




Dua tahun setelah air bah, Sem 
putra Nuh memperanaan anak laki-

laki dan menamainya Arpakhsad.

Setelah Arpakhsad 
lahir, Sem masih hidup 
500 tahun lagi dan 

memperanaan 
anaknya yang lain.

Arpakhsad 
merupakan
ayah Selah,

yang menjadi
ayah Eber.

Kemungkinan 
besar, bangsa 
ibrani berasal 
dari keturunan 

Eber.

Sesudah peristiwa Menara 
Babel, Peleg menjadi ayah bagi 
Rehu. Rehu adalah ayah Serug. 
Serug adalah ayah Nahor, dan 

Nahor adalah ayah Terah.

Eber adalah ayah 
Peleg. Pada zaman Peleg, 
A�ah mengacaubalaukan 
bumi ke dalam berbagai 
bahasa pada peristiwa 

Menara Babel.

Kejadian 10:25; 11:10Kejadian 10:25; 11:10
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Terah memiliki tiga anak laki-
laki; Abram, Nahor, dan Haran. Abram mengambil Sarai, 

salah seorang saudari 
tirinya sebagai istri.

Tak lama setelah itu, Terah membawa 
Abram dan Sarai, anak dan menantunya 
itu, untuk bersiap-siap menin�alkan
 Ur, kota Mesopotamia yang makmur.

Terah juga membawa Lot, cucunya, 
karena s�t itu Haran sudah mati.

Terah dan keluarganya 
berjalan ke arah Timur 
Laut, menyusuri sungai 

Efrat, menuju kota 
bernama Haran.

Mereka akan lebih mudah berjalan menuju Kan�n dari 
sana, daripada melintasi gurun besar sambil membawa 

seluruh hewan ternak dan harta benda mereka.

Kejadian 11:26-32Kejadian 11:26-322



Setelah ayahnya menin�al di 
Haran, A�ah berbicara kepada 

Abram dan mengadakan 
perjanjian denga�ya.

Pergilah dari negerimu, dari 
bangsamu, dan dari keluarga 
ayahmu ke tanah yang akan 

Kutunjukkan kepadamu.

Di sana, Aku akan 
menjadikanmu suatu 
bangsa yang besar, 

dan Aku akan 
memberkatimu.

Aku akan
membuat namamu

masyhur, dan 
kamu menjadi

berkat.

Aku akan 
memberkati 

mereka yang 
memberkatimu, 
tapi mengutuk 
siapa pun yang 
mengutukmu …

Kita harus 
memindahkan 
kemah kita, 

jauh dari sini.

Tapi, Paman, 
sekarang kita punya 
lebih banyak ternak, 
dan jumlahnya terus 

bertambah!

Aku tahu, Lot. 
A�ah kita, Yang 

Mahatin�i, telah 
memberkati kita.

Tapi, A�ah telah 
berbicara dengan 

jelas kepadaku bahwa 
kita harus pindah.

A�ah telah
 berbicara, Dia pasti 

akan menunju�an 
kita caranya.

Kejadian 12:1-3Kejadian 12:1-3

Yang Mahatin�i 
telah berbicara 
kepadaku bahwa 
Dia … Dia akan 

memberkati semua 
orang di muka 

bumi melalui aku.

A�ah membuat janji 
yang besar kepada Abram 

dan keturuna�ya …

… dan, melaluimu 
semua bangsa di bumi 

akan diberkati.
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Maka, Abram 
menin�alkan Haran 

seperti yang 
diperintahkan A	ah.

Mereka pun berangkat 
ke tanah Kan�n.

S�t berkemah dekat pohon 
terbantin di More, Abram mendengar 

suara A	ah berbicara kepadanya.
Tanah tempat 

kamu berdiri ini, 
akan Kuberikan 

kepada 
keturunanmu.

Keturunanku?

Di sinilah aku mendengar 
suara-Mu dan di sinilah 
aku akan mendirikan 

mazbah bagi-Mu.

Kejadian 12:4-9Kejadian 12:4-94



Paman, tidak ada 
cukup makanan. Aku 

tidak tahu bagaimana 
kita dapat bertahan 

hidup di sini.

A
ah telah
 menjanjikan tanah 

ini kepadaku, tapi kita 
harus mampu memberi 

makan ternak dan 
keluarga kita.

Kita akan 
pindah ke Mesir 

sampai kelaparan 
berakhir, kemudian 
kembali ke Negeb.

S�t orang 
Mesir melihat 

betapa cantiknya 
dirimu, nyawaku 

tidak akan berarti 
apa-apa. Mereka 
akan membunuhku 

supaya dapat 
memilikimu.

Kamu harus 
mengaku sebagai 

adi�u supaya 
aku diperlakukan 

dengan baik.

Wanita di rombongan
itu sangat cantik ...
bahkan lebih cantik

daripada yang
diceritakan.

Ya, lebih cantik 
daripada perempuan 

mana pun di Nil.

Kalau dia 
secantik yang
kamu ceritakan,
kamu akan diberi
hadiah karena
membuatku tertarik
kepadanya. Dan,
aku akan menjadi-
ka ya selirku.

Mereka 
punya harta 
yang sangat 

banyak.

Ya, dan 
kecantikan 

yang sangat 
menawan …

Kejadian  12:10-15Kejadian  12:10-15

Kudengar, orang-
orang ini menyembah 

berhala. Mereka tidak 
menyembah A
ah yang 
sejati, tapi menyembah 
dewa-dewi dari sungai 
mereka yang besar.

Maksudmu?Benar, dan aku 
mengkhawatirkan 

nyawaku.
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Kalian boleh 
tin�al di negeri 

kami. Negeri ini 
terbuka untukmu. 
Tapi, perempuan
ini … dia harus 

tin�al di istana 
bersamaku.

Dia adik 
perempuanku. 

Dia akan 
melakukan 

seperti yang 
engkau 
katakan.

S�t berada di sana, 
Abram memperoleh begitu

 banyak domba, sapi, keledai, 
unta, juga sejumlah besar 

pelayan laki-laki dan 
perempuan.

Tapi, A�ah tidak suka kalau 
perempuan yang akan menjadi ibu 
dari bangsa yang besar harus 

menjadi selir laki-laki lain.

Tulah 
datang dan 

menimpa kita s�t 
ini juga! Orang ini 
telah membawa 
dewa-dewi asing 

ke negeri kita. Dia 
akan menyusahkan, 

bahkan mungkin 
menghancurkan 

kita!

Kejadian 12:16-17Kejadian 12:16-176



Apa yang
 sudah kamu 

lakukan? Mengapa 
kamu berbohong

 dan berkata bahwa 
dia adikmu?! Telah 

nyata bagiku bahwa 
wanita ini adalah 

istrimu!
Enyahkan orang 
ini dan istrinya 
supaya seluruh 

keluargaku 
menjadi sehat 

kembali!

Mereka dan 
segala sesuatu 

yang telah 
mereka peroleh 

harus pergi!

Paman, 
sekarang kita 
akan pergi ke 

mana?

Kembali ke 
Negeb, lalu 
ke Betel.

Dengan begitu 
banyak lembu dan 
ternak? Apakah 
negeri ini akan 

cukup bagi 
kita?

ini adalah
 berkat dari Yang 
Mahatin�i. Semua 

yang kita miliki berasal 
dari tangan-Nya. Dia 

telah menjamin segala 
yang baik di tanah 

yang dijanjikan-Nya ini. 
Ke tanah inilah Aku 

harus kembali.

Ya A�ah, Engkau 
telah membawaku 
kembali ke tanah 

perjanjian ini. Di sinilah
 aku akan menyembah-Mu, 

dan menempatkan 
bangsa kami di sini 

supaya nama-Mu 
dikenal.

Kejadian 12:18-13:4Kejadian 12:18-13:4
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Singkirkan 
ternakmu! Mereka 

boleh minum setelah 
kami selesai dan 
pergi ke padang 

rumput!

Memangnya 
ternakmu lebih baik 
daripada punya kami? 
Ternak milik Lot juga 
berhak mendapat air 

sebanyak yang mereka 
butuhkan!

Paman, para gembala kita 
bertengkar. Ternak kita 

begitu banyak dan negeri ini
 tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan ternak kita ...
 Aku harus pindah!

Aku ingin tidak 
ada perselisihan 

di antara kita. Kita ini 
keluarga. Dan, aku tidak 
ingin ada pertengkaran 

di antara gembala 
kita … ikutlah 

denganku.

Kita akan berpisah, 
tapi seluruh negeri ini 

terbuka bagimu.

Pilihlah 
wilayah mana 

pun dari negeri 
ini. Jika kamu ke 
kanan, aku ke 

kiri. Jika kamu ke 
kiri, aku akan 

ke kanan.

Aku hargai 
keputusanmu. Aku 
akan memindahkan 
kemahku jauh dari 

sana, di dekat 
pohon terbantin 

di Mamre.

Di sana. Aku 
memilih tanah yang 
pengaira�ya baik,

 di kedua sisi sungai 
Yordan. Aku akan pergi 
dan mendirikan rumah 

di sana ... di dekat 
Sodom dan 
Gomora.

Kiranya ada 
kedamaian di 
antara kedua 

kelompok
 kita.

Tuan kami, 
Abraham, adalah 

pemiliknya dan lebih
 besar dari tuanmu. 

Ternaknya akan selalu 
didahulukan. Sekarang

 pergilah!

Kejadian 13:5-18Kejadian 13:5-188



Dalam salah satu perang ini, kota Sodom dan Gomora 
diserbu dan dijarah, termasuk mereka yang tin�al 
di daerah sekitarnya seperti Lot dan keluarganya.

Pada zaman itu, sering terjadi 
peperangan karena raja-raja 

setiap kota berusaha memperluas 
kekuas�n dan kekay�n mereka.

Lihat tuan, salah 
seorang gembala 

Lot kembali!

Kita
akan lihat yang

diperluka�ya. Aku 
harapkeponakanku 

baik-baik saja.

Beri dia 
minum untuk 

menyegarka�ya, 
lalu dia dapat 

menunju�an jalan 
bagi kita.

Kumpulkan semua
 orang kita yang siap 

berperang, paling tidak
 318 orang. Orang-orang 
Mamre, Amori, Eskol, dan 

Aner bersekutu denganku. 
Pergi, dan minta mereka 

bergabung dengan 
kita!

Terjadi perang! 
Empat raja melawan 

lima raja. Banyak 
yang jatuh ke dalam 

sumur aspal di 
Lembah Sidim. Lot dan 
segala kepuny�nya 
sekarang ditawan!

Kita maju 
sekarang untuk 
menyelamatkan 

keponakanku dan 
keluarganya!

Siap, 
Tuan!

Kejadian 14:1-14Kejadian 14:1-14
9



Salah seorang 
pengintai kembali dengan 
kabar. raja-raja itu telah 
berhenti untuk bermalam
 di Lembah Syawe. Lot dan 
keluarganya pasti ada 

bersama mereka.

Bagus, Lembah Para
 Raja. Kita akan membagi 
pasukan dan bergegas. 
Kegelapan dan kejutan 
akan menjadi senjata 

tambahan kita!

Eeiya�!!

Paman, kau 
datang demi 

kami!

itu Melkisedek, 
Raja Salem, dan 

yang bersamanya 
adalah Raja 

Sodom.

Kejadian 14:15-17Kejadian 14:15-1710



Di belakangku orang-
orangku membawa roti dan 

anur untuk menyegarkanmu 
setelah kemenanganmu 

yang besar.

Tapi, aku 
membawa lebih 

dari itu … Sebuah 
berkat dari Yang 

Mahatini.

Diberkatilah
Abram oleh A�ah Yang

Mahatini, Pencipta langit 
dan bumi, dan terpujilah 
A�ah Yang Maha Tini, 

yang telah menyerahkan 
musuh-musuhmu ke 
dalam tanganmu!

Dan kepadamu, Melkisedek, 
imam A�ah Yang Mahatini, aku 
akan memberikan sepersepuluh

 dari segala yang ada di sini. Aku 
menghormati Yang Mahatini 

karena telah memberiku 
kemenangan besar.

Abram, beri aku 
orang-orang ini, tapi 

ambi�ah barang-barang 
itu untuk dirimu sendiri 
sebagai pengharg�n 
atas kemenanganmu.

Aku tidak akan 
melakuka ya. Aku 
telah bersumpah 

kepada Tuhan Yang 
Mahatini.

Aku tidak 
akan menerima 
apa pun darimu, 

seutas benang atau 
tali sandal sekalipun 
supaya jangan engkau 
berkata, “Akulah yang 

membuat Abram 
kaya.”

Kepada 
orang-orang

 yang mendukungku 
dan orang-orang yang 
bersamaku; Aner, Eskol, 

dan Mamre. Berilah
 bagian mereka dari 

peperangan itu.

Tapi aku
… aku tidak

akan mengambil 
apa pun dari 

milikmu.

Kejadian 14:18-24Kejadian 14:18-24
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Jangan takut, 
Abram, Akulah 

perisaimu, upahmu 
akan besar.

Tuhan A�ah 
Yang MahaKuasa, 

apa yang dapat Kau 
berikan padaku karena 

Sarai dan aku tidak 
punya anak.

Engkau telah 
memilihku untuk tidak 
memiliki anak. Oleh 

karena itu, seorang 
hamba dalam rumahkulah 

yang akan menjadi 
ahli warisku.

Pergilah 
keluar.

Seorang hamba 
tidak akan menjadi

 ahli warismu. Seorang 
anak yang berasal
 darimu yang akan

 menjadi ahli 
warismu.

Tuhan A�ah Yang 
Mahakuasa, bagaimana 

aku tahu kalau aku 
yang akan memiliki 

negeri itu?

Lihatlah 
ke langit dan 

hitunglah seluruh 
bintang-bintang
 itu … jika kamu

 dapat. Sebanyak itulah 
keturunanmu 

kelak.

Abram percaya 
perkat�n A�ah, dan 

A�ah memperhitungkan 
hal itu kepadanya 

sebagai kebenaran.

Bawalah kepada-Ku 
seekor sapi betina, seekor 

kambing jantan, dan seekor 
domba jantan, masing-masing 

berumur tiga tahun. Selain 
itu, bawa juga seekor 
tekukur dan seekor 

anak merpati.

Kejadian 15:1-9Kejadian 15:1-912



Bawalah kepadaku 
binatang-binatang yang 

telah kupilih itu. Aku akan 
mempersembahka�ya 

kepada A�ahku.

Pergi!

Ketahuilah, 
keturunanmu akan 

menjadi orang asing
 di negeri yang tidak 
mereka miliki. Mereka 
akan menjadi budak
 dan dianiaya selama 

400 tahun.

Kejadian 15:10-13Kejadian 15:10-13
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Tapi, Aku 
akan menghukum

 bangsa yang telah 
menjadikan mereka 

sebagai budak …

… dan mereka 
akan keluar 

dengan banyak 
harta.

Tapi, kamu akan 
mati dalam damai 
dan dikuburkan 

saat usiamu 
telah lanjut.

Pada generasi
keempat, keturunanmu 
akan kembali ke negeri
ini … karena dosa-dosa 

orang Amori belum
genap.

Aku akan 
membuat 

perjanjian 
denganmu.

Aku akan 
memberikan negeri 

ini kepada keturunanmu, 
dari sungai Mesir sampai 

ke sungai besar Efrat,
 dan seluruh negeri milik 

bangsa-bangsa yang 
tinggal di sana.

Kejadian 15:14-21Kejadian 15:14-2114



Apa aku ini 
Tuhan dan mampu 

melakuka�ya? Apa
 yang kamu minta ada 
dalam tangan Tuhan, 

bukan manusia.

Aku ingin 
punya anak, tapi 

melalui hambaku Hagar. 
A�ah tidak memberikanku 

anak. Tapi, kalau kamu tidur 
denga�ya. Aku dapat memiliki 

sebuah keluarga darinya.

Kejadian 16:1-3Kejadian 16:1-3

Apa kamu 
yakin tentang 

hal ini?

Ya.

Aku
 ingin punya 

anak.
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Bawakan aku 
makanan yang 
dihancurkan itu 
untuk dijadikan 

roti.

Aku tidak 
bisa, aku harus 

beristirahat agar 
aku bisa memberikan 

suamimu seorang 
anak yang kuat.

Anak itu akan 
menjadi mili�u 
untuk kuasuh!

Engkau tidak
 akan  san�up, 

tapi aku san�up 
memberikan Tuan 
Abram apa yang 

selalu dia 
dambakan.

ini salahmu sehin�a 
aku menderita! Engkau 
tidur dengan hambaku. 

Sekarang, dia mengandung 
dan memandang rendah 

aku!

A�ah akan 
menjadi Hakim di 

antara kita!

Aku hanya 
melakukan 
apa yang 

kamu minta.

Tapi, dia di 
bawah kuasamu 
... Perbuatlah 
apa pun yang 
kamu an�ap 

baik.

Kamu hamba 
yang malas! Siapkan 

makanan seperti yang 
kuperintahkan kepadamu 
pagi ini, atau aku akan 
mencambukmu sehin�a 
kamu sadar bahwa aku 

adalah nyonyamu!

Kamu tidak berarti 
apa-apa selain hanya 
memberikan seorang 

bayi yang akan segera 
diambil darimu. Kamu 
tidak akan pernah 

mengasuh anak
 itu lagi!

Kejadian 16:4-6Kejadian 16:4-616



Hagar, hamba 
Sarai, dari 

manakah kamu 
dan ke mana 
kamu pergi?

Aku melarikan 
diri dari nyonyaku 

karena dia 
memperlakukanku 

dengan kasar.

Kembalilah 
kepada nyonyamu 

dan tunduklah 
padanya!

Aku akan 
menambah 

keturunanmu 
begitu banyak 

sehin�a mereka 
akan terlalu 
banyak untuk 

dihitung.

Anak yang kamu 
kandung akan dipan�il 

ismael karena Tuhan 
telah mendengar 
penderit�nmu.

Dia akan 
menjadi seperti 

keledai liar. Tanga�ya 
akan melawan siapa pun, 
dan tangan setiap orang 
akan melawa�ya. Dan di 
tempat kediama�ya, dia 
akan menentang semua 

saudaranya.

Engkau 
adalah A�ah 

yang melihatku.

Sekarang, 
aku telah melihat 

Pribadi yang 
melihat aku.

Kejadian 16:7-16Kejadian 16:7-16

Selamat, Tuan. 
Engkau mendapat 

anak laki-laki!

Namanya 
adalah 
ismael.

17



Akulah Tuhan Yang 
MahaKuasa, hiduplah di 

hadapan-Ku dengan 
tidak bercela.

Aku akan mengadakan 
perjanjian denganmu dan 

membuat keturunanmu 
bertambah banyak.

Namamu bukan lagi 
Abram, tapi Abraham 

karena Aku telah 
menjadikanmu Bapa 

segala bangsa.

Aku akan 
membuat keturunanmu 

begitu banyak. Aku akan 
menjadikan bangsa-bangsa 

darimu, dan raja-raja 
akan berasal darimu.

Inilah perjanjian-Ku 
denganmu dan 

keturunanmu … Setiap 
laki-laki yang 

lahir di rumahmu, 
maupun yang dibeli 

dengan uangmu, harus 
disunat.

Kejadian 17:1-14Kejadian 17:1-14

Seluruh negeri 
Kanaan ini, tempat 

kamu sekarang menjadi 
orang asing, Kuberikan 
kepadamu dan kepada 
keturunanmu sebagai 
tanah pusaka untuk 
selamanya. Dan, Aku 
juga akan menjadi 

Allah mereka.

Perjanjian 
kekal-Ku adalah 
denganmu dan 

keturunan-
keturunanmu.
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Istrimu tidak lagi 
dipanggil Sarai, tapi 
namanya sekarang 

adalah Sara.
Aku akan 

memberkatinya dan 
memberimu seorang 

anak darinya. Dia akan 
menjadi Ibu dari segala 

bangsa dan raja.

Mungkinkah 
seorang anak

 akan lahir dari 
seorang laki-laki 
yang berumur 100 

tahun dan istri 
yang berumur 

90 tahun?”

Tapi, Aku akan 
membuat perjanjian-Ku 

dengan Ishak, yang akan 
dilahirkan Sara bagimu 

pada saat seperti ini, 
tahun depan.

Seandainya ismael 
diperkenankan hidup 
dalam berkat-Mu!

Ya, tapi 
istrimu akan 

melahirkan seorang 
anak laki-laki dan kamu 
akan menamainya Ishak. 
Aku akan mengadakan 
perjanjian kekal-Ku 

dengannya dan 
keturunannya.

Aku telah
 mendengar doamu 

bagi Ismael dan Aku 
akan memberkatinya. 
Dia akan menjadi bapa 

dari 12 pemimpin dan Aku 
akan menjadikan dia 
bangsa yang besar.

Hari ini, dalam 
ket�tan kepada 

perintah A�ah, tidak 
hanya ismael dan 
aku, tapi seluruh 

laki-laki di rumahku 
harus disunat sesuai 

perintah Tuhan.
Kejadian 17:15-27Kejadian 17:15-27
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Tuanku, jika hamba 
berkenan di matamu, 

tin�a�ah dan 
beristirahatlah di sini. 

izinkan hamba juga 
membasuh kakimu.

Hamba akan 
memberikan 

sesuatu yang 
menyegarkan 

Tuanku sebelum 
berangkat.

Baik, buatlah 
seperti yang 
kau katakan.

Cepat! Siapkan 
tepung dan 

pan�anglah 
roti.

Ambil anak 
sapi pilihan ini 
dan masaklah 

segera!

Kejadian 18:1-7Kejadian 18:1-720



Di mana 
Sara, istrimu 

itu?

Hamba 
tidak 

tertawa.

Kami harus 
berangkat.

izinkan
hamba 

mengantar 
Tuan. Hamba
tahu, Tuan-
tuan akan 

menuju 
Sodom.

Ya, kamu 
memang 
tertawa.

Kejadian 18:8-15Kejadian 18:8-15

Mengapa 
istrimu tertawa 

dan berkata, 
“Mungkinkah aku 
memiliki seorang 

anak?”

Aku akan 
kembali pada 

waktu yang telah 
ditetapkan tahun 
berikutnya dan 

Sara akan memiliki 
seorang anak 

laki-laki.

Adakah hal 
yang terlalu 

sulit bagi 
Tuhan?

Aku 
sudah uzur 
dan suamiku 
sudah tua, 

bisakah aku 
memiliki 

sukacita ini?

Di sana, 
di dalam 
tenda.

Aku pasti akan 
kembali kepadamu 
pada s�t seperti 
ini tahun depan, dan 
Sara akan memiliki 

anak laki-laki.
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Haruskah Aku 
menyembunyikan 
dari Abraham 

tentang apa yang 
akan Kulakukan?

Dia pasti akan 
menjadi bangsa 

yang berkuasa dan 
besar, dan semua 
bangsa-bangsa 
akan diberkati 

melalui dia.

Aku 
telah memilihnya 

supaya dia mengajarkan 
kepada anak-anaknya dan 

keturunannya untuk tetap 
berada dalam jalan Tuhan 

dengan melakukan kebenaran 
dan keadilan sehingga 

Tuhan memberikan kepada 
Abraham apa yang telah 

dijanjikan-Nya.

Tapi Tuhan,
 apakah Engkau 

akan membinasakan 
orang benar 

bersama dengan 
orang jahat?

Bagaimana
 jika ada 50 
orang benar 
di kota itu?

Tida�ah Hakim 
Atas Seluruh Bumi 
akan melakukan 
apa yang benar?

Jika Aku 
menemukan 50 

orang benar, Aku 
akan mengampuni 
seluruh kota itu 
karena mereka.

Kejadian 18:16-26Kejadian 18:16-26

Keluh kesah terhadap kota Sodom 
dan Gomora begitu hebat, begitu 

juga dosa mereka. Aku akan turun 
dan melihat apakah mereka berbuat 

jahat seperti keluh kesah yang 
telah sampai kepada-Ku.

22



Kumohon Tuhan, 
izinkan hamba 

berbicara sekali 
lagi walaupun 

hamba hanyalah 
debu dan abu.

Bagaimana jika 
kurang 5 orang

 dari 50 orang itu? 
Apakah Engkau akan 

memusnahkan seluruh 
kota karena kelima 

orang itu?

Jika Aku menemukan 
empat puluh lima 

orang, Aku tidak akan 
memusnahka�ya.

Bagaimana 
jika hanya empat 
puluh yang ada

 di kota itu?
Karena empat 

puluh orang itu, 
Aku tidak akan 
menghancurkan 

kota itu.

Kiranya Tuhan 
tidak murka, tapi 

izinkan hamba 
bertanya lagi.

Bagaimana 
jika hanya 

ada 30 orang 
benar? Aku tidak akan 

menghancurka�ya 
jika Aku menemukan 

30 orang benar
 di sana.

Sekarang hamba 
telah memberanikan 

diri lagi untuk 
berbicara kepada 

Tuhanku, bagaimana 
jika ada 20 orang 

benar di sana?

Karena 20 
orang itu, aku 

tidak akan
 memusnahkan 

kota itu.

Sekiranya Tuhanku 
tidak murka, hamba 
hendak berbicara 

sekali lagi.

Bagaimana 
jika ada 10 

orang benar 
di sana?

Karena 10 
orang itu, aku 

tidak akan 
memusnahkan 

kota itu.

Kejadian 18:27-33Kejadian 18:27-33
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BraaK!

Tuan-tuan, 
datanglah ke 

rumah hambamu 
dan biarlah 

hamba membasuh 
kakimu. Engkau 
boleh menginap 
malam ini dan 
berangkatlah 
besok pagi.

Tidak, 
kami akan 
bermalam 
di tanah 
lapang.

Hamba 
memaksa 
agar Tuan 

menjadi tamu 
hamba.

ildith, kita dikunjungi 
tamu yang datang dari 
jauh. Tolong, sediakan 
makanan bagi mereka 

segera!

Kami melihat dua 
laki-laki memasuki 
kota malam ini. Di 

mana mereka?

BraaK! Bawalah mereka 
keluar supaya kami 
dapat bersetubuh 
dengan mereka!

Kejadian 19:1-5Kejadian 19:1-5

Ha ha ha! 
Ya, kami 

siap untuk 
mereka!

BraaK!BraaK!
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Tidak saudara-
saudaraku! Jangan 
lakukan kejahatan 
seperti yang kamu 

ucapkan itu.

Aku punya dua 
anak perempuan 

yang belum pernah 
tidur dengan 
seorang pria.

Aku akan 
membawa mereka 
pada kalian dan 

kalian boleh 
melakuka�ya 

dengan mereka
sesuka kalian.

Tapi, 
jangan apa-

apakan orang-
orang ini! Aku 
telah memberi 
perlindungan 
bagi mereka 
di rumahku.

Dengar! Orang 
ini datang kepada 

kita sebagai orang 
asing dan sekarang 

dia ingin menjadi 
hakim!

Kami akan 
memperlakukanmu

 lebih buruk 
dibandingkan 
orang-orang

 itu.

Aku tidak bisa 
melihat apa-apa. 

Tapi, biarkan 
aku menemukan 
orang-orang 

asing itu. Bantu aku 
menemukan 
pintunya!

Lupakan!
Aku ingin 
menjadi 
orang

pertama
yang 

meniduri 
orang-
orang 

itu.

Kejadian 19:6-11Kejadian 19:6-11

Biarkan 
kami masuk 
sekarang!
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Apakah ada orang lain lagi 
di sini? Menantu laki-lakimu,
 anak laki-lakimu, atau anak 

perempuanmu, siapa pun 
yang kamu miliki?

Mereka harus 
dibawa keluar 

dari sini, karena 
kami akan 

menghancurkan 
tempat ini.

Sun�uh hebat keluh 
kesah orang tentang

 kota ini di hadapan Tuhan 
sehin�a Dia mengutus

 kami untuk memusnahkan 
kota ini.

Ya, ada dua 
laki-laki yang akan 
menikahi anak-anak 
perempuanku, aku 
akan memberitahu 

mereka.

Sun�uh 
dongeng yang 
liar, kau pasti 
minum an�ur 

terlalu banyak.

Kau pasti
 bercanda. Sodom 

adalah tempat 
paling aman dan 
paling makmur 
untuk didiami.

Penghakiman A�ah?! 
Ha ha ha! Aku belum 
pernah dengar itu 

sebelumnya.

Dasar 
gila!

Cepat, hampir fajar! 
Bawa istrimu dan anak-anakmu 
atau kau akan musnah dalam 
penghakiman dan hukuman ini!

Kejadian 19:12-14Kejadian 19:12-1426



Jangan 
buang-buang 
waktu! Fajar 

akan tiba.
Cepat!

Ada sebuah 
kota yang cukup 
dekat untuk kami 

capai. izinkan 
kami lari ke sana 

supaya nyawa
 kami selamat.

Larilah dan 
jangan menoleh 

ke belakang! Jangan 
berhenti di lembah 
mana pun! Larilah 
ke pegunungan 
atau kamu akan 
dimusnahkan!

Baiklah, kami 
akan menjami�ya. 

Tapi, larilah dengan 
cepat, karena aku 

tidak dapat berbuat 
apa-apa jika kalian 
belum tiba di sana.

Engkau telah
 menunju�an 
belas kasihan 

untuk menyelamatkan 
hamba, tapi kami tidak 

akan bisa mencapai 
pegunungan. Bencana 

ini akan melanda 
dan membunuh

 kami!

Ayo cepat, kita 
hampir sampai! Kita 
bisa melarikan diri

 dari penghakiman A ah 
seperti yang dikatakan 

para malaikat itu!

Kejadian 19:15-23Kejadian 19:15-23
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Tanpa menemukan 10 orang benar di kota itu, Tuhan 
menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang 

dan api seperti yang telah dikatakan-Nya.

A�ah menun�angbali�an kota-kota itu dan 
seluruh makhluk hidup yang tin�al di dalamnya, 

seluruh dataran, termasuk tumbuh-tumbuhan.

Kejadian 19:24-25Kejadian 19:24-25
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Tanpa menemukan 10 orang benar di kota itu, Tuhan 
menghujani Sodom dan Gomora dengan belerang 

dan api seperti yang telah dikatakan-Nya.

A�ah menun�angbali�an kota-kota itu dan 
seluruh makhluk hidup yang tin�al di dalamnya, 

seluruh dataran, termasuk tumbuh-tumbuhan.

Kejadian 19:24-25Kejadian 19:24-25
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“ildith, cepatlah! 
Jangan menoleh
 ke belakang!”

Namun, istri Lot 
menoleh ke belakang, 
ke arah Sodom, dan 
menjadi tiang garam.

S�t Tuhan menghancurkan
kota-kota di dataran itu,

Dia mengingat Abraham, dan
menyelamatkan keponaka�ya,

Lot, untuk lolos dari
bencana itu.

Kejadian 19:26-29Kejadian 19:26-2930



Lot tidak tin�al di kota Zoar karena 
dia takut dengan penduduk di sana.

Mungkin dia takut karena dia akan disalahkan 
atas kehancuran kota-kota itu, atau takut 
kalau-kalau akan ada hukuman yang lain.

Tindakan asusila Sodom dan Gomora 
telah sangat merusak pikiran anak-

anak perempuan Lot sehin�a mereka 
merancang sebuah rencana jahat.

Tidak ada lagi 
pria di sekitar 

kita dan kita harus 
mempertahankan 
keturunan kita.

Malam
 ini, mari kita 

membuat ayah 
mabuk. Aku akan 
masuk dan tidur 

denga�ya.

Malam berikutnya 
mereka melakuka�ya 
lagi dan adiknya tidur 

dengan ayahnya.

Lot tidak tahu kapan mereka datang 
atau pergi, karena dia sangat mabuk.

Mereka melahirkan anak laki-laki 
yang akan menjadi bangsa Moab 

dan bangsa Amon, musuh bebuyutan 
bangsa israel di kemudian hari.

Kejadian 19:30-38Kejadian 19:30-38
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Sementara 
itu, Abraham 

pindah ke 
daerah 

laiya ...

Wanita 
ini cantik 

juga.

Ya, dia 
adi�u.

Lagi-lagi, daripada memercayai A�ah, 
Abraham kembali berbohong ketika 
dia memasuki tanah orang Filistin, 
wilayah kekuas�n Raja Abimelekh.

Kamu 
melakukannya 

dengan maksud baik, 
tapi kembalikan dia 
karena Dia adalah

 istri nabi.

Jika tidak, 
Aku akan 

membunuhmu!

Kamu akan mati 
karena wanita yang 

telah kamu ambil itu, 
dia sudah menikah.

Apa yang telah kamu lakukan? 
Kesalahan apa yang telah 

kulakukan kepadamu sehin�a 
kamu mendatangkan dosa 

ini atas kami?

Aku mengira tidak 
ada takut akan Tuhan 

di sini dan engkau 
akan membunuhku.

Dia memang 
adi�u, anak 
perempuan 

ayahku.

Abraham, aku memberi 
sapi, domba, dan budak 

untukmu. Negeriku 
terbuka untukmu.

Lalu, kepadamu, aku 
memberikan kepadamu 
seribu syikal perak 

untuk menebus 
pelan�aran ini.

Berdoalah bagiku 
dan rumahku, karena 
tidak seorang pun 

dalam rumahku yang 
mengandung sejak 

kamu datang kemari.

Kejadian 20Kejadian 2032



WAAAAHH!

Dan, Tuhan pun men�enapi 
janji-Nya kepada Sara.

Siapakah yang 
berpikir bahwa ini 

mungkin?

Tuhan 
Abraham 

adalah Tuhan 
yang nyata.

Kejadian 21:1-7Kejadian 21:1-7

Tuan, engkau 
mendapat 

seorang anak 
laki-laki!

Namanya adalah 
ishak! Dia akan 
membawa tawa 

bagi kita!

A�ah telah 
membuatku tertawa 
dan setiap orang 

yang mendengar hal
 ini akan tertawa!

Siapakah yang 
mengatakan bahwa 
Sara akan menyusui 

anak pada usia 
senja?

A�ah berjanji 
… dan telah 

memberikan apa 
yang telah 

dijanjikan-Nya.
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Namun, seiring pertumbuhan 
anak yang dijanjikan itu, masalah 

mulai muncul di perkemahan itu.

Makan dan minumlah sesuka 
hatimu. Ana�u ishak tidak 

lagi bergantung pada 
ibunya. Dia mampu makan 
dan menikmati makanan 

bersama kita.

Anaknya! 
Bagaimana 

dengan anaknya 
dariku?

Anak macam apa
kamu? Kamu bahkan

belum bisa berlari dan
berburu. Kamu hanya bisa 

berkeliaran di sekitar 
tenda dengan ibumu!

Singkirkan 
perempuan itu dan 

anaknya! Mereka tidak 
punya hak atau bagian 
dalam warisan dengan 

anak kita!

Tapi dia 
juga darah 
dagingku!

Persoalan tersebut membuat Abraham begitu 
tertekan sehin�a dia meminta petunjuk kepada 
Tuhan untuk menjawab pertany�n yang sulit itu.

Janganlah keadaan 
itu membuatmu tertekan. 
Baik anak maupun ibunya 

juga akan dipelihara.

Sebab melalui 
Ishaklah, keturunanmu 

akan diperhitungkan.

Aku juga akan 
menjadikan anak dari 
hambamu itu menjadi 
bangsa yang besar 

karena dia juga 
keturunanmu.

Kejadian 21:8-13Kejadian 21:8-13

Tidak! 
Dia tidak 

akan pernah 
berbagi 

dengan anak 
kita, ishak!
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K�sokan paginya, 
Abraham melepas Hagar 

dan ismael dengan 
persedi	n makanan.

Namun, perjalanan melalui 
padang gurun itu terlalu berat 

dan mereka kehabisan air.

A�ah Abraham, 
kasihanilah kami. Aku 
tidak tahan melihat 

anak itu mati.

Jangan 
takut! A�ah 

telah mendengar 
tangisan anak 

yang terbaring
 itu.

Gendonglah 
anak itu karena 

Aku akan 
membuatnya 

menjadi bangsa 
yang besar.

Kemudian, Tuhan membuka mata 
mereka untuk melihat sumur di dekat 

situ, tempat mereka dapat mengisi 
kantong kulitnya dengan air.

Kejadian 21:14-21Kejadian 21:14-21

A�ah menyertai
 anak itu seiring dia 
beranjak dewasa 

dan ibunya mengambil 
seorang istri 

baginya dari Mesir.
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Raja dari tanah itu, 
Abimelekh, beserta 

panglimanya menemui 
Abraham.

Berjanjilah di hadapan A�ah bahwa 
kau tidak akan berlaku curang 
kepadaku atau keturunanku. Dan 

tunju�anlah kepada mereka kebaikan 
yang telah kutunju�an kepadamu.

Aku 
berjanji 

kepadamu.

Majikan kami, Abraham, 
mengirim pesan bahwa 
gembala-gembalamu 

telah merampas sumur 
yang telah dia gali.

Aku baru tahu 
tentang hal ini. 
Sumur itu akan 
menjadi milik 

Tuanmu. Aku akan 
pergi menemuinya 

sendiri.

Akan selalu ada 
perdamaian antara 

keluargamu dan 
keluargaku.

Raja itu kembali ke negeri 
Filistin, dan Abraham 

menanam sebatang pohon 
Tamariska di Bersyeba.

Lalu, Dia mulai meman�il 
nama Tuhan, A�ah yang kekal.

Kejadian 21:22-34Kejadian 21:22-34

Apa artinya 
domba-domba 

betina ini berdiri 
terpisah?

Domba-domba 
betina itu untukmu, 

sebagai bukti 
bahwa akulah 
yang men�ali 

sumur ini.

Kami tahu 
bahwa Tuhan 
menyertai 

engkau dalam 
segala hal yang 

kau lakukan.
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Sesudah itu, A�ah hendak mencari 
bukti kesedi�n Abraham untuk t�t.

Abraham!

ini aku 
Tuhan.

Bawa Ishak, 
anak tunggal 

yang kau kasihi itu, 
dan pergilah ke 

tanah Moria.

Aku ingin kamu 
mempersembahkan dia 

sebagai kurban bakaran, 
di salah satu gunung 
yang akan Kukatakan 

kepadamu.

K	sokan harinya, pagi-pagi sekali, 
Abraham memasang pelana pada 

keledainya dan mengajak dua orang 
pelaya�ya bersama ishak, anaknya.

Sesudah mengumpulkan 
kayu yang cukup untuk 

kurban bakaran, Abraham 
pergi ke tempat yang 
telah dikatakan A�ah 

kepadanya.

Kejadian 22:1-3Kejadian 22:1-3
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Pada hari ketiga dalam perjalanan 
itu, Abraham melayangkan pandanga
ya 

dan melihat gunung itu dari kejauhan.

Kalian berdua 
tin�a�ah di sini 
bersama keledai 
itu, aku dan anak 

ini akan pergi 
ke sana.

Kami 
akan pergi 

dan beribadah, 
kemudian kami 
akan kembali.

Abraham memikulkan 
kayu di atas ishak.

Sementara, 
Abraham 
sendiri 

membawa api 
dan pisau.

Ayah?

Kita punya 
api dan kayu, 
tapi di mana 
dombanya?

A�ah 
sendiri yang 

akan menyediakan 
domba untuk 

kurban bakaran 
itu, ana�u.

Kejadian 22:4-8Kejadian 22:4-8

Ya, nak?

38



Abraham 
membangun 

sebuah 
mazbah.

Lalu, menyusun 
kayu-kayu itu di 
atas mazbah.

Kemudian, 
mengikat 
ishak …

... dan membaringka�ya 
di atas mazbah.

Kejadian 22:9Kejadian 22:9
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... Kemudian, Abraham 
mengambil pisau untuk 
menyembelih anaknya, 
anak perjanjian itu.

Kejadian 22:10Kejadian 22:10
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Abraham!

Ya, 
Tuhan 

...
Jangan kamu apa-

apakan anak itu! Sekarang 
Aku tahu bahwa kamu takut 
akan Allah sebab kamu tidak 

menahan anakmu yang tunggal 
itu untuk dipersembahkan 

kepada-Ku.

Tempat ini akan 
dinamai “Tuhan 
menyediakan”.

Kemudian, Abraham menoleh 
dan melihat hewan kurban 
yang telah A
ah sediakan.

Kejadian 22:11-14Kejadian 22:11-14
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“Aku bersumpah demi diri-Ku 
sendiri,” firman Tuhan: “Karena kamu 

telah berbuat demikian dan tidak 
menahan anakmu yang tunggal, Aku 
akan memberkatimu dan menjadikan 

keturunanmu sangat banyak 
seperti bintang-bintang di langit 

dan pasir di tepi pantai.”

“Keturunanmu akan 
menduduki kota-kota 

musuhnya, dan seluruh 
negeri di bumi akan 

diberkati oleh karena 
keturunanmu karena 
kamu telah mematuhi 

perintah-Ku.”

Kemudian, Abraham kembali 
kepada kedua hambanya dan mereka 

berangkat menuju Bersyeba.

Kejadian 22:15-19Kejadian 22:15-19
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