatang." 
Maka Allah memberikan kelaparan yang besar di tanah 
Israel. Namun Allah memelihara Elia hambaNya itu. Ia menyuruh Elia pergi ke sebuah sungai 
yang bernama Kerit. Di sana ia dapat mengambil air minum dari sungai tersebut, dan setiap hari 
burung-burung membawa makanan untuk Elia. 
(Musik)  
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Gambar 22: ELIA DAN API DARI ALLAHGambar 23: ELIA TERANGKAT KE SURGA 
I Raja-Raja 18:16-46 
Pada tahun kelaparan yang ketiga, Elia memanggil Ahab 
dan semua orang Israel untuk berkumpul di gunung 
Karmel. Ia berkata kepada mereka, "Kalau TUHAN itu 
Allah ikutlah Dia, tetapi jika Baal adalah allah silahkan 
ikuti dia." 
Orang-orang membunuh seekor lembu jantan sebagai 
korban persembahan kepada Baal. Kemudian Elia berkata 
kepada para nabi Baal itu, "Panggillah allahmu dan aku 
akan memanggil nama TUHAN Allah. Maka Allah yang 
akan menjawab dengan api, Dialah Allah." 
Sepanjang hari nabi-nabi Baal itu memanggil Allah mereka. Mereka menari-nari di sekeliling 
mezbah korban persembahan mereka dengan menoreh-noreh (melukai) diri mereka sendiri 
dengan pisau. Tetapi tidak ada sesuatupun yang terjadi. 
Pada petang hari, Elia mempersembahkan korban persembahannya. Ia menyiramnya dengan air 
sampai basah sekali. Kemudia ia berdoa kepada Allah lalu tiba-tiba turunlah api dari langit, 
membakar habis korban persembahan bahkan airnya juga. Maka semua orang berseru, "TUHAN, 
Dialah Allah." 
(Musik) 
 
Gambar 23: ELIA TERANGKAT KE SURGA I Raja-Raja 19:1-21; II Raja-Raja 2:1-14 
Elia membunuh nabi-nabi Baal itu karena mereka begitu 
jahat. 
Kemudia Izebel mengancam, akan membunuh Elia. Elia 
menjadi takut, karena itu ia pergi menyelamatkan diri ke 
padang gurun. Disana Allah menemui Elia sehingga Elia 
tidak takut lagi. Ia melanjutkan mengajar orang-orang agar 
beribadah kepada Allah. Ia memilih Elisa untuk menolong 
Dia. 
Suatu hari pada waktu mereka berjalan bersama-sama, 
tiba-tiba datanglah sebuah kereta berapi dan kuda-kuda berapi diantara mereka. Allah membawa 
Elia naik ke surga disertai angin badai, dan Elisa tidak melihat dia lagi. 
(Musik) 
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Gambar 24: ELIA BERSAMA DENGAN YESUS DAN MUSA Lukas 9:28-36 
Pada masa Yesus hidup (700 tahun kemudian), Elia 
kembali ke bumi. Suatu hari ia kelihatan bersama dengan 
Yesus diatas sebuah bukit. Musa seorang nabi yang besar 
yang hidup sebelum Elia, kelihatan bersama-sama dengan 
mereka juga. Tiga orang sahabat Yesus melihat mereka 
semua bersinar-sinar dalam kemuliaan (cahaya) Allah. 
Kemudian Allah sendiri berkata dari surga, "Inilah 
AnakKu…dengarkanlah Dia." 
Saudara-saudara, Allah dan semua orang besar di Israel 
mengarahkan kita kepada Yesus. Yesus datang untuk melayani semua orang. Ia mati sebagai 
kurban untuk menebus kita dari dosa dan Ia bangkit dari kematian untuk memberikan kepada 
kita hidup yang kekal. Karena itu percayalah kepadaNya dan temukanlah juga kehidupan yang 
kekal. 
(Musik) 
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Buku 5: Menderita Pencobaan Demi ALLAH

Pendahuluan  
Kisah-kisah ini menceritakan orang-orang besar yang mengalami pertolongan Allah pada waktu 
mengalami kesulitan.  
(Musik).
Gambar 1: NAAMAN MENGUNJUNGI RUMAH ELISA II Raja-Raja 5:1-12 
Elisa adalah nabi Allah yang besar di Israel. 
Suatu hari seseorang yang bernama Naaman datang ke 
rumahnya. Dia adalah panglima tentara Siria, musuh 
Israel. Naaman adalah seorang yang gagah berani dan 
berkuasa tetapi ia berpenyakit kusta. 
Ia datang ke Israel karena ia mendengar bahwa Elisa dapat 
menyembuhkan penyakitnya. Tetapi Elisa sama sekali 
tidak mau keluar rumah untuk menyambutnya. 
Elisa mengirim hambanya kepada Naaman untuk 
mengatakan, "Pergilah dan mandilah di sungai Yordan sebanyak tujuh kali, maka tubuhmu akan 
pulih kembali dan bersih dari penyakit kustamu." 
Naaman menjadi marah dan berkata, "Aku piker ia pasti keluar rumah untuk menyambutku dan 
memanggil nama Allahnya dan menyembuhkan penyakitku." Kemudian Naaman berpaling dan 
pergi dengan marah sekali. 
(Musik). 
 
Gambar 2: NAAMAN DI DALAM SUNGAI II Raja-Raja 5:13-19 
Pegawai-pegawai Naaman memohon agar Naaman reda 
dari amarahnya dan tidak mempertahankan harga dirinya. 
Mereka membujuk dia untuk menaati perintah Elisa yang 
muda itu. 
Maka Naaman turun ke sungai Yordan dan membersihkan 
dirinya sebanyak tujuh kali. Lihatlah pada gambar! 
Naaman kelihatan gembira sekali. Ia telah sembuh sama 
sekali dari penyakit kustanya. 
Elisa tidak takut kepada siapapun karena ia percaya jeoada 
Allah yang Maha Besar. Ia mengetahui bahwa Allahnya dapat melakukan apa saja, dan ia 
mengetahui bahwa manusia harus menaati Allah agar dapat diselamatkan dari kesulitan-kesulitan. 
(Musik). 
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Gambar 3: ELISA DAN TENTARA ALLAH II Raja-Raja 6:8-17 
Setiap kali tentara Siria datang untuk menyerang Israel, 
Allah memberitahu Elisa. Elisa memperingatkan raja 
Israel adanya bahaya serangan dari Siria sehingga dengan 
demikian Siria tidak dapat mengalahkan Israel. 
Raja Siria berkata kepada prajurit-prajuritnya, "Pergilah 
dan carilah dimana Elisa berada supaya aku dapat 
menangkap dia." 
Suatu hari ketika masih pagi sekali, Elisa dan 
pembantunya keluar rumah dan melihat tentara Siria 
datang untuk menangkap dia. Pembantu itu berteriak, "Tuanku apa yang harus kita perbuat?" 
Elisa berkata, "Jangan takut karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai 
mereka." 
Kemudian pembantu itu melihat kuda-kuda dan kereta-kereta berapi mengelilingi mereka. Itu 
adalah tentara Allah yang dikirim untuk melindungi mereka. 
(Musik). 
 
Gambar 4: ELISA DAN TENTARA-TENTARA YANG BUTA II Raja-Raja 6:17-23 
Pada waktu tentara Siria datang mendekat untuk 
membawa Elisa, ia berdoa kepada Allah, "Butakanlah 
kiranya mata orang-orang ini." Seketika itu juga semua 
tentara itu tidak dapat melihat. 
Elisa mendatangi mereka dan berkata, "Ikutlah aku, maka 
aku akan menghantar kamu kepada orang yang kamu 
cari." Elisa membawa semua tentara yang buta itu menuju 
kota Samaria, ibukota Israel. Disana Elisa berdoa lagi 
kepada Tuhan, "Tuhan bukalah mata orang-orang ini." 
Sehingga orang-orang Siria melihat bahwa mereka berada di kota musuh mereka. Raja Israel 
mau membunuh mereka, tetapi Elisa berkata, "Berikanlah kepada mereka makanan dan minuman 
lalu biarkanlah mereka pulang." 
Saudara-saudara, Allah Elisa lebih besar daripada semua musuh kita. Kita tidak perlu menuntut 
pembalasan apabila kita percaya kepadaNya. 
(Musik). 
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Gambar 5: PENGEPUNGAN KOTA SAMARIA II Raja-Raja 6:24-7:2 
Tentara-tentara Siria datang kembali untuk menyerang 
Israel. Mereka mengepung kota Samaria untuk waktu yang 
lama. Sehingga akhir orang-orang Israel makanan. 
Lihatlah pada gambar! Raja Israel sedang berjalan-jalan 
diatas tembok kota.  
Dua orang perempuan datang kepadanya. Mereka 
memohon raja untuk menolong mereka. Mereka begitu 
lapar sehingga mereka memakan anak mereka sendiri. 
Raja tidak mengetahui apa yang harus diperbuat. Ia marah 
karena Allah tidak menyelamatkan mereka dari tentara-tentara Siria. Ia memutuskan untuk 
membunuh Elisa (hamba Allah). 
Kemudia Elisa mengirimkan pesan ini kepada raja, "Demikianlah apa yang dikatakan oleh 
TUHAN Allah, besok kira-kira pada waktu ini tepung dan jelai akan dijual murah sekali di pintu 
gerbang Samaria." 
(Musik). 
 
Gambar 6: EMPAT ORANG KUSTA II Raja-Raja 7:3-20 
Pada waktu itu ada empat orang yang sedang duduk dekat 
pintu gerbang Samaria. Mereka semua menderita sakit 
kusta. Mereka berkata satu kepada yang lainnya, 
"Mengapa kita duduk-duduk disini saja sampai mati? 
Marilah kita pergi ketempat perkemahan tentara Siria." 
Sementara itu tentara-tentara Siria mendengar kegaduhan 
yang besar sekali seperti bunyi pasukan datang. Mereka 
menjadi takut sekali sehingga mereka meninggalkan 
semua barang-barang mereka dan melarikan diri. Ketika 
orang-orang kusta itu datang ke perkemahan Siria, mereka tidak menemukan seorangpun disana. 
Orang-orang sakit kusta itu mengambil makanan dan segala sesuatu yang mereka inginkan. 
Kemudian mereka berkata, "Perbuatan kita ini tidak pantas. Hari ini ada kabar yang harus 
diberitakan tetapi kita tidak memberitakannya kepada siapapun." 
Dengan segera mereka kembali ke Samaria dab memberitahukan kepada raja. Sehingga tidak 
lama kemudia orang-orang berjualan makanan di pintu gerbang Samaria. 
Allah telah menyelamatkan Israel dan Allah juga menyelamatkan hambaNya Elisa. Saudara-
saudara Allah mengirim Yesus untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Ini adalah 
kabar baik, dan kita harus memberitahukannya kepada orang-orang lain. 
(Musik). 
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Gambar 7: YUNUS MELARIKAN DIRI DARI ALLAH Yunus 1:1-7 
Sesudah Elisa meninggal terdapat nabi lain di Israel yang 
bernama Yunus. 
Allah berkata kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe kota 
yang besar itu dan peringatkanlah mereka. Aku 
mengetahui bagaimana jahatnya orang-orang disana." 
Yunus tidak mau pergi kepada mereka karena mereka 
adalah musuh Israel, karena itu ia mencoba untuk 
melarikan diri. Ia mendapatkan sebuah kapal yang akan 
berlayar ke negeri yang jauh. Ia membayar biaya 
perjalanannya kemudian kapal itu pergi berlayar. Tetapi tidak lama kemudian terjadi badai yang 
besar di laut. Orang-orang di kapal ketakutan. Mereka berkata, "Marilah kita membuang undi 
untuk mengetahui, karena siapakah ini terjadi." Maka mereka membuang undi dan Yunus yang 
terkena undian, sehingga mereka memutuskan bahwa Yunuslah yang bersalah. 
(Musik). 
 
Gambar 8: YUNUS DAN IKAN BESAR Yunus 1:8-2:10 
Pelaut-pelaut berkata kepada Yunus, "Apa yang telah 
engkau perbuat?" Yunus mengatakan kepada mereka 
bahwa ia melarikan diri dari Allah. 
Mereka bertanya kepadanya, "Apa yang harus kami 
perbuat terhadapmu supaya laut ini reda kembali?" Yunus 
menjawab, "Lemparkanlah aku ke dalam laut, sebab aku 
tahu bahwa karena kesalahankulah badai ini menyerang 
kita." 
Orang-orang tersebut tidak mau membunuh Yunus, tetapi 
badai semakin buruk. Karena itu mereka mengangkat Yunus dari kapal dan melemparkannya ke 
dalam laut. Seketika badai reda. Dan meskipun demikian Yunus tidak mati. 
Lihatlah pada gambar! Seekor ikan yang besar menelan Yunus. Ia hidup dan tinggal dalam perut 
ikan selama tiga hari. Kemudian ikan itu memuntahkan Yunus keluar ke daratan. 
(Musik). 
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Gambar 9: YUNUD DI NINIWE Yunus 3:1-10 
Allah berkata kepada lagi Yunus, "Pergilah ke kota 
Niniwe dan beritakanlah kepada mereka firman yang Aku 
sampaikan kepadamu!" 
Yunus menaati Allah dan pergi ke Niniwe. Ia 
memperingatkan orang-orang dengan mengatakan, 
"Dalam waktu 40 hari Niniwe akan dihancurkan!" 
Raja dan semua orang berseru kepada Allah supaya 
mereka diselamatkan. Mereka bertobat dari kehidupan 
mereka yang jahat, karena itu Allah memutuskan untuk 
tidak membinasakan mereka. 
Saudara-saudara, kita semua seperti Yunus dan orang-orang Niniwe itu. Kita semua tidak 
menaati Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita pantas menerima hukuman 
tetapi Allah mengasihi kita. Ia mengirimkan Yesus untuk memperingatkan kita supaya kita 
berpaling dari kejahatan. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Ia berada di dalam kubur selama 
tiga hari, selama Yunus berada di perut ikan selama tiga hari. Kemudian Yesus bangkit kembali 
dari kematian. 
Sekarang Ia dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang mau berpaling dari 
dosa dan kejahatan mereka dan mengikuti jalanNya. 
(Musik). 
 
Gambar 10: ESTER DAN RAJA PERSIA Ester 1:1-2:18 
Ester adalah seorang gadis muda berbangsa Yahudi dari 
tanah Israel. Orangtuanya telah meninggal, maka 
pamannya yang bernama Mordekhai memelihara dia. 
Ester dan Mordekhai ditawan bersama-sama dengan orang-
orang Israel dan mereka dibawa ke tanah Persia. 
Raja Persia adalah orang yang sangat berkuasa. Setiap 
orang takut kepadanya. 
Pada waktu itu ratu tidak menyenangkan hati raja, 
sehingga raja memutuskan untuk mengganti dia. Raja 
memanggil semua gadis muda yang cantik-cantik yang ada di dalam kerajaannya. Dari antara 
mereka semua, raja memilih Ester untuk menjadi ratu yang baru. Tetapi Ester tidak memberitahu 
siapapun bahwa ia adalah seorang Yahudi. 
(Musik). 
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Gambar 11: MORDEKHAI MENOLAH UNTUK SUJUD MENYEMBAH Ester 3:1-4:17 
Haman adalah orang penting di Persia. Semua orang harus 
sujud kepadanya apabila ia lewat. Mordekhai hanya mau 
menyembah satu-satunya Allah yang benar. Jadi ia 
menolah untuk sujud menyembah Haman. Haman menjadi 
sangat marah dan ia memutuskan untuk membalas dendam 
kepada Mordekhai. 
Suatu hari ia berkata kepada raja, "Orang-orang Yahudi 
tidak memegang peraturan-peratuaran raja. Hendaklah 
dikeluarkan perintah untuk membinasakan mereka." 
Haman memberi uang kepada raja agar raja mengabulkan permintaannya. Haman memberitahu 
kepada orang-orang bahwa pada hari yang sudah ditentukan mereka membunuh semua orang 
Yahudi. Haman sendiri membuat tiang gantungan untuk menggantung Mordekhai. 
Mordekhai memberitahu Ester bahwa ia harus pergi menghadap raja untuk membela bangsanya. 
Tetapi Ester berkata, "Apabila seorang menghadap raja tanpa dipanggil raja, maka ia pasti 
dihukum mati." Lalu Ester meminta orang-orang Yahudi untuk berdoa baginya. Kemudian ia 
berkata, "Aku akan menghadap raja. Kalau aku terpaksa mati biarlah aku mati." 
(Musik). 
 
 
Gambar 12: PERJAMUAN YANG DIADAKAN ESTER Ester 5:1-7:10 
Allah menjawab doa orang-orang Yahudi. Raja menerima 
Ester. 
Ester mengundang raja untuk hadir pada perjamuan 
khusus. Ester juga mengundang Haman. Pada perjamuan 
itu raja bertanya, "Ratu Ester, apakah yang engkau 
inginkan?" Ester menjawab, "Permintaanku adalah aku 
boleh tetap hidup…karena aku dan bangsaku telah dijual 
utnuk dibinasakan." Raja berkata, "Siapakah yang berani 
melakukan hal jahat itu?" Maka Ester berkata, "Musuh 
kami adalah Haman, orang jahat ini!" Raja menjadi sangat marah ketika ia mendengar tentang 
niat jahat Haman. Raja menyuruh menggantung Haman di tiang gantungan yang telah disiapkan 
oleh Haman sendiri untuk Mordekhai. Dengan demikian semua orang Yahudi diselamatkan. 
Saudara-saudara, Ester siap untuk mati untuk menyelamatkan bangsanya, tetapi Yesus begitu 
mengasihi kita sehingga Ia mati untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. 
(Musik). 
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Pendahuluan  
Daniel dan Nehemia dipaksa untuk hidup di negeri musuh-musuh mereka. Tetapi mereka tetapi 
menyembah satu-satunya Allah yang Benar. Dan mereka menjadi orang-orang yang besar. 
Bukalah halaman/gambar berikutnya bila saudara mendengar musik. 
(Musik). 
 
 
Gambar 13: DANIEL DAN SAUDARA-SAUDARANYA Daniel 1:1-16 
Gambar ini memperlihatkan Daniel dengan ketiga 
temannya.  
Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka dibawa ke 
negeri Babel oleh musuh-musuh mereka. 
Raja Babel ingin agar mereka melayani dia, maka mereka 
harus mempelajari bahasa dan kebiasaan-kebiasaan di 
Babel. Daniel dan teman-temannya menolak untuk makan 
makanan raja yang mewah-mewah karena hal itu 
bertentangan dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. 
Mereka mengetahui bahwa mereka harus memegang hokum-hukum Allah dan menghormati Dia, 
karena itu mereka meminta sayur-sayuran sebagai makanan mereka dan air bening sebagai 
minuman mereka. Pegawai istana yang mengurus mereka takut jika mereka menjadi kurus dan 
sakit. Tetapi setelah dibuktikan selama sepuluh hari, mereka menjadi lebih sehat dan lebih cerdas 
daripada semua orang muda di Babel. 
(Musik). 
 
Gambar 14: DANIEL DAN RAJA BABEL Daniel 2:1-49 
Raja Babel bermimpi tetapi ia tidak dapat mengingat 
mimpinya. Ia meminta orang-orang bijaksana untuk 
memberitahukannya segala sesuatu tentang mimpinya itu. 
Tidak ada seorangpun yang dapat memberitahukannya, 
karena itu raja memutuskan untuk membunuh mereka 
semua. 
Daniel dan teman-temannya berdoa kepada Allah dan 
Allah menyatakan kepada Daniel mimpi raja itu. Daniel 
menghadap raja Dan berkata, "Ak yang besar di Surga 
yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi, Allah yang Maha Besar itu 
nemberitahukan raja tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Dalam mimpi itu raja 
melihat semua kerajaan dunia. Kemudian raja melihat sebuah kerajaan yang paling besar yang 
menghancurkan kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan itu adalah Kerajaan Allah yang kekal 
sampai selama-lamanya. Raja senang sekali kepada Daniel, orang-orang bijaksana diselamatkan 
dan Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. 
(Musik). 
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Gambar 15: PATUNG EMAS Daniel 3:1-12 
Raja Babel membuat patung emas yang besar sekali. Ia 
memanggil seluruh pejabat tinggi pemerintah untuk 
datang dan melihat patung itu. 
Lalau seorang bentara (pegawai) raja berseru dengan suara 
nyaring, mengumumkan kepada orang-orang perintah raja, 
katanya,"Bila kalian mendengar suara bunyi-bunyian 
musik, kalian harus sujud menyembah patung emas, yang 
telah didirikan oleh Raja Nebukadnenezar. Barangsiapa 
yang tidak sujud menyembah akan dilemparkan ke dalam 
perapian yang menyala-nyala!" 
Teman-teman Daniel yaitu Sadrakh, Mesakh dan Abednego menolak untuk menyembah patung 
itu. Mereka hanya menyembah Allah. Beberapa orang menghadap raja dan berkata,"Ada 
beberapa orang Yahudi yang tidak menaati tuanku. Mereka tidak beribadah kepada dewa-dewa 
tuanku dan juga tidak menyembah kepada patung emas itu. 
(Musik). 
 
Gambar 16: PERAPIAN YANG MENYALA-NYALA Daniel 3:13-30 
Raja meminta Sadrakh, Mesakh dan Abednego datang 
menghadap. Ia berkata kepada mereka,"Jika kalian tidak 
menyembah patung emas itu, kalian akan dilemparkan ke 
dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang 
dapat melepaskan kamu?" 
Lalu mereka menjawab,"Allah yang kami sembah sanggup 
melepaskan kami, tetapi seandainya Ia tidak melepaskan 
kami, kami tidak akan menyembah patung emas itu." 
Maka Sadrakh, Mesakh dan Abednego dilemparkan ke 
dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi tidak lama kemudian raja berseru," Lihat! Aku 
melihat empat orang berjalan-jalan di tengah-tengah api tiu dan yang keempat rupanya seperti 
anak dewa atau Anak Allah. 
Ketika ketiga orang itu dikeluarkan dari api mereka sama sekali tidak terbakar. Raja 
berkata,"Allahnya Sadrakh, Mesakh dan Abednego telah mengutus malaikatNya dan melepaskan 
hamba-hambaNya. Tidak ada allah lain yang menyelamatkan dengan cara yang demikian. 
(Musik). 
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Gambar 17: DANIEL BERDOA KEPADA ALLAH Daniel 6:1-13 
Daniel mempunyai kuasa yang sangat besar di negeri itu. 
Pejabat-pejabat yang lain merasa iri terhadap Daniel. 
Mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun dalam 
diri Daniel, karena Daniel setia kepada raja. 
Lalu musuh-musuh Daniel pergi menghadap raja dan 
berkata,"Raja harus mengeluarkan sebuah perintah yang 
menetapkan bahwa barangsiapa yang menyampaikan 
permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali 
kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke 
dalam gua singa." Raja setuju dengan usul orang-orang itu dan ia mengeluarkan perintah yang 
baru. 
Daniel mendengar peraturan raja yang baru itu tetapi ia tetap berdoa kepada Allah sebagaimana 
yang dilakukannya setiap hari. Ketika musuh-musuhnya melihat Daniel berdoa, mereka pergi 
menghadap raja dan berkata,"Daniel tidak menaati hukum yang telah engkau buat. 
(Musik). 
 
Gambar 18: DANIEL DI DALAM GUA SINGA Daniel 6:14-24 
Raja tidak mengingkan Daniel mati dalam gua singa tetapi 
ia tidak dapat mengubah hukum itu. Karena itu Daniel 
dilemparkan kepada singa-singa. 
Esok harinya ketika masih pagi sekali, raja bergegas pergi 
ke gua singa dan berseru kepada Daniel,"Daniel, apakah 
Allahmu sanggup melepaskan engkau dari singa-singa 
itu?" lalu Daniel menjawab,"Allahku telah mengutus 
malaikatNya, dan Ia mengatupkan mulut singa-singa itu. 
Raja sangat bersukacita. Daniel dikeluarkan dari dalam 
gua singa itu. Sesuai dengan perintah raja, musuh-musuh Daniel dilemparkan ke dalam gua singa 
itu. Singa-singa itu langsung mencabik-cabik mereka. 
Saudara-saudara, kita tidak perlu takut terhadap apa yang dapat dilakukan oleh orang lain kepada 
kita. Bahkan jika manusia membunuh kita, kita masih memiliki harapan karena Yesus datang 
dari Allah untuk memberikan kepada kita kehidupan setelah kematian. 
(Musik). 
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Gambar 19: NEHEMIA DI HADAPAN RAJA YANG BERKUASA Nehemia 2:8-20 
Nehemia adalah seorang Yahudi yang percaya kepada 
Allah. Ia hidup di Babel sesudah masa Daniel hidup. 
Yerusalem, kota nenek moyang mereka, telah menjadi 
reruntuhan dan bangsa Yahudi yang tinggal di sana dalam 
kesukaran besar. 
Nehemia adalah pegawai dari raja yang berkuasa di Babel. 
Suatu hari, pada waktu ia menyediakan anggur untuk raja, 
raja berkata kepada Nehemia,"Mengapa mukamu 
kelihatan begitu muram?" Nehemia memberitahu raja ttg 
keadaan Yerusalem dan bangsanya yaitu orang-orang Yahudi. Lalu raja berkata,"Jadi apa yang 
engkau inginkan?" Nehemia berdoa dalam hatinya kdp Allah, kemudian ia berkata 
kraja,"Utuslah aku ke kota nenek noyangku supaya aku dapat membangunnya kembali." Allah 
menjawab doa ne dan raja mengabulkan permohonannya. 
(Musik). 
 
Gambar 20: NEHEMIA MENYELIDIKI KOTA YANG RUNTUH ITU Nehemia 2:8-20 
Raja memberikan Nehemia bahan-bahan bangunan dan 
orang-orang untuk menolongnya. Mereka dengan Sepenuh 
hati pergi ke Yerusalem. 
Musuh-musuh orang-orang Yahudi mendengar tentang 
Nehemia. Mereka menjadi marah. Mereka tidak 
menginginkan ada orang yang mau menolong orang-orang 
Israel. Nehemia tidak takut kepada mereka.  
Nehemia ingin menyelidiki Yerusalem. Ia pergi 
mengelilingi tembok-tembok kota yang telah runtuh. Ia 
pergi pada malam hari sehingga tidak ada seorangpun yang mengetahui apa yang dikerjakannya. 
Keesokan harinya Nehemia memanggil orang-orang Yahudi dan berkata, "Mari kita bangun 
kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi menderita karena dipermalukan!" 
Ia memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyertai dia; mereka tidak boleh takut 
terhadap musuh-musuh mereka. Karena itu orang-orang Yahudi setuju untuk berkerja bersama 
dengan Nehemia. 
(Musik). 
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Gambar 21: MEMBANGUN TEMBOK Nehemia 3:1-6:19 
Lihatlah pada gambar! 
Orang-orang Yahudi mulai bekerja. Beberapa orang 
membersihkan puing-puing sementara yang lainnya 
membangun tembok dan memasang pintu-pintunya. 
Musuh-musuh orang-orang Yahudi menjadi sangat marah. 
Mereka mengancam akan membunuh orang-orang Yahudi 
pada waktu mereka bekerja. Maka Nehemia berdoa 
kembali kepada Allah, ia memerlukan Allah untuk 
menunjukkan apa yang harus dilakukannya. 
Kemudian ia menempatkan orang-orang yang bersenjata pada tembok-tembok untuk menjaga 
orang-orang yang bekerja. Setiap orang membawa senjata dan siap sedia untuk berperang. 
Musuh-musuh tidak dapat membunuh Nehemia atau orang-orang Yahudi, sehingga pekerjaan 
berlangsung terus dan hanya dalam waktu 52 hari tembok selesai dibangun. 
(Musik). 
 
Gambar 22: EZRA MEMBACA KITAB HUKUM Nehemia 8:1-13:31 
Sesudah pembangunan tembok selesai, orang-orang 
Yahudi berkumpul bersama di Yerusalem. Ezra, imam 
Allah membacakan kitab-kitab suci kepada mereka. 
Beberapa orang menangis, mereka mengetahui bahwa 
mereka tidak menaati Hukum Allah. Itulah sebabnya Allah 
membiarkan musuh-musuh menghancurkan kota-kota 
mereka. Orang-orang Yahudi mau berpaling dari cara 
hidup mereka yang berdosa dan mengikuti jalan-jalan 
Allah lagi. Nehemia berkata kepada orang-orang itu, 
"Janganlah kamu berdukacita, kesukaan yang dari Tuhan itulah kekuatanmu." 
Saudara-saudara, apakah kalian memiliki sukacita? Allah memberikan kepada kita sukacita dan 
kekuatan Rohani bila kita mengenal Allah dan menaati kitab suciNya (Alkitab). Kami akan 
memberitahukan kepada saudara bagaimana saudara juga dapat mengenal Allah Nehemia. 
(Musik). 
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Gambar 23: YESUS DISALIB Yohanes 19:17-30; Roma 5:8 
Hanya ada satu jalan untuk mengenal Allah. 
Allah mengutus AnakNya, yaitu Yesus, untuk 
menunjukkan jalan itu kepada kita. Yesus hidup di bumi 
ini bertahun-tahun yang lalu. Ia melakukan banyak 
perbuatan yang baik untuk menolong orang. Ia 
menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup 
berkenan kepada Allah. Tetapi kita tidak mengikuti jalan-
jalanNya. Kita semua berdosa terhadap Allah. Dan hokum 
dosa adalah kematian yang kekal. 
Allah menyelamatkan Elisa dan Daniel dan orang-orang lain dari kematian. Tetapi Ia tidak 
menyelamatkan Yesus dari kematian. Allah membiarkan orang-orang jahat membunuh Yesus. 
Mereka memakukanNya pada sebuah salib. Yesus mau menanggung hukuman akibat dosa-dosa 
kita karena Ia mengasihi kita. Sekarang dengan perantaraan Yesus, Allah mengampuni dosa kita 
dan kita dapat datang kepada Allah. 
(Musik). 
 
Gambar 24: YESUS MENUNJUKKAN JALAN MENUJU HIDUP YANG KEKAL Matius 
7:13; Yohanes 14:6 
Saudara-saudara, kehidupan adalah seperti perjalanan 
yang menuju maut. 
Setiap orang telah hidup tidak berkenan kepada Allah. 
Kita semu berada pada jalan Iblis yang lebar. 
Jalan itu menujupenghukuman yang kekal setelah 
kematian. 
Yesus menderita dan mati untuk menyelamatkan kita dari 
penghukuman ini. 
Kemudian ia bangkit kembali. 
Sekarang Ia dapat menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah. 
Kita harus mengikuti jalan Yesus sekarang. 
Jalan itu sulit dan sempit. 
Kadang-kadang kita menderita dalam kehidupan ini, seperti yang dialami oleh Daniel dan teman-
temannya. 
Tetapi jalan Yesus menuju Surga. 
Disana tidak ada penderitaan. 
Tempat itu merupakan tempat yang penuh dengan sukacita dan damai yang kekal dan Allah 
tinggal disana. 
Yesus berkata, "Akulah jalan…tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa (Allah) kalau 
tidak melalui Aku." 
Karena itu berdoalah kepada Yesus sekarang. 
Mintalah kepada Dia agar Dia menunjukkan kepada Saudara Jalan menuju Allah. 
(Musik). 
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Buku 6: YESUS - Sebagai Guru dan Tabib

Pendahuluan  
Saudara sekalian, marilah kita mengenal Guru terbesar yang pernah hidup, namaNya adalah 
Yesus. Melalui cerita-cerita berikut ini, kita akan mengenal Yesus Kristus.
Gambar 1: YESUS, GURU KITA YANG TERBESAR Matius 5:1 
Pada gambar ini kita melihat Yesus sedang mengajar 
tentang Allah kepada orang banyak, yaitu satu-satunya 
Allah yang benar dan yang telah menciptakan kita semua. 
Allah sangat mengasihi semua orang. Tetapi semua orang 
sudah terpisah jauh dari Allah karena semuanya sudah 
berbuat jahat atau berbuat dosa. 
Yesus datang dari Allah, maka Ia mengetahui segala 
sesuatu tentang Allah. Yesus mengajar orang banyak 
melalui cerita-cerita. Ia mengajarkan bagaimana mengenal 
Allah dan kembali kepada Allah yang benar.  
Saudara sekalian dengarkanlah, saya akan menceritakan beberapa cerita yang sudah diajarkan 
oleh Yesus. 
(Musik). 
 
Gambar 2: DUA BUAH RUMAH Matius 7: 24-27 
Yesus menceritakan tentang dua buah rumah seperti yang 
kita lihat pada gambar ini. Satu buah rumah dibangun di 
atas batu, sehingga pondasinya kuat. Ketika diserang 
angin kencang dan hujan, rumah itu tidak roboh. 
Rumah yang satu lagi dibangun di atas pasir. Ketika angin 
kencang dan hujan datang, maka rumah itu roboh. 
Lihatlah, rumah itu rusak dan hanyut oleh banjir. 
Yesus berkata bahwa orang yang bijaksana sama seperti 
orang yang membangun rumah di atas batu. Kita juga 
harus membangun kehidupan kita di atas pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat untuk kehidupan 
kita adalah percaya dan taat pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jika kita taat pada ajaran Allah, 
maka kehidupan kita tidak dapat dihancurkan oleh iblis, bahkan sampai setelah kematian. Kita 
juga tetap kuat meskipun terjadi banyak masalah (badai) dalam kehidupan. 
(Musik). 
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Lihat, Dengar dan Hidup Buku 6: YESUS - Sebagai Guru dan Tabib

Gambar 3: TERANG HARUS KELIHATAN Matius 5:14-16 
Dua orang dalam gambar ini memiliki lampu. Satu orang 
sedang mengangkat lampunya keatas sehingga lampunya 
dapat menerangi setiap orang dalam rumah yang gelap itu. 
Satu orang lagi sedang menyembunyikan lampunya di 
dalam tempayan. Tentu saja lampu itu tidak bisa 
memancarkan terangnya karena ditaruh di dalam 
tempayan. 
Begitu juga, Yesus disebut Terang bagi dunia, karena Ia 
menunjukkan jalan menuju Allah. 
Yesus mengajarkan supaya kita harus bersedia menolong orang lain yang membutuhkan 
pertolongan. Jika kita menolong orang lain dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada 
mereka, mereka juga dapat menemukan jalan menuju Allah.  
Kita harus menjadi terang bagi orang lain. Melalui perbuatan dan cara hidup kita yang baik akan 
menolong orang lain untuk percaya kepada Yesus. Perlihatkanlah terang itu kepada semua orang.  
(Musik). 
 
Gambar 4: BALAS DENDAM Matius 5:38-42 
Coba lihat, ada seorang tentara Romawi yang kejam 
sedang memukul seorang Yahudi. Tentara ini juga telah 
mencuri jubah orang itu. Apakah orang Yahudi itu akan 
membalas? Apa yang harus dilakukannya? 
Yesus sudah mengajarkan: "Jangan membalas dendam 
terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika orang 
menampar pipi kananmu, biarkanlah dia menampar pipi 
kirimu juga." Kalau seseorang menyakiti orang lain, 
seharusnya dia dihukum. Hal ini memang benar. Tetapi 
firman Allah: hanya Allah yang boleh menghakimi orang yang melakukan perbuatan jahat, 
bukan kita. Allah pasti akan menghukum semua orang yang jahat. Mungkin Allah menghukum 
mereka sewaktu mereka masih hidup, atau menghukum mereka di neraka sesudah kematian. 
Allah tidak senang kita membalas dendam. Kita harus menyerahkan kepada Allah yang akan 
menghukum mereka yang berbuat jahat. 
(Musik). 
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Lihat, Dengar dan Hidup Buku 6: YESUS - Sebagai Guru dan Tabib

Gambar 5: BERDOA Matius 6:5-15 
Dalam gambar ini ada dua orang sedang berdoa atau 
berbicara dengan Allah. Satu orang berdiri di pinggir jalan 
sambil mengulang-ulang doanya. Ia ingin dilihat dan 
dipuji orang. Orang ini adalah orang munafik. Allah tidak 
akan mendengar doa yang seperti ini. Yesus berkata, kalau 
kita mau berdoa, kita harus masuk ke dalam kamar atau 
tempat yang tersembunyi. 
Satu orang lagi sedang berdoa di dalam rumahnya. Hanya 
Allah yang tahu, orang lain tida ada yang melihat dia. Ia 
rendah hati, dan sungguh-sungguh waktu berbicara kepada Allah. Allah mendengar dan 
menjawab doa seperti ini. Kita seharusnya memuliakan Allah dalam doa. Kita dapat memohon 
agar Allah menyelamatkan kita dari dosa, iblis dan yang jahat. Disamping berdoa untuk 
keperluan kita sendiri, kita juga harus berdoa untuk orang lain. 
(Musik). 
 
Gambar 6: ORANG JAHAT DIANTARA ANAK-ANAK ALLAH Matius 13:24-30 ; 36-43 
Dalam gambar ini adalah orang-orang jahat. Mereka 
sedang menabur benih ilalang di sebuah ladang yang baru 
ditanam dengan benih yang baik, karena mereka adalah 
musuh dari pemilik ladang. Pemilik ladang tidak dapat 
mencabut ilalang itu, karena kalau ia mencabutnya maka 
akan merusak tanaman yang baik juga. Ia harus menunggu 
sampai waktu panen, baru ia dapat memisahkannya. 
Allah berlaku seperti pemilik ladang itu juga dengan tidak 
melarang iblis menanamkan orang jahat diantara anak-
anak Allah di dunia. Tetapi bila waktunya tiba, Yesus akan datang dan Ia memisahkan iblis dan 
segala yang jahat dari mereka yang percaya dan mengikuti Allah. Iblis dan yang jahat akan 
dilemparkan ke dalam api neraka. Yesus akan mengumpulkan semua orang yang percaya supaya 
tinggal bersama Allah di surga. 
(Musik). 
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Gambar 7: ANAK-ANAK ALLAH Matius 18:1-6 ; 19:13-15 
Suatu hari banyak orang membawa anak-anak mereka 
kepada Yesus. Mereka ingin agar Yesus menjamah anak-
anak itu dan berdoa kepada Allah bagi mereka. Murid-
murid Yesus mencoba untuk menyuruh anak-anak itu 
pergi. Tetapi Yesus melarang murid-muridNya, dan 
berkata: "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaKu dan 
jangan melarang mereka, karena Kerajaan Allah adalah 
bagi orang-orang seperti mereka." Kemudian Yesus 
berkata kepada murid-muidNya: "Jika kalian tidak 
berubah dan tidak mempunyai sikap seperti anak-anak itu, kalian tidak akan masuk ke dalam 
kerajaan Allah. Orang yang merendahkan dirinya seperti seorang anak, dialah yang tebesar 
dalam kerajaan Allah. Mereka yang sombong dan menganggap dirinya orang besar, tidak dapat 
menjadi pengikut Yesus yang benar. 
(Musik). 
 
Gambar 8: DOMBA YANG HILANG Matius 18:21-35 
Lihatlah dalam gambar ini, Yesus bercerita tentang domba 
yang hilang. 
Ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba. Satu ekor 
dari dombanya itu pergi sendiri meninggalkan 
kawanannya dan akhirnya tersesat. Maka pemilik domba 
itu meninggalkan dombanya yang 99 ekor dan pergi 
mencari seekor yang hilng itu. Ketika ia menemukan 
dombanya yang hilang itu, ia gembira sekali dan bahkan 
lebih gembira atas dombanya yang seekor itu daripada atas 
99 ekor yang tidak hilang. 
Begitu juga Allah, Ia tidak menghendaki seorangpun hilang karena mengikuti jalan iblis. Yesus 
disebut gembala yang baik. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang 
tersesat, sama seperti gembala tadi mencari dombanya. Yesus bersedia memberikan nyawaNya 
untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari iblis dan dari hukuman neraka. 
(Musik). 
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Gambar 9: MENGAMPUNI ORANG LAIN Matius 18:21-35 
Dengarkanlah! 
Suatu hari seorang raja menemukan bahwa satu orang dari 
hambanya berhutang kepadanya dalam jumlah yang sangat 
besar, sampai jutaan rupiah. Hamba itu tidak akan bisa 
membayarnya kembali. Maka Raja memerintahkan agar 
hamba itu serta keluarganya harus dijual sebagai budak. 
Kemudian hamba itu memohon dengan sangat agar raja 
memberi dia waktu lagi untuk membayar hutangnya. Raja 
merasa kasihan melihat hamba itu, maka raja 
mengampuninya dan menghapuskan semua hutangnya. 
Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Lihat dalam gambar ini, hamba itu keluar dan bertemu 
dengan orang yang berhutang kepadanya dalam jumlah yang kecil sekali (hanya ratusan rupiah). 
Ia mencekik orang itu dan memaksa dia untuk membayar utangnya. Kemudian ia memasukkan 
orang itu ke dalam penjara karena tidak bisa membayar hutangnya dengan cepat. Hamba yang 
lain menceritakan peristiwa itu kepada raja. Raja sangat marah, lalu ia memasukkan hamba yang 
jahat itu ke dalam penjara untuk selamanya.  
Allah akan mengampuni kita dari segala kesalahan yang telah kita perbuat, tetapi kita juga harus 
mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. 
(Musik). 
 
Gambar 10: KEMURAHAN ALLAH Matius 20:1-16 
Seorang pemilik tanah mencari orang untuk bekerja di 
ladangnya. Sebagai upah bekerja sehari penuh, mereka 
setuju dibayar masing-masing satu uang perak. Pada 
petang hari orang-orang yang bekerja itu datang untuk 
menerima upahnya. Tetapi lihatlah! Orang yang pertama 
diberi upah adalah orang yang bekerja pada petang hari. Ia 
baru bekerja sedikit tetapi ia menerima satu uang perak 
juga, sama seperti upah orang yang bekerja sehari penuh. 
Orang yang kedua adalah orang yang baru bekerja 
setengah hari. 
Orang yang terakhir adalah orang yang telah bekerja sehari penuh. 
Mereka semua menerima upah yang sama. 0rang yang telah bekerja sehari penuh menggerutu 
karena mereka tidak mendapat upah lebih banyak. Padahal pemilik ladang telah membayar upah 
mereka seperti persetujuan sebelumnya. 
Yesus mengajarkan bahwa demikian juga dengan Allah. Allah selalu adil. Tetapi Allah juga baik 
hati dan pemurah. Allah memberikan kehipan kekal kepada semua orang yang mengikut Yesus. 
Itu adalah pemberian dari Allah yang tidak dapat diusahakan sendiri atau diperoleh karena 
pekerjaan yang kita lakukan untuk Allah. 
(Musik). 
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Gambar 11: BERJAGA-JAGALAH Matius 25:1-13 
Yesus bercerita tentang sepuluh orang gadis yang sedang 
menantikan pesta pernikahan dimulai. Lima diantaranya 
adalah gadis bijaksana, tetapi lima orang yang ada dalam 
gambar ini adalah gadis bodoh.  
Pada waktu yang tidak disangka-sangka pengantin pria 
datang pada tengah malam. Gadis-gadis yang bijaksana 
selalu siap menyambutnya, mereka telah menyiapkan 
banyak minyak untuk pelita mereka. Mereka menyalakan 
lampu mereka dan masuk bersama-sama pengantin pria ke 
tempat pesta.  
Gadis-gadis yang bodoh kehabisan minyak pelita mereka, maka mereka harus pergi untuk 
membeli minyak. Sementara mereka pergi, pintu sudah ditutup. Gadis-gadis yang bodoh dan 
berseru: "bukalah pintu bagi kami." Tetapi pengantin pria menjawab: "Tidak bisa.., Aku tidak 
mengenal kalian!" 
Yesus sekarang ada di surga, tetapi suatu hari nanti Ia akan datang kembali pada waktu yang 
tidak disangka-sangka. Yesus akan membawa semua orang percaya yang sudah siap untuk ikut 
bersama-sama dengan Dia di surga. Berjaga-jagalah menantikan kedatangan Yesus, karena kita 
tidak tahu kapan waktunya. 
(Musik). 
 
Gambar 12: HAMBA YANG TIDAK SETIA Matius 25:14-30 
Seorang kaya yang terpandang sedang bepergian untuk 
waktu yang lama. Sebelum ia pergi, hamba-hambanya 
dipercayakan untuk menggunakan sebagian dari uangnya 
untuk berusaha. 
Hamba yang pertama diberi 5 mata uang. Ia pergi 
berdagang dan memperoleh untung 5 mata uang lagi untuk 
tuannya.  
Hamba yang kedua diberi 2 mata uang. Ia juga 
mengusahakan uangnya dan mendapat untung 2 mata uang 
lagi untuk tuannya. 
Hamba yang ketiga diberi 1 mata uang. Berbeda dengan hamba yang lain, ia menyembunyikan 
uang itu. Padahal uang itu milik tuannya yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak mengusahakan 
uang itu, dan tidak mendapat untung dari uang itu. Pada waktu tuan mereka kembali, mereka 
mendapat hadiah dari tuan itu. Tetapi hamba yang menyembunyikan uangnya, ia dimarahi oleh 
tuannya karena ia malas sekali. Tuan itu mengusir hamba yang malas tersebut keluar dari 
rumahnya. 
Bagaimana supaya kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali? Yesus ingin 
agar kita setia bekerja bagiNya sampai Ia datang kembali. Ia ingin agar kita mengasihi dan 
menolong orang lain, serta mengajak mereka untuk percaya dan mengikut Yesus. Kelak pada 
saat Ia datang kembali, Ia akan berkata kepada kita: "Bagus…, masuklah dan ikut dalam 
kebahagiaan Tuanmu." 
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(Musik). 
 
Gambar 13: YESUS DIBAPTIS Markus 1:4-11 
Dalam gambar ini kita melihat apa yang terjadi sebelum 
Yesus mulai mengajar. 
Orang yang bersama dengan Dia di sungai adalah 
Yohanes. Yohanes sudah mengetahui bahwa pada suatu 
hari Yesus yang berasal dari Allah akan datang. Karena itu 
Yohanes memperingatkan orang-orang Yahudi bahwa 
mereka harus berbalik dari jalan mereka yang jahat dan 
bersiap untuk mengikut Yesus. Orang-orang yang percaya 
pada perkataan Yohanes, dibaptis dengan air. Mereka 
melakukan hal ini sebagai tanda bahwa mereka mau mengubah cara hidup mereka dan mulai 
hidup berkenan kepada Allah. 
Tetapi Yesus juga datang kepada Yohanes. Padahal Yesus tidak pernah melakukan hal-hal yang 
tidak berkenan kepada Allah. Pada waktu Yohanes membaptis Yesus, ada kejadian yang 
menakjubkan. Langit terbuka dan Roh Kudus dari Allah turun keatas Yesus dalam bentuk 
burung merpati. Lalu terdengarlah suara Allah dari surga, "Engkaulah Anak yang Kukasihi…!" 
Hal ini untuk menyatakan bahwa Yesus berasal dari Allah. (Ctt: Untuk daerah Islam lebih baik 
tidak memakai istilah "Anak"). 
Sejak waktu itu Yesus melakukan banyak mujizat, untuk memperlihatkan kepada orang-orang 
bahwa Ia diutus dari Allah untuk menyelamatkan manusia. 
(Musik). 
 
Gambar 14: YESUS MEMANGGIL MURID-MURID Markus 1:14-20 
Yesus memerlukan orang lain untuk menolong Dia dalam 
pelayananNya. Ia ingin mengajar orang-orang tersebut 
mengenai Allah supaya mereka dapat juga mengajarkan 
hal itu kepada orang lain. Suatu hari, ketika Yesus berjalan 
di tepi danau, Ia melihat orang-orang sedang menangkap 
ikan. Nama mereka adalah Petrus dan Andreas. Yesus 
berkata kepada mereka, "Mari ikutlah Aku dan Aku akan 
mengajar kalian menjala orang." Lalu merekapun segera 
meninggalkan jala mereka dan mengikut Yesus. 
Kemudian Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes. Mereka juga taat dan mengikut Yesus. 
Yesus memilih 12 orang dari pengikutNya untuk dijadikan murid-muridNya (penolong yang 
khusus). Mereka menyaksikan mujizat-mujizat yang luar biasa yang Yesus lakukan. Jika kita taat 
kepada Yesus dan mengikut Dia, kita juga dapat menjadi murid-muridNya. 
(Musik) 
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Gambar 15: MANUSIA DISEMBUHKAN Markus 1:40-45 
Suatu hari, ada seorang yang berpenyakit kusta datang 
kepada Yesus. Ia berlutut di hadapan Yesus dan 
memohon, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat 
menyembuhkan aku." Orang lain merasa takut berada 
dekat orang ini karena penyakitnya itu, tetapi Yesus 
merasa kasihan kepadanya. Yesus mengulurkan 
tanganNya dan menjamah dia serta berkata, "Aku mau, 
jadilah engkau sembuh!" Seketika itu juga sembuhlah 
orang itu dari penyakitnya. Ia begitu gembira sehingga ia 
menceritakannya kepada setiap orang.  
Dosa adalah seperti penyakit rohani. Dosa membuat kita terpisah dari Allah (sama seperti 
penyakit orang itu memisahkan dia dari orang lain). Tetapi jika kita datang kepada Yesus, Ia 
akan menyucikan kita dari semua dosa.  
(Musik).  
 
 
Gambar 16: SEORANG LUMPUH BERJALAN Markus 2:1-12 
Suatu hari Yesus sedang mengajar dalam sebuah rumah 
mengenai Allah kepada orang-banyak. Lalu datanglah 
empat orang yang membawa seorang yang lumpuh kepada 
Yesus. Tetapi karena banyaknya orang, mereka tidak 
dapat masuk ke dalam rumah. Maka mereka naik dan 
membuka atap rumah itu. 
Lihatlah! Mereka sedang menurunkan orang itu melalui 
atap rumah, tepat didepan Yesus. Yesus melihat iman 
mereka kepadaNya, lalu Ia berkata kepada orang yang 
lumpuh itu, "AnakKu dosamu sudah diampuni." 
Beberapa ahli agama menjadi marah pada saat mereka mendengar hal itu. Kata mereka: "Hanya 
Allah yang dapat mengampuni dosa." Mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah Allah. 
Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan 
pulanglah kerumahmu !" Orang itu langsung sembuh. Ia bangkit, mengambil tilamnya dan 
berjalan pulang. Betapa senangnya dia sudah disembuhkan, tetapi lebih senang lagi bila Allah 
mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. 
(Musik) 
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Gambar 17: TANGAN YANG LUMPUH DAN HATI YANG KERAS Markus 3:1-6 
Disini kita melihat Yesus berada di rumah ibadat. Para 
pemuka agama juga ada di situ. Hari itu merupakan hari 
yang khusus dalam tiap-tiap minggu bagi orang Yahudi, 
yaitu hari untuk menyembah Allah. Mereka tidak boleh 
bekerja pada hari itu. 
Di rumah ibadat itu ada seorang yang tangannya lumpuh 
sebelah. Para pemuka agama memperhatikan Yesus kalau-
kalau Ia akan menyembuhkan orang itu. Mereka ingin 
menyalahkan Yesus kalau tidak mentaati hukum orang 
Yahudi. Karena itu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut agama, apakah yang boleh kita 
perbuat pada hari ini? Menolong atau menyakiti orang ?" Para pemimpin agama itu tidak berkata 
apa-apa. Hati mereka begitu keras. Lalu Yesus berkata kepada orang yang sakit itu, "Ulurkanlah 
tanganmu!" Ia mengulurkan tangannya dan menjadi sembuh. 
Kita harus selalu menyembah Allah, tetapi Allah berfirman bahwa kita juga harus mengasihi dan 
memperhatikan orang-orang lain.  
(Musik). 
 
Gambar 18: YESUS MEMBUAT ANGIN RIBUT TENANG Markus 4:35-41 
Dalam gambar ini kita melihat Yesus bersama murid-
muridNya di dalam sebuah perahu. Mereka sedang 
membawa Dia ke seberang danau yang besar. 
Tiba-tiba bertiuplah angin kencang sekali. Air mulai 
masuk ke dalam perahu dan perahu itu hampir tenggelam. 
Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu itu. Murid-
muridNya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, apakah 
Engkau tidak peduli kalau kami akan binasa?" Yesus 
bangun dan berkata kepada angin dan ombak: "Diam! 
Tenanglah!." Dengan segera angin ribut itupun menjadi reda. 
Kemudian kata Yesus kepada murid-muridNya, "Mengapa kalian begitu takut? Tidakkah kalian 
percaya kepadaKu?" Murid-muridNya begitu takjub dan berkata, "Siapakah Dia? Sehingga angin 
dan ombakpun taat kepadaNya?" 
Kita mengetahui bahwa Yesus adalah Allah. Kita tidak perlu takut, karena kuasa Yesus lebih 
besar daripada kekuatan alam dan lebih besar dari kuasa roh-roh yang lain. Kita dapat 
mempercayai Yesus yang melindungi kita dan memberikan damai, ketentraman pada waktu kita 
mengalami kesulitan. (Musik). 
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Gambar 19: SEORANG WANITA DISEMBUHKAN Markus 5:25-34 
Dapatkan saudara melihat seorang wanita ditengah-tengah 
orang banyak ini? Ia menderita penyakit pendarahan 
selama 12 tahun. Ia mendengar bahwa Yesus dapat 
menyembuhkan orang sakit. Maka ia berpikir dalam 
hatinya, "Jika aku menyentuh jubahNya saja, pasti aku 
sembuh." Maka wanita itu menyentuh jubah Yesus dan 
seketika itu juga sakit pendarahannya berhenti. 
Yesus mengetahui bahwa ada kekuatan yang keluar dari 
diriNya. Yesus bertanya: "Siapa yang menyentuh 
jubahKu?" Ada banyak orang di sekeliling Yesus, tetapi wanita itu tahu bahwa Yesus sedang 
menanyakan dirinya. Lalu ia sujud dihadapan Yesus sambil ketakutan. Ia menceritakan 
bagaimana ia telah disembuhkan. Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyembuhkan 
engkau, pergilah dengan selamat." 
Yesus mengetahui hal-hal yang kita sembunyikan dari orang lain. Datanglah kepada Yesus dan 
percaya bahwa Ia juga dapat menolong saudara. 
(Musik). 
 
 
Gambar 20: ANAK YANG MATI HIDUP KEMBALI Markus 5:22-24;35-43 
Yesus sedang dalam perjalanan menuju rumah seorang 
yang bernama Yairus. Yairus adalah seorang yang sangat 
penting. Anak perempuannya sedang sakit keras. Tetapi 
sebelum Yesus tiba anak itu sudah meninggal. Yesus 
berkata kepada Yairus, "Jangan takut, tapi percayalah." 
Yesus minta supaya Yairus percaya bahwa Ia dapat 
menyembuhkan anak perempuannya. Orang-orang 
dirumahnya sedang berduka. Yesus hanya membawa 
Yairus dengan istrinya serta tiga muridNya masuk ke 
kamar dimana anak yang sudah meninggal itu dibaringkan. Yesus memegang tangan anak itu 
dan berkata kepadanya, "Anak perempuan, Aku berkata kepadamu, bangunlah!" Anak 
perempuan itu segera bangun dan berjalan, dan mereka memberi dia makan. 
Yesus memiliki kuasa atas kematian. Orang-orang yang percaya kepadaNya dan mengikut Dia 
tidak perlu takut mati. 
(Musik). 
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Gambar 21: IMAN SEORANG ASING Markus 7:24-30 
Suatu hari seorang wanita asing (wanita Kanaan) datang 
kepada Yesus. Anak perempuannya dirasuk roh jahat. Ia 
memohon agar Yesus mengusir roh jahat itu. Yesus 
mengatakan bahwa Ia datang untuk menolong orang-orang 
Yahudi terlebih dahulu. Ia berkata bahwa jika Ia menolong 
orang-orang asing terlebih dahulu daripada orang-orang 
Yahudi, itu sama halnya dengan memberi makan anjing 
lebih dulu sebelum memberi makan anak-anak. Wanita itu 
berkata kepadaNya,"…tetapi anjing-anjing juga mendapat 
makanan dari sisa-sisa yang dijatuhkan anak-anak dari meja." 
Maka Yesus menjawab, "Engkau memiliki iman yang besar, engkau akan mendapat apa yang 
engkau minta." Lalu ia pulang ke rumahnya dan mendapati bahwa roh jahat itu telah keluar dari 
tubuh anaknya. 
Yesus mengasihi orang-orang dari berbagai suku. Ia ingin agar kita menaruh kepercayaan 
kepadaNya dan dibebaskan dari kuasa iblis. 
(Musik). 
 
 
Gambar 22: SEORANG TULI MENDENGAR Markus 7:31-37 
Beberapa orang membawa seorang laki-laki kepada 
Yesus. Orang itu tuli sejak lahirnya sehingga ia tidak 
dapat berbicara dengan baik. Yesus membawa orang itu 
keluar dari antara orang banyak. Lalu Ia memasukkan 
jariNya ke telinga orang itu. Kemudian Ia meludah dan 
menjamah lidah orang itu. Yesus menengadah ke langit 
dan berkata kepada orang itu, "Terbukalah!" Seketika itu 
juga orang itu dapat mendengar dan berbicara dengan 
jelas. Orang-orang merasa takjub dan berkata, "Yesus 
membuat semuanya menjadi baik. Bahkan Ia membuat orang tuli mendengar dan orang bisu 
berbicara." 
Yesus dapat membuka telinga-telinga kita juga sehingga kita dapat mendengar dan mengerti 
Firman Allah. Ia dapat memberi kita kata-kata untuk berbicara tentang Allah dan untuk memuji 
Dia sebagaimana seharusnya kita lakukan. 
(Musik). 
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Gambar 23: YESUS MEMBUAT ORANG BUTA MELIHAT Markus 8:22-26 
Dalam gambar ini kita melihat seorang yang buta. Yesus 
menuntun orang itu keluar dari kampungnya. Ia meludah 
ke mata orang itu dan bertanya kepadanya, "Apakah 
engkau melihat sesuatu?' Aku melihat orang-orang, 
mereka seperti pohon-pohon yang sedang berjalan-jalan." 
Lalu Yesus menjamah mata orang itu sekali lagi. Maka 
orang itu dapat melihat dengan jelas. Betapa senangnya 
orang itu melihat Yesus (mengenal Yesus). Kita juga 
sangat senang karena bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat kita. Yesus dapat membuat kita melihat dan mengerti FirmanNya dengan jelas.  
(Musik) 
 
Gambar 24: KUASA YESUS ATAS IBLIS Markus 9:14-31 
Seorang laki-laki membawa anaknya kepada murid-murid 
Yesus. Ia memohon agar mereka mengusir roh jahat yang 
ada dalam anaknya. Tetapi murid-murid tersebut tidak 
dapat melakukan hal itu. Kemudian Yesus datang. Pada 
waktu roh jahat itu melihat Yesus, roh itu membuat anak 
kejang-kejang. Ia jatuh ke tanah dan berguling-guling dan 
mulutnya berbusa. Ayahnya sudah tipis harapan bahwa 
Yesus dapat menolong anaknya itu. Tetapi Yesus berkata," 
Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Pada 
waktu orang banyak itu mulai datang berkerumun, Yesus berkata kepada roh jahat itu," 
Keluarlah dari padanya dan jangan sekali-kali masuk lagi ke dalamnya! Roh itu berteriak dan 
keluar dari anak itu. 
 
(Pause/diam sejenak) 
 
Tidak lama sesudah semua hal itu terjadi, pemimpin-pemimpin Yahudi membunuh Yesus. Tetapi 
pada saat itu pula, Yesus melakukan mujizat yang paling besar. Ia bangkit dari kematian. Ia 
mengalahkan iblis dan maut selama-lamanya. Yesus lebih besar dari segala roh dan dewa-dewa 
di dunia ini dan Ia memiliki kuasa yang jauh melebihi semuanya. Karena Yesus adalah satu-
satunya Allah yang benar. (Musik)  
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Buku 7: YESUS - Tuhan dan Juruslamat

Pendahuluan  
Saudara-saudara, apakah orang yang bernama Yesus benar-benar anak Allah (orang yang diutus 
oleh Allah) yang dapat memberikan kepada kita hidup yang kekal? 
Mujizat-mujizat yang diadakanNya akan menyatakan kepada saudara bahwa hal ini benar. 
Gambar 1: KELAHIRAN YESUS Yohanes 1:1-14 
Yesus dilahirkan disebuah kandang ditanah Israel 
bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah bayi yang sangat luar 
biasa (yang sangat penting), yang lahir dari seorang dara 
(belum pernah tidur dengan laki-laki), yang bernama 
Maria. BapaNya adalah Allah yang maha Benar! 
Yesus sudah hidup sebelum Ia dilahirkan sebagai seorang 
bayi. Ia besama-sama dengan Allah sejak mula pertama. 
Yesus yang menciptakan dunia ini. Ia memberikan 
kehidupan rohani yang dari Allah kepada manusia yang 
pertama. 
Namun, manusia yang kehilangan kehidupan rohani ini karena mereka mengikuti jalan-jalan si 
iblis da maut. 
Yesus datang kebumi sebagai seorang bayi untuk menyatakan Allah kepada kita dan untuk 
menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi anak-anak Allah kembali. (Musik) 
 
Gambar 2: YESUS MENGUBAH AIR MENJADI ANGGUR Yohanes 2:1-11 
Yesus bertumbuh dan menjadi dewasa. 
Suatu hari Ia mneghadiri suatu pesta pernikahan bersama 
ibuNya dan sahabat-sahabatNya. Maria mengetahui bahwa 
Yesus adalah anak Allah, maka ketika anggur habis, ia 
memberitahukan itu kepada Yesus. Kemudian Ia berkata 
kepada pelayan-pelayan, "Lakukan, apa yang disuruhNya 
kepadamu."  
Disitu ada enam buah tempayan air yang besar. Yesus 
berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-
tempayan itu dengan air." Kemudian Ia berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah dan bawalah 
ke pemimpin pesta." Air itu telah berubah menjadi anggur yang paling baik. 
Sahabat-sahabat Yesus mulai melihat bahwa Ia memiliki kuasa yang besar dari Allah dan mereka 
percaya kepadaNya. (Musik). 
 

file:///D|/STAF/BILLY/_DOC/GoodNews/lihat_dengar_hidup_7.html (1 of 12)9/16/2011 3:19:11 PM



Lihat, Dengar dan Hidup Buku 7: YESUS - Tuhan dan Juruslamat

Gambar 3: YESUS BERBICARA DENGAN NIKODEMUS Yohanes 3:1-34 
Nikodemus adalah seorang yang guru yang terkemuka. Ia 
mendengar bahwa Yesus dapat mengadakan mujizat-
mujizat. Ia yakin bahwa Yesus pastilah berasal dari Allah. 
Karena itu ia mendatangi Yesus pada suatu malam untuk 
menanyakan kepadaNya tentang Allah. Yesus berkata 
kepadaNya," Aku mengatakan suatu kebenaran, yaitu 
bahwa seorangpun tidak dapat melihat Kerajaan Allah 
kecuali jika ia dilahirkan kembali.' Nikodemus bertanya," 
Bagaimana seseorang dapat dilahirkan kalau ia sudah tua?' 
Inilah yang dimaksudkan Yesus kepadanya. Bila seorang bayi dilahirkan dari ibunya, bayi itu 
memiliki kehidupan secara jasmani. Demikian juga halnya dengan seorang manusia perlu 
dilahirkan dari Roh Allah agar memiliki kehidupan rohani. Setiap orang yang percaya dan 
menaati Yesus akan dilahirkan kembali dan hidup selama-lamanya dalam roh. Barangsiapa yang 
tidak percaya kepada Yesus akan mendapat kematian yangg kekal. (Musik). 
 
Gambar 4: SEORANG PEJABAT PEMERINTAH BERLUTUT DIHADAPAN YESUS 
Yohanes 4:46-54 
Apa yang akan saudara perbuat jika anak saudara sakit 
keras? 
Orang yang terlihat pada gambar ini berjalan terus mencari 
Yesus. Ia adalah seorang pejabat pemerintah dengan 
kedudukan yang tinggi, tetapi ia memohon kepada Yesus 
dengan berkata: " Tuhan, datanglah sebelum anakku 
mati." Yesus menjawab: " Pulanglah, Anakmu hidup." 
Orang itu percaya kepada Yesus lalu pulang. Pada waktu 
ia masih berada dalam perjalanan pulang, pegawai-
pegawainya menemui dia. Mereka mengatakan bahwa anakNya telah sembuh, yaitu pada saat 
yang sama pada waktu Yesus berkata, " Anakmu hidup." Anak itu telah disembuhkan. Orang itu 
dan keluarganya percaya kepada Yesus (bahwa Yesus berasal dari Allah). (Musik). 
 
Gambar 5: ORANG SAKIT DEKAT KOLAM Yohanes 5:1-47 
Di kota Yerusalem terdapat sebuah kolam. Orang-orang 
percaya bahwa air dikolam itu dapat menyembuhkan 
orang yang sakit. 
Di situ ada seorang yang sudah menderita sakit selama 38 
tahun. Yesus melihat dia di dekat kolam itu dan berkata, 
"Maukah engkau sembuh?" Tetapi orang itu menjawab, 
"Tidak ada seorangpun yang mau menolong menurunkan 
aku ke dalam kolam itu." Kemudian Yesus berkata, 
"Bangunlah ! Angkatlah tilammu dan berjalanlah !" 
Seketika itu sembuhlah orang itu. 
Beberapa orang menjadi marah terhadap Yesus karena Ia menyembuhkan orang yang sakit pada 
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hari Allah yang kudus. ( Hari itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah, maka orang-orang 
Yahudi tidak boleh bekerja). 
Yesus mencoba untuk menunjukan kepada mereka bahwa Ia adalah Anak Allah. Ia mempunyai 
hak untuk menyembuhkan orang pada Allah, tetapi mereka tidak mau percaya kepadaNya. 
(Musik) 
 
Gambar 6: YESUS MEMBERI MAKAN LIMA RIBU ORANG Yohanes 6:1-15;25-28 
Banyak orang mendengar bahwa Yesus dapat 
menyembuhkan orang yang sakit, sehingga suatu hari 
kumpulan orang yang banyak sekali mengikuti Dia pergi 
ke tempat yang sunyi. 
Yesus berkata kepada sahabat-sahabatNya, " Dimanakah 
kita akan membeli roti supaya orang-orang ini dapat 
makan?" Seorang sahabat berkata," Disini ada seorang 
anak laki-laki yang membawa lima roti dan dua ekor ikan, 
tetapi apa artinya itu semua untukorang sebanyak ini?" 
Yesus menyuruh orang-orang itu duduk. Ia mengambil roti-roti itu dan ikan-ikan itu. Ia 
mengucap syukur kepada Allah, lalu Ia memberi makan semua orang banyak itu dengan roti dan 
ikan itu; sebanyak yang mereka perlukan. 
Yesus berkata kepada orang-orang itu, " Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi 
untuk makanna yang bertahan untuk kehidupan yang kekal. Akulah Roti hidup. Barangsiapa 
datang kepadaKu tidak akan lapar lagi." (Musik). 
 
Gambar 7: YESUS BERJALAN DIATAS AIR Yohanes 6:16-21 
Setelah Yesus memberi orang-orang itu makan, Ia 
menyuruh sahabat-sahabatNya pulang. Yesus pergi 
seorang diri untuk berdoa kepada Allah. Sahabat-
sahabatNya naik sebuah perahu untuk menyeberangi 
danau yang besar. 
Ketika itu hari sudah gelap dan terjadi badai yang besar di 
danau itu. Tidak lama kemudian Yesus mendatangi 
mereka dengan berjalan diatasa air. Mereka ketakutan, 
Mereka mengira bahwa yang sedang berjalan adalah 
hantu. Yesus berkata kepada mereka, "Ini Aku, jangan takut." Ia naik ke dalam perahu itu dan 
seketika itu juga berhentilah angin badai itu. Sahabat-sahabat Yesus itu melihat lagi bahwa 
Yesus mempunyai kuasa Allah. 
(Musik). 
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Gambar 8: YESUS MENYEMBUHKAN ORANG BUTA Yohanes 9:1-41 
Suatu kali ada seorang laki-laki yang buta sejak lahir. 
Sahabat-sahabat Yesus mengira bahwa Ia buta karena 
mendapat hukuman dari Allah. Tetapi Yesus memberitahu 
mereka, bahwa Ia dilahirkan dalam keadaan buta supaya 
mereka dapat melihat kausa Allah yang bekerja di dalam 
Dia. 
Yesus meludah ke tanah dan membuatnya menjadi 
lumpur. Ia meletakkan lumpur itu pada mata orang yang 
buta itu. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, " 
Pergilah dan basuhlah!" Orang itu pergi dan membasuh, lalu kembali dan dapat melihat. 
Saudara-saudara, kita semua buta secara rohani. Kita tidak dapat melihat jalan Allah. Tetapi 
Yesus berkata," Akulah Terang Dunia, barangsiapa mengikut Aku, ia tidak berjalan dalam 
kegelapan melainkan akan mempunyai terang hidup. (Musik) 
 
Gambar 9: YESUS MEMBANGKITAKAN LAZARUS DARI KEMATIAN Yohanes 11:1-
46 
Yesus mengasihi Lazarus dan kedua saudara perempannya 
yaitu Maria dan Martha. Tetapi ketika Lazarus sakit Yesus 
tidak dapat mengunjungi dia dengan segera. 
Setelah beberapa hari, Yesus berkata kepada sahabat-
sahabatNya," Lazarus telah meninggal. Aku bersyukur 
Aku tidak hadir pada waktu itu, hal itu akan menolong 
kalian untuk percaya kepadaKu. Marilah kita pergi 
kepadaNya." 
Pada waktu Yesus tiba, Lazarus sudah empat hari 
berbaring di dalam kubur. Saudara-saudara perempuannya sangat sedih karena Yesus tidak 
datang menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus berkata," Saudaramu akn bangkit kembali." Ia 
menyuruh orang-orang untuk membuka batu penutup kuburan itu. Lalu berserulah Yesus, " 
Lazarus, marilah keluar!' Maka keluarlah Lazarus yang masig terikat dengan kain pembungkus 
jenazah. 
Barangsiapa percaya kepada Yesus akan hidup selama-lamanya walaupun tubuhnya mati. 
Apakah saudara percaya?  
(Musik). 
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Gambar 10: YESUS MATI DI KAYU SALIB Yohanes 18:1-19:42 
Yesus membuktikan (dengan mujizat-mujizat yang 
diadakanNya) bahwa Ia adalah Anak Allah, tetapi 
pemimpin-pemimpin Yahudi merasa iri hati. Mereka ingin 
membunuh Dia. 
Yesus memberitahukan sahabat-sahabatNya bahwa Ia 
harus mati dan akan mengirimkan Roh Kudus kepada 
mereka. Itu adalah satu-satunya jalan agar Ia dapat 
membawa orang-orang kembali kepada Allah. 
Yudas, salah seorang pengikut Yesus sendiri mengkhianati 
Dia. Ia menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi. Mereka datang dan menangkap Yesus. 
Petrus dan sahabat-saahabat yang lain melarikan diri. 
Para pemimpin orang Yahudi tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, tetapi orang-orang 
Yahudi berteriak, "Salibkan Dia!,Salibkan Dia ! 
Lalu orang -orang membunuh Anak Allah yang sempurna itu. 
Pada waktu itu, dua orang penjahat dihukum mati bersama-sama dengan Dia sebagai hukuman 
atas kejahatan mereka, tetapi Yesus mati (sebagai korban) untuk kita.  
(Musik). 
 
Gambar 11: MARIA BERTEMU YESUS DIKUBURAN Yohanes 20:1-18 
Jenazah Yesus diletakkan didalam sebuah kuburan. 
Sebuah batu yang sangat besar digulingkan sehingga 
menutup lubang kubauran. 
Pada hari yang ketiga, Maria Magdalena pergi ke kuburan. 
Didapatinya batu penutup kubur sudah terguling dan tubuh 
Yesus tidak ada. Maria mulai menangis. Ia membungkuk 
dan melihat ke dalam kuburan. Ada dua orang malaikat 
yang sedang duduk ditempat tubuh Yesus diletakkan. 
Kemudian Yesus menampakkan diri dan berkata kepada 
Maria," Siapakah yang engkau cari?" Maria mengira bahwa Ia adalah seorang tukang kebun. Ia 
menanyakan kepadaNya tentang tubuh Yesus. Kemudian Yesus berpaling kepadaNya, "Maria." 
Pada waktu itu juga Maria melihat bahwa Yesus Hidup. KataNya lagi, "Pergilah kepada saudara-
saudaraKu dan katakanlah kepada mereka bahwa Aku hidup." 
Maut tidak dapat menguasai anak Allah yang hidup. 
(Musik). 
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Gambar 12: YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA SAHABAT-SAHABATNYA 
Yohanes 20:3-21:19 
Sebelum Yesus kembali ke surga, Ia mengadakan satu 
mujizat lagi. 
Suatu hari sahabat-sahabat Yesus sedang menangkap ikan, 
tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Pada waktu itu hari 
hampir pagi, seseorang nampak ditepi pantai. Ia 
memberitahu kepada mereka kemana mereka harus 
melemparkan jala-jala mereka supaya dapat menangkap 
banyak ikan. 
Kemudian sahabat-sahabat Yesus menyadari bahwa orang 
itu adalah Yesus. 
Mereka membawa semua ikan itu ke pantai. Yesus menyiapkan makan untuk mereka. Setelah 
mereka makan Ia berbicara kepada mereka. 
Petrus pernah pergi menyelamatkan diri pada waktu Yesus ditangkap., tetapi memelihara 
umatNya dan untuk mengajar mereka tentang diriNya. 
Yesus mau agar semua orang mendengar tentang mujizat-mujizat Nya dan supaya mereka 
percaya bahwa Ia adalah Anak Allah. Dengan demikian mereka juga dapat mengikut Dia dan 
menerima hidup yang kekal. 
( Musik). 
 
Pendahuluan  
Saudara-saudara, Yesus benar-benar seorang Juruselamat yang besar (yang menyelamatkan kita). 
Ia menyelamatkan kita dari dosa dan si jahat dan Ia menyelamatkan kita supaya beroleh 
kehidupan yang kekal. 
Dengarkanlah kisah-kisah berikut ini. Bikalah halaman selanjutnya bila saudara mendengar 
musik. 
(Musik) 
 
Gambar 13: YESUS MENGAJAR DUA ORANG SAHABAT Lukas 24:13-35 
Orang-orang Yahudi mengharapkan bahwa Yesus akan 
menyelamatkan mereka dari kekejaman pemerintah 
Romawi. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi membunuh 
Yesus dikayu Salib, sehingga pengharapan mereka hilang. 
Ada dua orang sahabat Yesus yang sedan gberjalan pulang. 
Tiba-tiba Yesu menanpakkan diri kepada mereka. Mereka 
mengira bahwa Ia adalah seorang asing sehingga mereka 
memberitahukan kepada Dia apa yang telah terjadi. 
Kemudian Yesus mengajar mereka dari Kitab Suci 
(Alkitab). Musa dan semua nabi telah menuliskan tentang Yesus jauh sebelumnya. Mereka 
menulis bahwa Yesus akan menderita dan mati. Mereka juga mengatakan bahwa Yesus akan 
bangkit dari kematian untuk memerintah dalam kerajaan Allah. Dengan segera sahabat-
sahabatNya itu mengetahui bahwa apa yang dikatakan dalam Kitab Suci itu benar. Orang asing 

file:///D|/STAF/BILLY/_DOC/GoodNews/lihat_dengar_hidup_7.html (6 of 12)9/16/2011 3:19:11 PM
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itu adalah Yesus sendiri. Ia hidup kembali. 
Marilah kita juga mendengarkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita dari Kitab Suci.  
(Musik). 
 
 
Gambar 14: SEORANG ANAK DIANTARA BABI-BABI Lukas 15:11-19 
Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang laki-laki 
yang mempunyai dua anak laki-laki. 
Anak yang bungsu berkata ayahnya," Berilah kepadaku 
harta milik yang menjadi hakku." Maka ayahnya membagi 
harta kekayaannya itu diantara kedua anaknya. 
Anak yang bungsu itu pergi kenegriyang jauh dan 
memboroskan semua uangnya dengan hidup berfoya-foya. 
Kemudian habislah semua uangnya dan anak bungsu itu 
tidak memiliki apa-apa lagi sehingga ia kelaparan. 
Seseorang menyuruh ia menjaga babi-babinya seperti saudar lihat dalam gambar. 
Anak bungsu itu begitu laparnya sehingga ia makan makanan babi itu. Kemudian ia mulai 
berpikir, pegawai-pegawai ayahnya mendapat banyak makanan. Ia berkata kepada dirinya, "Aku 
akan kembali kepada bapaku dan berkata: bapa, aku telah berdosa terhadap engkau….aku tidak 
layak lagi disebut anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang pegawaimu."  
(Musik). 
 
Gambar 15: ANAK YANG HILANG PULANG KE RUMAHNYA Lukas 15:20-32 
Anak bungsu itu kembali kepada ayahnya, tetapi ketika ia 
masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya belari 
mendapatkannya. Ia merangkul dan mencium anak itu. Ia 
menyuruh pegawainya untuk membawa jubah dan 
menyediakan makanan yang lezat-lezat. Dan Ia 
berkata,"Marilah kita rayakan! Anakku ini telah mati dan 
menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat 
kembali." 
Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kita bahwa Allah 
berlaku seperti ayah itu. Kita seperti anak bungsu yang telah berdosa terhadap Dia dan telah 
pergi meninggalkan Dia. Tetapi Allah telah mengasihi kita. Ia merindukan kedatangan kita 
kembali. Ia ingin mengampuni kita. 
Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Ia memperlihatkan kepada kita 
jalan kepada Allah Bapa.  
(Musik). 
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Gambar 16: KEKAYAAN RI SEORANG YANG KAYA RAYA Lukas 12:13-34 
Yesus menceritakan kisah ini kepada orang-orang. 
Ada seorang kaya yang hasil tanahnay berlimah-limpah. Ia 
mendirikan lumbung yang sangat besar untuk menyimpan 
seluruh hasil tanahnya dan kemudian ia berkata kepada 
dirinya sendiri," Engkau memiliki semua yang engkau 
perlukan untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, 
makanlah, minumlah dan bersenang-senang!' Tetapi Allah 
berkata, Hai engkau orang bodoh! Malam ini juga engkau 
akan mati. Siapa yang akan mendapat semua harta yang 
telah engkau kumpulkan itu?" 
Yesus berkata," Janganlah engkau terlalu mementingkan apa yang engkau makan atau pakai. 
Tetapi, perhatikanlah hidupmu agar berkenan kepada Allah." 
Saudara-saudara, Allah berkenan apabila kita memperhatikan orang-orang miskin. Allah akan 
menyediakan semua yang kita perlukan sekarang dan Ia juga akan memberikan kepada kita 
kelimpahan di surga.  
(Musik). 
 
Gambar 17: PENGEMIS DAN ORANG KAYA Lukas 16:19-31 
Yesus menceritakan tentang orang Yahudi yang kaya dan 
memiliki segala sesuatu yang ia inginkan. Ia tidak 
memperhatikan pengemis yang ada di dekat pintu 
rumahnya. Pengemis yang malang itu mati. Ia pergi ke 
tempat yang indah di surga. 
Disana, Abraham, nenek moyang bangsa Yahudi melihat 
dia. 
Ketika orang kaya itu mati, ia pergi ke tempat yang penuh 
dengan kesengsaraan. 
Ia meminta agar Abraham mengutus pengemis itu untuk menolong dia. Tetapi Abraham berkata, 
"Diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi. Orang-orang dari surga 
yang mau pergi kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari tempatmu kepada kami (di 
surga) tidak dapat menyeberang." 
Saudara-saudara, kita harus mengikuti jalan-jalan Allah dalam kehidupan ini (apakah kita kaya 
atau miskin) jika kita ingin masuk kedalam surga sesudah kematian. 
Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan diselamatkan.  
(Musik). 
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Gambar 18: SEORANG SAHABAT YANG MENGETUK PINTU Lukas 11:5-13 
Suatu kali seseorang pergi ke rumah sahabatnya pada 
tengah malam dan berkata, "sahabat, pinjamilah kepadaku 
beberapa buah roti. Seorang yang sedang bepergian baru 
saja singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-
apa untuk dihidangkan kepadanya". 
Sahabat dan keluarganya itu sedang tidur nyenyak. Ia 
tidak mau bangun dari tidurnya. Tetapi orang itu dengan 
tidak merasa malu terus memintanya, sehingga sahabatnya 
bangun dan memberikan kepadanya apa yang ia inginkan. 
Yesus berkata bahwa Allah lebih rela untuk memberi daripada sahabat-sahabat kita. Dia adalah 
Bapa kita. Ia mau memberikan kepada kita Roh Kudus dan menyediakan semua kebutuhan kita. 
Yang harus kita semua perbuat adalah terus (tekun) meminta kepadanya didalam doa.  
(Musik). 
 
Gambar 19: DUA ORANG DIDALAM BAIT ALLAH Lukas 18:9-14 
Apakah Allah mendengar orang yang datang kepadaNya 
dalam doa? 
Orang yang terdapat dalam gambar ini sangat patuh 
beragama. Dia juga sangat bangga dengan dirinya. Ia 
berkata kepada Allah bahwa ia lebih baik daripada orang-
orang lain.  
Menurut pikiran saudara apakah Allah mau mendengar 
doa orang ini? 
Yang seorang lagi adalah seorang pemungut pajak. Ia 
mencuri uang rakyat. Ia mengetahui bahwa ia tidak berkenan kepada Allah. Ia memukul-mukul 
dadanya dan ia membungkukan kepalanya karena malu. Ia berdoa kepada Allah dan berkata, "Ya 
Allah kasihanilah aku orang berdosa ini." 
Yesus berkata bahwa Allah mendengar doa orang ini. Ia mengampuni dosanya. 
Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi menunjukan kemurahan kepada orang yang 
rendah hati.  
(Musik). 
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Gambar 20: SESEORANG MENABURKAN BENIHNYA Lukas 8:4-8 
Yesus mengajar orang banyak dan menceritakan hal ini, 
"Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya.  
Sebagian benih jatuh di sepanjang pinggir jalan … dan 
burung-burung memakannya sampai habis. 
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan ketika 
mulai tumbuh, tanaman-tanaman itu menjadi kering 
karena tidak mendapat air. 
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri yang tumbuh 
bersama-sama dan menghimpit tanaman-tanaman itu 
sampai mati. 
Tetapi masih ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang baik. Benih-benih itu bertumbuh dan 
memberikan hasil seratus kali lipat. 
Yesus berkata kepada orang-orang, "Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." 
Banyak yang mendengarkan cerita ini tetapi mereka tidak mengerti. Apakah saudara mengerti? 
(Musik). 
 
Gambar 21: BENIH-BENIH BERTUMBUH Lukas 18:9-14 
Sahabat-sahabat Yesus menanyakan kepadaNya arti cerita 
itu, maka Ia memberitahukan,:Benih itu adalah Firman 
Allah. Yang jatuh di pinggir jalan adalah orang-orang 
yang telah mendengarkan tetapi kemudian datanglah iblis 
dan mengambil Firman itu, supaya mereka jangan percaya 
dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu 
ialah orang-orang yang menerima Firman. Mereka percaya 
sebenar saja, tetapi pada waktu datang pencobaan mereka 
murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang 
yang dihimpit oleh kekuatiran hidup dan kekayaan. Tanah yang baik menerima Firman dan 
memberikan hasil yang baik." 
Saudara-saudara, bagaimanakah saudara mendengar dan menerima Firman Allah? Maukah 
saudara mempercayainya dan bekerja untuk menyenangkan Allah atau saudara tidak mau 
menaatinya sehingga menderita kerugian? 
(Musik). 
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Gambar 22: PERTOLONGAN UNTUK ORANG YANG TERLUKA Lukas 8:9-15 
Bagaimana kita mengetahui dengan pasti bahwa kita 
diselamatkan sehingga memperoleh kehidupan yang kekal? 
Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus 
mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang lain juga. 
Tetapi siapakah orang-orang yang harus kita kasihi? 
Yesus menceritakan sebuah cerita tentang seseorang yang 
bepergian melewati jalan yang sunyi. Beberapa orang 
penyamun menyerangnya. Mereka merampok semua yang 
dimilikinya dan membiarkannya hampir mati. Dua orang 
yang rajin beribadah kepada Allah datang melewati jalan itu. Mereka melihat orang yang terluka 
itu, tetapi mereka tidak mau menolong dia. Kemudian lewatlah seorang asing melalui jalan itu. Ia 
merasa kasihan kepada orang itu. Ia membalut luka-luka orang itu. Ia meletakkannya di atas 
keledainya sendiri dan membawanya ke kota untuk memperoleh pertolongan. 
Yesus berkata bahwa jika kita mengasihi Allah, kita harus menunjukkan kasih kita kepada siapa 
saja yang memerlukannya. 
(Musik). 
 
Gambar 23: TUAN PEMILIK RUMAH KEMBALI KE RUMAHNYA Lukas 12:35-48 
Apakah saudara ingat bahwa Yesus hidup kembali 
sesudah kematianNya? 
Banyak orang melihat Dia sebelum Ia kembali ke surga. Ia 
memberitahukan kepada mereka bahwa Ia akan datang 
kembali 
Ia berkata bahwa kita harus seperti orang-orang yang 
menantikan tuannya pulang.  
Kita tidak mengetahui kapan Yesus akan datang. Kita 
harus bekerja untuk Dia dan siap untuk menerimaNya 
pada waktu Ia datang kembali. Kemudian Ia akan menyiapkan sebuah pesta bagi kita semua. 
Pada saat itu akan ada sukacita yang besar sekali.  
Yesus juga berkata bahwa mereka yang menjadi hamba-hambaNya haruslah siap sedia. Jika 
mereka mengurus segala urusan rumahNya dengan baik dan memperhatikan hamba-hambaNya 
maka mereka akan menerima upah yang besar. Tetapi jika mereka memukuli hamba-hambaNya 
dan menjadi mabuk, hukuman mereka akan sangat berat. 
(Musik). 
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Gambar 24: ADA ORANG DI ATAS POHON Lukas 19:1-10 
Yesus dapat menyelamatkan siapa saja. 
Dengarkanlah kisah berikut ini. 
Zakheus adalah seorang pemungut pajak yang kaya. Ia 
mencuri uang dari orang-oranga. Ia ingin melihat Yesus, 
tetapi tubuhnya sangat pendek dan ada kerumunan orang 
banyak. Karena itu Zakheus naik ke sebuah pohon. 
Pada saat Yesus melewatinya, Ia melihat ke atas dan 
berkata," Zakheus turunlah, Aku harus menumpang di 
rumahmu pada hari ini." 
Orang-orang terkejut. Zakheus bukanlah seorang yang baik. 
Tetapi Zakheus turun dan menyambut Yesus dengan gembira. Ia berkata kepada Yesus ia akan 
bertobat dan berpaling dari perbuatan yang jahat dan mengubah cara-cara hidupnya. Kata Yesus 
kepadanya,"Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini." 
Karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan siapa saja yang terhilang dari Allah.  
(Musik). 
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Buku 8: Pekerjaan ROH KUDUS

Pendahuluan Saya ingin menceritakan tentang Roh Kudus dari Allah yang hidup. 
Gambar 1: TUHAN YESUS KEMBALI KE SURGA Kisah Para Rasul 1:1-11 
Lihatlah gambar ini. 
Tuhan Yesus sedang terangkat ke surga di dalam awan-awan, 
sementara para pengikutNya memperhatikan dengan takjub. 
Yesus itu benar-benar Allah. Dari surga Ia datang ke dalam dunia 
2000 tahun yang lampau. Ia datang ke bumi sebagai manusia 
untuk memperkenalkan Allah kepada kita. 
Semua orang telah mendukakan Allah karena perbuatan-
perbuatan mereka yang jahat. Mereka telah berdosa. Hukuman 
untuk dosa adalah maut dan terpisah dari Allah. Namun 
demikian, Allah mengasihi semua orang. Ia tidak menghendaki mereka binasa. Karena itu Yesus sendiri 
datang untuk menanggung hukuman maut itu. Orang-orang jahat membunuh Yesus. Banyak orang juga 
yang menyaksikan Dia setelah Dia hidup kembali. 
Sekarang semua orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus mendapat hidup yang kekal (sesudah 
kematian). Yesus berkata kepada pengikut-pengikutNya, Kamu akan meneriam kuasa pada waktu Roh 
Kudus datang… kamu akan memberitakan tentang Aku kepada orang-orang… sampai ke ujung bumi 
(ke setiap tempat)." 
Kemudian Yesus terangkat ke surga dan awan menutupinya, demikianlah seperti apa yang saudara lihat 
pada gambar ini. 
Suatu hari kelak Yesus akan kembali ke bumi dengan cara yang sama seperti pada waktu Ia naik ke 
surga.  
(Musik). 
 
Gambar 2: TURUNNYA ROH KUDUS Kisah Para Rasul 1:1-11 
Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh KudusNya bagi pengikut-
pengikutNya. 
Sepuluh hari setelah Yeus naik ke surga, 1200 orang dari 
pengikut-pengikutNya berkumpul dalam sebuah rumah. 
Gambar ini memperlihatkan bagaimana Roh Kudus datang 
memenuhi mereka. 
Tiba-tiba ada bunyi dari langit seperti tiupan angin ribut. 
Kemudian orang-orang melihat sesuatu seperti lidah-lidah (nyala) 
api. Api itu menyebar dan menyentuh setiap orang. Mereka 
semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. 
Yesus selalu melakukan apa yang Ia janjikan. Ia mengirimkan Roh KudusNya dan memberi kehidupan 
yang kekal semua orang yang percaya dan taat kepadaNya  
(Musik) 
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Gambar 3: PETRUS MULAI BERKOTBAH Kisah Para Rasul 2:14-41 
Pertama-tama Roh Kudus turun memenuhi pengikut-pengikut 
Yesus di kota Yerusalem, ditanah Yahudi. 
Pada waktu itu ada banyak orang Yahudi di Yerusalem dari 
banyak daerah yang berbeda. Lihatlah mereka dalam gambar ini. 
Pengikut-pengikut Yesus menerima kuasa untuk berbicara dalam 
banyak bahasa, sehingga merekaa dapat memberitakan tentang 
Tuhan Yesus kepada orang-orang tersebut. 
Beberapa orang mengira bahwa pengikut-pengikut Yesus ini 
sedang mabuk. Karena itu seseorang dari murid-murid Yesus 
yang bernama Petrus berdiri dan berkata," Orang- orang ini tidak mabuk… apa yang saudara-saudara 
lihat dan dengar adalah karunia Roh Kudus… Masing-masing saudara harus dibaptiskan… kemudian 
dosa-dosa saudara akan diampuni dan saudara akan menerima karunia Roh Kudus dari Alah." 
Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka dibaptiskan di dalam air sebagai tanda penyucian 
dosa mereka. 
Bila kita percaya, kita juga menerima Roh Kudus dari Allah.  
(Musik). 
 
Gambar 4: GEREJA YANG PERTAMA Kisah Para Rasul 2:42-47 
Orang-orang yang pertama-tama percaya kepada Tuhan Yesus, 
tinggal besama-sama seperti sebuah keluarga yang besar. 
Persekutuan orang-orang yang percaya ini disebut Gereja. 
Mereka menolong oran-orang yang kekurangan dan membagi 
uang dan milik mereka. Setiap hari mereka berkumpul bersama-
sama untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Pengikut-
pengikut yang telah bersama-sama dengan Yesus mengajar orang-
orang lain tentang Yesus. 
Dalam gambar ini kita melihat orang-orang yang percaya dari 
gereja yang pertama. Mereka makan roti dan minum (anggur) bersama-sama. Ini disebut Perjamuan 
Kudus. Yesus telah memberikan perintah kepada murid-muridNya untuk melakukan hal ini sebagai 
peringatan akan Dia. 
Roti yang dipecah-pecahkan mengingatkan akan Tubuh Yesus yang dianiaya dan mati disalib untuk 
menyelamatkan kita. Minuman (anggur) itu untuk mengingatkan kita akan darah Yesus yang dicurahkan 
untuk mengingatkan kita akan darah Yesus yang dicurahkan untuk menyucikan kita dari dosa. 
Semua orang yang menghormati dan taat kepada Yesus harus merayakan Perjamuan Kudus, bila mereka 
berkumpul bersama-sama. Kita harus melakukan hal ini sampai ia datang kembali. 
(Musik). 
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Gambar 5: KUASA UNTUKMENYEMBUHKAN Kisah Para Rasul 3:1-4:4 
Lihatlah gambar ini. 
Suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke Bait untuk berdoa. Pada 
pintu gerbang Bait Allah tersebut duduk seorang pengemis. 
Kkinya lumpuh, ia lumpuh sejak lahir. Ia meminta uang kepada 
Petrus dan Yohanes. 
Petrus berkata kepadanya, " Saya tidak mempunyai uang, tetapi 
saya akan memberikan apa yang saya miliki. Dalam nama Yesus 
Kristus, bangunlah dan berjalanlah!" Petrus memegang tangan 
kanan orang itu. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki 
orang itu. Ia mulai berjalan. Ia masuk ke dalam Bait Allah bersama dengan Petrus dan Yohanes berjalan 
kian kemari dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bukanlah Petrus yang menyembuhkan orang itu. 
Ia disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus yang dari Allah dan karena ia percaya kepada Yesus.  
(Musik). 
 
Gambar 6: MEMBERI KEPADA ALLAH Kisah Para Rasul 5:1-11 
Seseorang menjual tanahnya dan memberikan semua uangnya ke 
gereja untuk menolong orang-orang miskin. 
Pasangan Ananias dan Safira memutuskan untuk melakukan hal 
yang sama. Ananias membawa uang hasil penjualan tanahnya 
kepada Petrus. Tetapi ia menipu Petrus. Secara diam-diam ia 
mengambil sebagian dari uang tersebut untuk dirinya dan istrinya. 
Petrus mengetahui bahwa ia berbohong, maka Petrus berkata 
kepada Ananias," Engkau bukan mendustai manusia… tetapi 
engkau mendustai Allah!" Seketika itu juga rebahlah Ananias dan 
putuslah nyawanya. 
Kemudian datanglah beberapa orang muda membawa dia keluar dan menguburkannya. Tidak lama 
kemudian Safira masuk. Kita lihat dia dalam gambar ini. Ia tidak mengeyahui apa yang telah terjadi 
terhadap Ananias. Safira juga berbohong kepada Petrus mengenai uang itu. Petrus berkata kepadanya, 
"Orang-orang yang baru menguburkan suamimu sedang berdiri di depan pintu dan mereka akan 
mengusung engkau juga keluar." Seketika itu juga rebahlah Safira di depan kaki Petrus dan putuslah 
nyawanya. 
Memberi untuk menolong orang-orang yang kekurangan itu benar, namun demikian kita tidak boleh 
berbohong kepda Allah atau kepada seorangpun. Allah mengetahui pikiran-pikiran kita yang baik dan 
yang buruk. 
(Musik) 
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Gambar 7: STEFANUS SETIA SAMPAI MATI Kisah Para Rasul 6:1-8;3 
Lihat! Orang-orang Yahudi yang jahat ini sedang membunuh 
seseorang. Nama orang itu Stefanus. Ia adalah orang yang baik 
sekali, yang menolong orang-orang miskin, anggota gereja di 
Yerusalem. Ia mengajarkan Firman Tuhan dan melakukan 
mujizat-mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu beberapa 
orang Yahudi menentang dia. 
Stefanus mengatakan bahwa orang-orang Yahudilah yang telah 
membunuh Yesus, yang telah datang untuk memberikan 
kehidupan yang kekal. Orang-orang Yahudi tersebut menjadi 
sangat marah. Mereka menyeret Stefanus skeluar kota dan melemparinya sampai mati. Salah satu dari 
pemimpin-pemimpin mereka bernama Saulus yang memperhatikan semuanya dan menyetujui perbuatan 
yang keji ini. 
Bahkan sampai hari ini, setiap orang yang ingin menghormati Tuhan Yesus akan dianiaya oleh orang-
orang jahat. Tetapi Roh Kudus tidak akan meninggalkan anak-anakNya sendiri, sekalipun mereka sudah 
meninggal.  
(Musik) 
 
Gambar 8: BERITA INJIL TERSEBAR Kisah Para Rasul 8:4-8,26-40 
Saulus dan orang -orang Yahudi mulai menganiaya orang-orang 
yang percaya di Yerusalem. Banyak dari antara mereka harus 
melarikan diri dari Yerusalem. 
Seorang yang bernama Filipus untuk pergi ke kota Samaria. 
Disana ia memberitakan Injil tentang Yesus kepada orang-orang. 
Kemudia Allah menyuruh Filipus untuk pergi melalui suatu jalan 
dipadang gurun. Filipus menaati Allah. 
Dalam gambar ini kita melihat seorang pembesar dari negeri 
Etiophia sedang mengadakan perjalanan. Selama di dalam kereta 
kudanya, ia membaca buku Allah (Firman Tuhan). Buku itu menceritakan Tuhan Yesus, tetapi orang itu 
tidak mengerti apa yang dibacanya. 
Filipus mendengar dia sedang membaca, lalu ia berlari mendekati laki-laki itu. Ia menjelaskan kepada 
orang Etiopia itu segala sesuatu tentang Tuhan Yesus yang telah diutus Allah. Orang Etiopia itupun 
menjadi pecaya kepada Yesus lalu dibaptiskan. Ia kembali ke negaranya dengan penuh sukacita. 
Seperti Filipus, kita juga harus mentaati Allah dan menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang lain, 
sehingga mereka menjadi percaya memperoleh hidup yang kekal juga. 
(Musik). 
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Gambar 9: PENGLIHATAN PETRUS Kisah Para Rasul 10:9-18 
Dalam gambar ini, Petrus sedang melihat suatu penglihatan yang 
aneh. 
Suatu hari ia pergi ke ruang atas untuk berdoa kepada Allah. Pada 
waktu itu ia merasa lapar dan kemudian ia melihat suatu 
penglihatan. Ia melihat kain yang lebar sekali turun dan langit. 
Dalam kain itu terdapat macam-macam binatang. Lalu Petrus 
mendengar suara berkata," Bangunlah Petrus, sembelilah dan 
makanlah!' 
Petrus adalah orang Yahudi. Hukum orang Yahudi mengatakan 
bahwa binatang-binatang yang dilihat oleh Petrus adalah najis (haram) dan tidak boleh dimakan. Maka 
Petrus menjawab," Tidak Tuhan, saya tidak pernah makan sesuatu yang haram." 
Hal itu terjadi sampai tiga kali. 
Sementara Petrus bertanya-tanya dalam hati apa kiranya arti penglihatan itu, datanglah tiga orang ke 
rumah Petrus untuk mencari dia. Lihatlah dalam gambar berikut ini dan saudara dapat melihat mengapa 
mereka datang.  
(Musik) 
 
Gambar 10: KESELAMATAN BAGI SEMUA ORANG Kisah Para Rasul 10:1-48 
Seorang yang sedang berlutut di depan Petrus adalah Kornelius. 
Kornelius bukan orang Yahudi, ia adalah orang Roma. Tetapi 
Kornelius beribadah kepada Allah dan ia banyak menolong orang-
orang Yahudi yang miskin. 
Allah mengirim malaikatNya untuk berbicara dengan Kornelius 
dalam suatu penglihatan. Malaikat tersebut menyuruh Kornelius 
mengirim utusan untuk memanggil Petrus. 
Biasanya orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke rumah orang 
Roma. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada Petrus melalui 
penglihatan tentang binatang-binatang itu, bahwa ia tidak boleh menyebut siapapun najis (kafir). 
Sehingga ketika utusan-utusan itu datang mencari Petrus, Petrus mau pergi bersama mereka ke rumah 
Kornelius. 
Setibanya disana, Kornelius menyambut dan berlutut didepan Petrus, tetapi Petrus berkata kepadaNya," 
Berdirilah, saya hanya seorang manusia biasa." Lalu Petrus bertanya," Apa sebabnya engkau memanggil 
saya?' Kornelius menceritakan penglihatannya tentang malaikat yang menyuruh dia untuk menjemput 
Petrus. 
Kemudian Petrus mengerti bahwa Allah menginginkan dia untuk berkata kepada Kornelius dan keluarga 
orang Roma ini serta teman-temannya tentang Tuhan Yesus. Orang-orang Roma ini juga percaya 
kepada Yesus dan Roh Kudus datang memenuhi mereka. 
Yesus tidak datang hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Dia mau memberikan hidup yang kekal 
kepada semua orang dari segala macam suku.  
(Musik) 
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Gambar 11: PETRUS DIPENJARA Kisah Para Rasul 12:1-11 
Raja Herodes mulai menganiaya orang-orang yang percaya kepad 
Yesus. 
Ia membunuh Yakobus dan menangkap Petrus, lalu menahannya 
dipenjara. Suatu malam Petrus sedang tidur. Ia dirantai diantara 
dua orang penjaga. Tiba-tiba muncul seorang malaikat Allah dan 
cahaya bersinar dalam ruang penjara itu. 
Malaikat itu membangunkan Petrus dan menyuruh Petrus untuk 
mengikut dia. 
Saat itu putuslah rantai yang mengikat tangan Petrus. Lalu ia 
mengikut malaikat itu keluar dari penjara. Tidak seorangpun yang mencegah mereka. Pintu gerbang besi 
penjara terbuka dengan sendirinya. Petrus mengira bahwa apa yang dialaminya ini adalah mimpi, 
sampai ia tiba diujung jalan, lalu malaikat itu meninggalkan dia.  
(Musik). 
 
Gambar 12: UASA MELALUI DOA Kisah Para Rasul 12:12-19 
Segera setelah Petrus keluar dari penjara, ia pergi ke rumah 
Maria. Disitu banyak orang percaya berkumpul dan mendoakan 
Petrus. Petrus mengetuk pintu. 
Seorang hamba (pembantu) perempuan bernama Rode datang 
untuk membukakan pintu. Tetapi ketika ia mendengar suara 
Petrus, ia demikian girang sehingga tidak segera membukakan 
pintu. Ia berlari ke dalam untuk memberitahukan orang-orang 
lain bahwa Petrus ada di depan pintu. Mereka tidak 
mempercayainya. Petrus terus menerus mengetuk pintu.Dan 
kemudian ketika mereka membuka pintu dan melihat Petrus, mereka tercengang-cengang. Petrus 
menceritakan bagaimana Allah telah melepaskan dia dari Heodes dan bagaimana Allah telah menjawab 
doa mereka. 
Orang-orang percaya harus berkumpul bersama-sama untuk berdoa secara teratur. Allah mendengar dan 
menjawab doa-doa mereka yang menghormati Yesus. Yesus berkata, " Mintalah, maka akan diberikan 
kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat; ketuklah maka pintu aka dibukakan bagimu." 
(Musik) 
 
SIDE B  
KISAH TENTANG PAULUS 
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Gambar 13: ALLAH MENGUBAH HIDUP SESEORANG Kisah Para Rasul 9:1-19 
Dalam gambar-gambar berikut ini saya akan menceritakan 
kepada saudara tentang seseorang yang bernama Saulus, yang 
disebut Paulus. I adalah seorang pemimpin Yahudi yang ikut 
serta dalam pembunuhan Stefanus. 
Saulus memutuskan untuk pergi ke kota Damaskus. Ia juga 
bermaksud untuk menangkap orang-orang percaya disana. 
Di perjalanan, sesuatu yang mengherankan terjadi. 
Lihatlah gambar ini. 
Seberkas cahaya yang terang sekali tiba-tiba bersinar dari langit. 
Paulus jatuh ke tanah. Sebuah suara berkata kepadanya," Saulus, Saulus…, mengapa engkau 
menganiaya Aku?" Saulus bertanya, "Siapakah Engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Aku adalah Yesus 
yang engkau aniaya." 
Orang-orang bersama-sama Paulus mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorangpun. Saulus bangun 
kembali, tetapi sekarang ia tidak dapat melihat. Orang-orang yang bersama dia harus menuntunnya 
masuk ke kota Damaskus. Selama tiga hari Paulus buta. Ia tidak mau makan atau minum.  
Paulus adalah orang kejam dan jahat yang menganiaya banyak pengikut Yesus. Tetapi Allah sanggup 
mengubah hidup siapa saja. Dengarlah apa yang selanjutnya terjadi. 
(Musik). 
 
 
Gambar 14: TAATILAH ALLAH-JANGAN TAKUT Kisah Para Rasul 9:10-20 
Di sini kita melihat Paulus yang buta di sebuah rumah di 
Damaskus. Allah mengirim seseorang yang bernama Ananias 
kepadanya. 
Ananias adalah orang percaya dan mengikut Yesus. Ia 
mengetahui bahwa Paulus telah melakukan perbuatan-perbuatan 
yang mengerikan kepada orang-orang yang percaya di 
Yerusalem. Namun demikian, Ananias menaati Allah dan pergi 
mengunjungi Paulus. 
Ananias nerkata kepada Paulus," Paulus, saudaraku, Tuhan Yesus 
yang telah menanpakkan diri kepadamu dijalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu di 
jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat kembali dan penuh 
Roh Kudus." Ananias meletakkan tangannya pada Paulus. Seketika itu juga Paulus dapat melihat 
kembali. Ia menerima Roh Kudus dari Allah dan dibaptiskan.  
Kemudian Paulus pergi kepada orang-orang Yahudi dan menceritakan kepada mereka tentang Yesus. 
Seak itu Paulus tidak lagi menganiaya orang-orang yang percaya, tetapi bekerja untuk Yesus. 
Seperti Ananias, kita juga harus menaati Allah. Jangan takut kepada manusia. Maka Allah dapat 
memakai kita untuk menyelamatkan dan menolong orang-orang lain. 
(Musik). 
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Gambar 15: GEREJA MENGIRIM UTUSAN-UTUSAN Kisah Para Rasul 13:4-52 
Gereja yang pertama untuk orang-orang yang percaya adalah di 
kota Antiokhia. 
Suatu hari pemimpin-pemimpin gereja berpuasa dan berdoa 
bersama. Berkatalah Roh Kudus kepada mereka," Khususkanlah 
Barnabas dan Paulus bagiKu untuk tugas yang telah Kutentukan 
bagi mereka." 
Allah menginginkan Paulus dan Barnabas pergi kepada orang-
orang lain yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Saudara 
dapat melihat dalam gambar ini Paulus dan Barnabas sedang 
berlutut. Pemimpin-pemimpin gereja menumpangkan tangan pada mereka dan berdoa untuk mereka. 
Kemudian mereka mengutus Paulus dan Barnabas pergi untuk mengajar orang-orang tentang Yesus 
ditempat yang jauh dari rumah mereka. 
Allah memanggil orang-orang dalam gerejaNya hari ini untuk memberitakan Kabar Injil kepada semua 
orang. Gereja harus mendoakan mereka dan mencukupkan semua kebutuhan mereka supaya mereka 
dapat pergi.  
(Musik) 
 
Gambar 16: BERITA YANG DIBAWA OLEH UTUSAN Kisah Para Rasul 13:4-52 
Paulus dan Barnabas mengunjungi banyak kota. 
Mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi dalam rumah-rumah 
doa mereka (Sinagoge), seperti yang saudara lihat dalam gambar 
ini. Paulus mengajarkan mereka seperti ini," Allah umat Israel 
telah memilih nenek moyang kita dan membuat mereka menjadi 
bangsa yang besar. Dia telah mengirimkan pemimpin-pemimpin 
yang besar dan guru-guru kepada mereka. Mereka mengabarkan 
tentang seorang yang akan datang menyelamatkan mereka dari 
dosa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang Israel tidak 
mengenal Yesus sebenarnya, karena mereka tidak mengerti apa yang diajarkan guru-guru mereka. 
Yesus tidak berbuat salah, tetapi mereka membunuh Dia. Namun Allah membangkitkan Dia dari 
kematian. Dan dia tidak akan pernah mati lagi. Sekarang siapapu yang percaya kepada Yesus akan 
dibenarkan oleh Allah. Tetapi mereka yang menertawakan ini akan mati!" 
Beberapa orang Yahudi (dan banyak juga orang-orang kafir) percaya pada berita yang disampaikan oleh 
Paulus dan banyak gereja mulai bertumbuh. Tetapi orang-orang yang lain tidak mau percaya. 
 
Tidak semua orang mau percaya kepada kita, walaupun kita mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Namun 
demikian, Allah menginginkan setiap orang mempunyai kesempatan untuk diselamatkan.  
(Musik). 
 

file:///D|/STAF/BILLY/_DOC/GoodNews/lihat_dengar_hidup_8.html (8 of 12)9/16/2011 3:19:12 PM



Lihat, Dengar dan Hidup Buku 8: Pekerjaan ROH KUDUS

Gambar 17: ALLAH MEMBIMBING PAULUS Kisah Para Rasul 16:6-10 
Beberapa tahun kemudian, Paulus mengunjungi kembali gereja-
gereja yang baru ini. Ia mengajak seorang yang bernama Silas 
untuk menyertainya. Mereka berniat untuk untuk pergi ke daerah 
Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Mereka 
tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. 
Lihatlah apa yang terjadi! Pada malam itu Paulus mendapat suatu 
penglihatan. Ia melihat seseorang dari daerah Makedonia. Orang 
itu berkata kepada Paulus," Menyeberanglah ke Makedonia dan 
tolonglah kami!' Segera Paulus mengetahui bahwa Allah 
menginginkan mereka untuk pergi ke Makedonia. 
Allah membimbing anak-anak-Nya dengan cara yang berbeda-beda. Kadang-kadang dengan mimpi-
mimpi, tetapi biasanya Dia membimbing kita melalui apa yang Dia katakan di dalam bukuNya yaitu 
Alkitab, dengan cara mempelajarinya. Orang-orang percaya harus meminta Allah untuk memimpin 
mereka dalam setiap kehidupan mereka dan mempercayai Allah yang menunjukkan jalan yang benar.  
(Musik). 
 
Gambar 18: PAULUS DAN SILAS DALAM KESULITAN Kisah Para Rasul 16:16-35 
Paulus dan Silas menaati Allah dan pergi ke Filipi ke daerah 
Makedonia. 
Mereka mengajar orang-orang disana tentang Tuhan Yesus. 
Dengan kuasa Yesus, mereka mengusir roh jahat dari seorang 
hamba perempuan. Hal ini menyebabkan beberapa orang menjadi 
marah. Mereka mencambuk Paulus dan Silas dan melemparkan 
mereka ke penjara. 
Pada tengah malam, mereka berdoa dan menyanyi memuji Allah 
dalam penjara. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, 
sehingga rantai belenggu tawanan-tawanan terlepas dan pintu-pintu terbuka. Kepala penjara mengira 
bahwa semau tawanan telah melarikan diri. Maka ia menjadi takut sekali sehingga kepala penjara 
memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan nyaring kepadanya," Janganlah 
mencelakakan dirimu, karena kami semua ada disini!" 
Kepala penjara itu berkata," Apakah yang harus saya perbuat supaya selamat?" 
Paulus berkata kepadanya," Percayalah kepada Tuhan Yesus, amka engkau akan diselamatkan." "Kepala 
penjara itu dan semua keluarganya percaya. Mereka mendapat sukacita yang besar. Mereka merawat 
Paulus dan Silas dan pada pagi harinya Paulus dan Silas dilepaskan. 
 
Bila kesulitan tiba, kita tetap harus memuji Allah. Dia dapat memakai kita dimanapun kita berada jika 
kita percaya kepadaNya. 
(Musik) 
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Gambar 19: PAULUS DAN SILAS DALAM KESULITAN Kisah Para Rasul 17:16-34 
Kota Athena penuh dengan patung-patung berhala. Orang-orang 
disana beribadah kepada macam-macam ilah yang berbeda-beda. 
Dalam gambar ini, Paulus sedang melihat pada sebuah mezbah. 
Diatasnya tertulis' Kepada Allah yang tidak dikenal'. Orang-orang 
Athena ingin mengetahui apa yang akan diajarkan oleh Paulus. 
Maka Paulus berkata kepada mereka, "Hai orang -orang Athena 
saya melihat bahwa kamu sangat suka beribadah. Dan pada waktu 
saya berjalan-jalan berkeliling dikotamu, saya menemukan 
sebuah mezbah dengan tulisan' Kepada Allah yang tidak dikenal'. 
Saya akan memberitakan kepadamu tentang Allah yang benar yang menciptakan segala sesuatu." Ia 
berkata bahwa Allah itu hidup, Dia tidak dibuat dari emas atau perak atau batu. Kemudian Paulus 
memberitakan kepada mereka tentang Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan Allah dari kematian. 
Yesus akan datang kembali untuk menghukum manusia, jika mereka tidak berbalik kepadaNya. Banyak 
dari antara mereka yang mendengarkan Paulus, menertawakan dia. Tetapi beberapa orang yang lain 
percaya dan mengikuti jalan Yesus. Tetapi ada ilah atau agama yang dapat menyelamatkan manusia. 
 
Marilah kita berani seperti Paulus dan memberitakan kebenaran kepada orang-orang tentang satu-
satunya Allah yaitu Allah didalam Yesus Kristus.  
(Musik) 
 
Gambar 20: KERIBUTAN DI KORINTUS Kisah Para Rasul 18:1-17 
Lihat ! Disini tampak Paulus berada dalam kesulitan lagi. 
Ia sedang berada di kota Korintus, orang-orang yang tinggal 
disitu sangat kejam. Orang-orang Yahudi yang tinggal di 
Korintus sangat menentang Paulus. Suatu malam Tuhan Yesus 
berbicara kepada Paulus,' Jangan takut, teruslah memberitakan 
dan jangan menyerah. Aku menyertai engkau dan tidak ada 
seorangpun yang dapat menganiaya engkau." 
Maka Paulus tinggal di Korintus dan mengajar orang-orang. 
Banyak orang bukan Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. 
Orang-orang Yahudi menjadi iri. Mereka menangkap Paulus dan membawanya ke pengadilan. Mereka 
menuduh Paulus memberikan ajaran-ajaran yang salah. Tetapi gubernur mengusir mereka semua ke luar 
pengadilan. Kemudian orang-orang Korintus memukul pemimpin Yahudi di luar pengadilan. Dan 
Paulus sendiri lepas tanpa aniaya. 
 
Kita tidak boleh berhenti berbicara tentang Yesus, sekalipun orang-orang jahat menentang kita. Allah 
telah berjajni ntuk menyertai kita.  
(Musik). 
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Gambar 21: PAULUS MENGHADAPI KEMATIAN Kisah Para Rasul 21:27-22:24 
Paulus kembali ke gereja-gereja yang berada di beberapa tempat. 
Ia meneguhkan orang-orang percaya untuk tetap mengikut Yesus. 
Beberapa orang percaya meminta Paulus untuk tidak pergi ke 
Yerusalem. Mereka mengetahui bahwa orang-orang Yahudi di 
sana mau membunuh dia. Tetapi Paulus berkata, "Saya sudah siap 
untuk mati di sana demi Nama Tuhan Yesus." 
Segera setelah Paulus kembali ke Yerusalem, orang-orang 
Yahudi menghasut rakyat untuk menentang dia. Orang-orang itu 
berusaha untuk membunuh Paulus di jalan, tetapi beberapa 
prajurit Roma membawa Paulus keluar dari kerumunan orang-orang yang marah itu. Paulus berdiri di 
tangga di luar markas prajurit-prajurit Romawi. Ia mencoba berbicara kepada rakyat. Tetapi mereka 
mulai berteriak-teriak, "Enyahkan orang ini! Bunuh dia!" Prajurit-prajurit harus membawa dia ke dalam 
penjara untuk menyelamatkannya dari amarah rakyat. 
Paulus tidak takut mati. Ia mengetahui bahwa ada mahkota yang besar di surga yang menanti orang-
orang yang menderita demi nama Yesus. 
(Musik) 
 
Gambar 22: SEBUAH BERITA UNTUK RAJA-RAJA Kisah Para Rasul 25, 26 
Paulus berada di penjara selama 2 tahun penuh di negeri orang 
Yahudi. Orang-orang Yahudi tetap mau membunuh dia. Tuhan 
Yesus datang lagi kepada Paulus dan berkata, "Jangan takut! 
Engkau akan memberitakan tentang Aku di Roma, sama seperti 
engkau memberitakan tentang Aku di Yerusalem." 
Roma addalah kota yang terbesar di dunia pada saat itu. 
Pemegang kekuasaan yang paling tinggi disebut Kaisar, ia berada 
di Roma.  
Gubernur membawa Paulus untuk berbicara dengan Agripa, raja 
wilayah untuk orang-orang Yahudi.  
Saudara dapat melihatnya pada gambar. 
Paulus tidak takut kepada siapapun. Ia berbicara tentang Tuhan Yesus kepada gubernur, raja dan ratu. Ia 
menceritakan bagaimana Yesus telah menampakan diri kepadanya di jalan menuju Damaskus dan 
bagaimana Yesus telah mengirim dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di segala tempat. 
Raja Agripa hampir tertarik untuk percaya kepada Yesus juga. Ia mengetahui bahwa Paulus tidak 
melakukan perbuatan yang salah. Maka ia membiarkan Paulus untuk pergi ke Roma untuk menghadap 
kaisar. 
 
Allah mengetahui kemana arah jalan hidup kita. Dia mempunyai rencana yang khusus untuk kita 
masing-masing. 
(Musik) 
 

file:///D|/STAF/BILLY/_DOC/GoodNews/lihat_dengar_hidup_8.html (11 of 12)9/16/2011 3:19:12 PM



Lihat, Dengar dan Hidup Buku 8: Pekerjaan ROH KUDUS

Gambar 23: BERSAMA ALLAH MENGHADAPI BAHAYA Kisah Para Rasul 27:13-44 
Prajurit-prajurit membawa Paulus ke Roma. Perjalanan ini sangat 
jauh. Mereka harus berlayar mengarungi lautan. Selama 14 hari 
kapal diombang-ambingkan ombak yang hebat sekali. Orang-
orang di kapal berpikir bahwa mereka akan mati. Tetapi malaikat 
Allah berkata kepada Paulus, "Jangan takut Paulus, engkau harus 
menghadap kaisar. Juga Allah akan menyelamatkan semua orang 
yang bersama-sama engkau di kapal ini." Tidak lama kemudian 
kapal mendekati daratan. Tetapi karena airnya dangkal, kapal 
karam melanggar (menghantam) karang, sehingga kapal hancur 
dan kandas. Orang-orang harus melompat ke laut. Beberapa orang bisa berenang, dan beberapa orang 
menggunakan papan pecahan kapal dan akhirnya mereka semua tiba dengan selamat di daratan. 
 
Bila Allah ingin agar kita melakukan sesuatu sesuai dengan rencanaNya, Dia dapat melepaskan kita dari 
semua bahaya. 
(Musik) 
 
Gambar 24: PAULUS DI ROMA Kisah Para Rasul 28:16-31 
Dalam gambar ini kita melihat Paulus di Roma. 
Selama dua tahun ia tinggal sebagai seorang tawanan.  
Namun demikian ia diperbolehkan tinggal di rumah yang 
disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang 
kepadanya. Ia mengajarkan mereka tentang Kerajaan Allah dan 
Tuhan Yesus. 
Paulus menulis surat-surat untuk mengajar gereja-gereja di 
seluruh dunia. Di antara surat-surat tersebut ada dalam Alkitab 
dan kita dapat membacanya. 
Paulus menderita banyak sekali demi Yesus. Bahkan pada akhirnya ia dihukum mati di Roma. 
Paulus menulis kalimat berikut ini kepada setiap orang percaya, "Aku yakin, bahwa baik maut maupun 
hidup atau segala makhluk yang diciptakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada 
di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." 
 
Seperti Paulus, marilah kita memberikan hidup kita untuk melayani Allah dan Tuhan Yesus Kristus, 
dengan memberitakanNya kepada setiap orang, dengan kuasa RohNya yang kudus. 
(Musik). 
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