




Alkitab berisi kisah 
A�ah. Bahkan Alkitab 
adalah kisah A�ah 

sendiri.

Pada mulanya, 
bahkan sebelum 

waktu diciptakan, 
A�ah sudah ada.

Dialah yang 
menciptakan 

langit dan bumi 
yang kita lihat 

sekarang.

Kemudian, A�ah 
berkata, “Jadilah 

terang." Lalu, 
terang itu jadi.

A�ah memisahkan 
terang dari gelap 
dan jadilah malam 

dan pagi, inilah 
hari pertama.

ini adalah 
hari kedua 
pencipt�n.

Lalu, A�ah membuat cakrawala dan 
memisahkan air yang ada di bawah 

cakrawala dari air yang ada di 
atas cakrawala, dan A�ah 

menyebut cakrawala itu "langit".

Pada mulanya, 
A�ah menciptakan 

langit dan bumi.
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A�ah berkata, "Biarlah air 
yang ada di bawah langit 
berkumpul ke satu tempat 
dan biarlah tanah yang 

kering itu tampak."

A�ah menyebut tanah yang kering itu "daratan" 
dan kumpulan air itu dinamakan-Nya "lautan".

ini adalah hari 
ketiga pencipt�n.

Karena itu, pada hari 
k�mpat, A�ah menciptakan 

seluruh alam semesta. 
Mulai dari matahari, bulan, 

dan bintang-bintang.

Kemudian, A�ah bersabda dan bumi 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan: 

tanaman berbiji menurut jenisnya dan 
pohon-pohon yang menghasilkan 

buah dengan biji di dalamnya.

Pada hari k�mpat, A�ah berkata, "Biarlah ada 
penerang di cakrawala langit untuk memisah-

kan siang dari malam, dan biarlah itu ada 
untuk tanda-tanda dan untuk musim-musim, dan 
untuk hari-hari serta tahun-tahun, dan biarlah 

itu menjadi penerang di cakrawala langit, 
untuk memberikan terang atas bumi."

2



Pada hari kelima, A�ah
berkata, “Biarlah air dikerumuni oleh
makhluk-makhluk hidup, dan biarlah

burung-burung beterbangan di
atas bumi, melintasi cakrawala

langit."

A�ah menciptakan
binatang-binatang laut yang

besar dan segala makhluk hidup 
di dalam air, juga segala burung

bersayap menurut jenisnya.

A�ah memberkati mereka
dan menyuruh mereka untuk

berlipatganda, dan memenuhi
lautan, dan supaya burung-

burung bertambah jumlahnya
di bumi.

Pada hari k�nam,
A�ah berkata, “Biarlah bumi
menghasilkan makhluk hidup

menurut jenisnya “ ... hewan ternak, 
binatang melata, dan binatang-
binatang liar, masing-masing

menurut jenisnya."

Jadi, pada hari k�nam,
A�ah menciptakan binatang-

binatang di atas bumi.

ini adalah hari 
kelima pencipt�n.
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Pada hari
yang sama, A�ah

membentuk makhluk
lain dari debu

tanah.

A�ah mengembuskan napas 
kehidupan ke dalam makhluk 

tersebut dan makhluk itu 
menjadi jiwa yang hidup.

A�ah menyebut 
cipt�n baru itu 
manusia dan Dia 

menamainya Adam.

A�ah melihat semua cipt�n-Nya 
dan berkata, "itu sangat baik."

A�ah memberi manusia itu 
Firdaus, sebuah taman 
yang disebut "Eden".

Dan A�ah memberi
manusia itu pekerj�n untuk

merawat taman tersebut.

4



A�ah membawa
binatang-binatang darat

dan burung-burung di udara
kepada Adam, untuk melihat 

nama apa yang akan dia
berikan kepada mereka.

A�ah berkata kepada manusia 
bahwa dia boleh makan buah dari 
pohon manapun di taman, tetapi 

Dia memberinya peringatan …

“Jangan kamu makan buah dari
pohon pengetahuan tentang yang

baik dan yang jahat. Jika kamu
memaka�ya, kamu pasti mati!”

Di tengah taman,
A�ah menanam 

pohon kehidupan
yang menyediakan 
kehidupan abadi.

Dia juga menanam 
pohon lain, pohon

pengetahuan tentang
yang baik dan

yang jahat.
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Mereka berada di taman 
bersama-sama, dan keduanya 

sangat bahagia.

Adam menamai istrinya 
yang cantik itu “Hawa". Dia 

akan menjadi ibu dari 
semua umat manusia.

... dan Dari rusuk itu, A�ah 
membentuk perempuan

yang pertama ...

... lalu membawanya 
kepada Adam.

Akan tetapi, A�ah
tahu bahwa tidak baik

bagi Adam jika dia
sendirian saja.

Karena itu, A�ah membuat
Adam tertidur lelap. s�t Adam
tertidur, A�ah mengambil salah

satu rusuknya ...

Manusia pertama menikmati 
pertemanan yang akrab 

dengan Tuhan. 
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Kamu tidak
mungkin mati.

A�ah tahu, jika 
kamu makan buah 

itu, kamu akan 
menjadi seperti Dia 
… mengetahui yang

baik dan yang
jahat.

Kami boleh
makan buah dari

pohon mana pun di 
taman, tetapi tidak
dari pohon yang
ada di tengah

taman ini.

Kami
tidak boleh

menyentuhnya,
atau kami nanti

mati.

Benarkah
A�ah berkata, “Kamu

tidak boleh makan dari
pohon apa pun yang

ada di taman
ini”?

Lalu, kedua manusia 
itu pun memakan buah 

yang terlarang, 
akibatnya ...

Setan datang kepada Adam
dan Hawa dalam taman itu
dalam rupa s�kor ular.

Dia adalah Lucifer 
(setan), malaikat yang 
memberontak melawan 
A�ah dan telah diusir 

dari surga.

Akan tetapi, ada 
makhluk lain yang ingin 

menjauhkan manusia 
dari sukacita A�ah.
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Akan ada
permusuhan antara

kamu dan perempuan ini,
dan antara keturunanmu

dengan keturunannya!

Dia akan 
meremukkan 
kepalamu dan 

kamu akan 
meremukan 

tumitnya.

Untuk memastikan agar manusia 
tidak kembali ke taman Eden, A�ah 
menempatkan seorang malaikat di 

pintu masuknya untuk menjaga 
jalan menuju ke pohon kehidupan.

A�ah membunuh 
s�kor binatang 

agar kulitnya dapat 
menutupi manusia 

dan dosa mereka. 
A�ah juga mengusir 
Adam dan Hawa dari 

taman.

Namun, sekalipun dosa baru 
masuk pertama kali ke dunia, 

A�ah telah menyediakan 
pengorbanan bagi mereka.

Akan tetapi, A�ah berjanji 
bahwa nanti seorang 

penyelamat akan datang dan 
menghancurkan setan.

Dosa masuk ke dunia melalui 
ketidakt�tan mereka. Sekarang 

keduanya menyadari bahwa mereka 
telanjang, dan mereka ketakutan. 
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Setelah air itu surut, A�ah 
berkata kepada Nuh dan 

keluarganya, “Beranakcuculah 
dan bertambah banyak, dan 

penuhilah bumi.”

Dari satu 
keluarga ini 

jadilah semua 
bangsa di 

bumi.

Namun, sekali lagi, 
manusia memilih 
untuk tidak t�t 

kepada A�ah.

Ketika A�ah mendatangkan air bah ke 
atas bumi, semua makhluk hidup yang tidak 

berada di dalam bahtera, baik manusia 
maupun binatang, ten�elam.

A�ah menyelamatkan 
sepasang binatang 
dari masing-masing 

jenisnya beserta Nuh 
dan keluarganya.

Jumlah manusia semakin 
banyak, dan bumi dipenuhi 

oleh kekerasan. A�ah 
berduka atas dosa dan 
pemberontakan manusia.

Jadi, Dia memutuskan 
untuk memusnahkan 

semua manusia dengan 
mendatangkan air bah 

yang akan meliputi 
seluruh bumi.

A�ah membawa sepasang 
binatang dari setiap jenisnya 
kepada Nuh untuk dimasu an 

dalam bahtera itu. 

Akan tetapi, ada satu orang
yang berkenan di hadapan A�ah. 

A�ah menyuruh Nuh untuk mem-
bangun sebuah bahtera, yaitu

kapal yang sangat besar.
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Kita tidak
membutuhkan A�ah
untuk memimpin kita!
Kita akan membangun

kota dan menara
yang hebat di sini!

A�ah menyuruh manusia
untuk bertambah banyak
dan memenuhi bumi, tetapi

mereka tidak men�ti
perintah Tuhan.

Di sana, mereka mulai membangun
sebuah menara raksasa untuk
membuat nama mereka terkenal

dan tidak men�ti A�ah.

Mereka memiliki seorang
pemimpin bernama Nimrod
yang mendorong mereka

untuk memberontak.

Akan tetapi, A�ah turun
ke atas menara Babel

dan mengacaukan
bahasa mereka.

Dari satu bahasa,
dijadikan banyak bahasa,

dan orang-orang yang berbicara
dengan bahasa yang sama mulai

pergi bersama dan menyebar
ke seluruh bumi.

Buka�ya menyebar
ke seluruh bumi seperti

yang diperintahkan Tuhan,
 mereka malah menetap

di dataran subur
bernama Babilonia.
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S�t Abraham berumur 110 tahun,
anak yang A�ah janjikan lahir.

Abraham t�t. Dia percaya
bahwa A�ah akan membangkitkan

putranya dari kematian.

Abraham melihat ke sekitarnya dan
mendapati s�kor domba jantan

tersangkut pada belukar sehin�a dia
dapat mengurbanka�ya kepada A�ah.

Lalu, Abraham dan putranya
mempersembahkan kurban
yang telah Tuhan sediakan.

Namun, tepat s�t Abraham
akan mengurbankan putranya ...

Akan tetapi, A�ah
menguji Abraham.

Rencana A�ah untuk menebus umat manusia 
dimulai dengan memilih satu orang, yaitu 

Abraham. A�ah berjanji kepadanya ...

A�ah menjanjikan
kepadanya keturunan

sebanyak bintang di langit.

Satu orang dari keturuna�ya
itulah yang nanti akan menjadi
kurban untuk menebus dosa

seluruh dunia.

“Aku akan
menjadikanmu
bangsa yang

besar.”

“Bawa
putramu dan

kurbankan dia
sebagai kurban

bakaran.”

“Sekarang
Aku tahu bahwa kamu

takut akan Aku, karena
kamu tidak menahan diri

untuk mengurbankan
putramu.”

“Abraham! Jangan
lakukan apa-apa

kepadanya!”
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Dia juga menunju�an
kepada mereka cara yang
benar untuk beribadah dan
mempersembahkan kurban
sebagai peringatan atas

dosa mereka.

Sesuai janji A�ah, 
keturunan Abraham 

menjadi sangat 
banyak.

Namun, musibah kelaparan 
memaksa mereka pindah ke 
Mesir dan di sana mereka 
terus bertambah banyak.

S�t di Mesir, mereka 
ditindas dan diperlaku-
kan dengan kejam oleh 

pemimpin Mesir.

Namun, pada s�t yang tepat, 
A�ah membangkitkan Musa 
untuk memimpin umat israel 

keluar dari Mesir.

A�ah melakukan banyak mukjizat
besar untuk menunju�an bahwa Dialah

yang membebaskan dan membawa
mereka kembali ke tanah yang telah

dijanjikan-Nya kepada Abraham.

A�ah memberikan
sekumpulan hukum khusus,

yaitu Sepuluh Perintah A�ah,
dan hukum-hukum lai�ya
untuk mengajar mereka

bagaimana mencintai A�ah
dan memperlakukan

sesama manusia.

JANGAN MENYEMBAH ILAH
LAIN KECUALI AKU

JANGAN MEMBUAT PATUNG DAN BERIBADAH KEPADANYA

JANGAN MENYEBUT NAMA TUHANALLAHMU DENGAN SEMBARANGAN

INGATLAH DAN
KUDUSKANLAH HARI SABAT

HORMATILAH AYAH DAN IBUMU

JANGAN MEMBUNUH

JANGAN BERZINA

JANGAN MENCURI

JANGAN MENJADI
SAKSI DUSTA TERHADAP

ORANG LAIN

JANGAN MENGINGINI
MILIK SESAMAMU
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Bahkan, Sebagian besar
mereka mengatakan bahwa
mereka tidak mau menuruti

hukum A�ah yang telah
diberikan melalui Musa.

A�ah membawa umat israel
kembali ke tanah yang telah

dijanjikan-Nya kepada Abraham.

Akan tetapi, sekalipun umat
israel telah melihat A�ah
melakukan mukjizat demi

mukjizat, mereka tidak mau
men�ti hukum-Nya.

Mereka malah menyembah
ilah-ilah palsu dan melakukan

hal-hal yang berdosa.

Mereka melakukan hal ini
dalam jangka waktu yang lama.
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Beberapa raja dan pemimpin
israel mengasihi dan mengikuti
Tuhan. Mereka melakukan hal-

hal yang menakjubkan ...

... bahkan 
membunuh 
raksasa.

Namun, raja-raja lai�ya
memilih untuk mengikuti ilah-ilah
palsu dan memimpin rakyatnya

ke dalam penyembahan berhala.

Akan tetapi,
karena A�ah mengasihi
umat-Nya, Dia mengutus

para nabi kepada
mereka.

Para Nabi adalah
orang-orang yang diutus
A�ah untuk mengubah hati
manusia agar men�ti Dia
dan menjauhkan diri dari

kesalahan mereka.
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Namun, Umat yang telah A�ah
pilih untuk menyatakan diri-Nya

kepada dunia tidak mau men	ti
nabi-nabi-Nya, meski A�ah telah
berulang kali mengutus nabi-

nabi itu kepada mereka.

Selama 70 tahun, umat pilihan 
A�ah menjadi tawanan di negeri 
yang jauh sebagai hukuman atas 
dosa mereka karena menolak 

A�ah dan perintah-Nya.

Namun, sesuai janji-Nya, A�ah 
membawa kembali umat-Nya ke 
tanah perjanjian setelah 70 

tahun berlalu.

Selama waktu tersebut, A�ah 
kembali mengirimkan nabi-nabi 
dan guru-guru untuk mengajar 

mereka tentang cara hidup 
yang seharusnya.

Akhirnya, A�ah mengutus raja
yang jahat dan pasuka�ya untuk meng-
hancurkan kota istimewa umat A�ah dan

bait tempat mereka menyembah A�ah.
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Kemudian, datanglah 
400 tahun masa sunyi, 
st A�ah tidak lagi 

mengutus nabi-nabi-Nya.

Selama 400 tahun itu, peradaban Yunani 
di bawah pimpinan Aleksander Agung 
menjadi sangat kuat dan menguasai 

sebagian besar Timur Tengah, tempat 
tin�al umat A�ah.

Kemudian, pemerintah 
Romawi bangkit dan 
memimpin pasuka�ya 
mengalahkan bangsa 

Yunani, israel, dan 
banyak negara lain.

Namun, pada masa 
yang sempurna 

dalam sejarah ini ...

... A�ah mengutus kurban-Nya 
yang sempurna ke dalam dunia.

Kurban ini tidak akan seperti darah 
kambing atau sapi yang orang-orang 

persembahkan demi dosa mereka.

ini adalah pengurbanan dari 
A�ah, sebuah pengurbanan 
mulia yang akan menghapus 

semua dosa dunia.

A�ah tidak pernah 
melupakan umat-Nya.
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Sesun�uhnya,
aku ini hamba Tuhan. 
Terjadilah padaku 

seperti yang Engkau 
katakan itu.

Dari awal, sejak laki-laki dan 
perempuan yang pertama, setiap 
orang telah berbuat salah dan 

dinodai oleh dosa.

Untuk alasan itulah A�ah
harus membawa kurban yang

tidak berdosa ke dalam dunia.

ini berarti harus kurban
manusia yang tidak dinodai
oleh benih dosa manusia.

A�ah membawa kurban yang 
sempurna ke dalam dunia 
dengan cara yang unik.

Untuk melakukan ini A�ah memilih 
seorang perempuan muda yang 

istimewa, seorang perempuan yang 
masih perawan sehin�a bayinya 
tidak dinodai oleh manusia yang 

berdosa.

Roh Kudus dari A�ah datang
kepada Maria, perempuan muda ini,

dan membuatnya mengandung
seorang anak.

Kelahiran anak yang istimewa ini 
diumumkan oleh para malaikat.

Anak itu diberi 
nama Yesus, Dia 

adalah Anak 
A�ah.

Kemuli�n  
bagi A�ah di 
tempat yang 

mahatin�i dan damai 
sejahtera di bumi, di

antara orang-orang 
yang berkenan
 kepada-Nya!!
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Aku dapat
memberimu semua

keraj�n dunia dengan
semua kekaya-

a�ya ... 

... jika Engkau
menyembahku!

Yesus adalah seorang anak yang istimewa, 
yang meskipun masih anak-anak, telah 

mengajar para pemimpin agama waktu itu.

Setan muncul kembali, seperti 
ketika dia muncul kepada Adam 

dan Hawa, untuk membujuk 
Yesus supaya jatuh dan tidak 

men�ti jalan A�ah.

Yesus mulai mengajar 
laki-laki, perempuan, dan 

anak-anak tentang cara hidup 
yang dikehendaki A�ah.

Sesuai waktu A�ah yang
sempurna, Yesus dibaptis dan
mulai men�enapi bagian-Nya

dalam cerita ... 

... ia akan menunju�an kepada
manusia seperti apakah A�ah
itu, dan untuk menjadi kurban

bagi dosa manusia.

Sembahlah
Tuhan A�ahmu dan 
kepada-Nya saja 
kamu beribadah!

Diberkatilah
mereka yang berbelas
kasihan sebab mereka

akan memperoleh 
belas kasihan!

Diberkatilah
mereka yang bersih
di dalam hati sebab
mereka akan melihat

A�ah!

Diberkatilah
mereka yang membawa
damai sebab mereka
akan disebut anak-

anak A�ah!
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Selama Yesus berada di bumi ini, Dia menunju�an kepada 
orang-orang bagaimana hidup mengikut Tuhan dan mengasihi sesama.

Dia juga menunju�an 
seperti apakah A�ah itu.

Dia memberi makan 
banyak orang.

Dia menyembuhkan 
orang sakit.

Dia berjalan di atas air.

Dia bahkan 
membangkitkan 

orang mati.

Anak
laki-laki
itu hidup
kembali!

Hanya
A�ah yang dapat

melakukan mukjizat
seperti ini!

Jika kamu telah 
melihat-Ku, kamu telah 

melihat Bapa.

Apa yang
sudah kamu lakukan
bagi orang-orang

yang terkecil ini, kamu
sudah melakuka�ya

untuk Aku.

Ana�u!
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Dia mengasihi dan 
memberkati anak-anak.

Dia menceritakan kepada 
orang banyak tentang surga.

Dia menceritakan kepada 
orang-orang tentang neraka.

Dia bahkan mengusir 
setan-setan keluar 

dari manusia.

Dia menunju�an bahwa 
diri-nya adalah Tuhan
dalam berbagai cara.

Tolong!
Suruhlah Lazarus

mencelupkan jarinya
ke dalam air dan
menyentuhka�ya

ke lidahku!

Utuslah Lazarus
kepada saudara-

saudaraku ... ... untuk
memperingatkan

mereka agar tidak
pergi ke tempat
yang mengerikan

ini!
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Ketika Yesus berkata
bahwa Dia adalah Anak

A�ah, para pemimpin agama
menjadi sangat marah.

Yesus diadili dengan curang 
dan difitnah dengan tuduhan 

yang tidak benar.

Dia dicambuk, dipukul, 
dan dipaku hidup-hidup 

di atas kayu salib ...

... dan mati di sana.

Setan, para pemimpin agama,
dan orang-orang Romawi

telah membunuh Yesus.

Mereka mengira bahwa dengan
membunuh Yesus, mereka dapat

menghentikan ajaran-Nya
dan tujuan A�ah ...

Ya Bapa,
terimalah
roh-Ku ...

 ... tetapi mereka salah.

Rencana itu adalah untuk
mendamaikan manusia dengan A�ah,

melalui kurban yang sempurna
bagi penebusan dosa.

Yesus adalah 
kurban sempurna, 

yang tidak berdosa 
sebagai Anak A�ah.

Dia membuktika�ya 
dengan bangkit dari 
antara orang mati.
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Setelah kebangkitan-Nya,
Yesus menampa
an diri

di hadapan para murid-Nya.

ia memberi mereka
perintah untuk mem-
beritakan ajaran,

kehidupan, kematian,
dan kebangkitan-Nya
kepada orang lain .

Setelah Dia menin�alkan dunia 
ini, para pengikut-Nya melakukan 
perintah itu dan banyak orang 

menjadi percaya.

Yesus berkata bahwa Dia akan 
kembali ke bumi bagi mereka yang 

mengasihi dan mengikuti-Nya.

S�t Dia kembali, 
Firdaus akan dipulihkan.

Manusia, binatang, dan 
semua hal lain yang kita 
kasihi akan ada di sana.

Akan ada
langit dan bumi

yang baru.

Semua orang, muda 
maupun tua, yang telah 

mengikut Yesus akan ada 
di sana ... selamanya.

Akankah kamu 
berada di sana?

Karena
itu, pergilah

dan muridkanlah
semua bangsa ...

baptiskanlah 
mereka dalam nama 
Bapa, dan Anak, dan 
Roh Kudus, serta 
ajarlah mereka 

men�ti semua yang 
Aku perintahkan 

kepadamu!

Setiap orang
yang meman�il
nama A�ah akan 

diselamatkan.

Aku mau 
meman�il 
nama A�ah!

Aku juga! Yesus!

Dan dengan
sesun�uhnya,

Aku selalu bersamamu
bahkan sampai pada

akhir zaman.
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