




Sesuatu
yang dibuat

Pilatus.

Di sini
tertulis:

“Yesus, Raja
orang 
Yahudi.”

Pilatus ingin memastikan 
setiap orang tahu 

kejahatan-Nya!

Orang-
orang Yahudi 

tidak akan
senang!

Apa
itu?

Dalam tiga 
bahasa.

Aku
menang! 

ini mili�u! 
Ha!

Dia
berkata akan
meruntuhkan 

Bait A�ah dan 
membangu�ya 
kembali dalam 

tiga hari!

Aku 
akan percaya 

kepada-Nya jika 
Dia melakukan
itu, Kayafas!

Ya Bapa …

mereka 
tidak tahu 
apa yang 
mereka 
lakukan!

Tapi,
dapatkah 

Dia menurunkan 
diri-Nya dari 

salib?

Ampunilah 
mereka …

Berhenti
bermain-main 
dan kerjakan
tugas kalian!

Lihat ini! 
Tidak ada 
jahita�ya!

Bagaimana 
kita bisa 

membaginya?

Setelah
semuanya ini,
Pilatus tidak 
akan peduli.

Aku tahu
apa yang harus
dilakukan! kita

buang undi!

Jika Engkau 
memang Anak A�ah, 
selamatkan diri-Mu 

dari salib itu!

Sayang kalau 
dirobek. Nanti 
semuanya akan 

berantakan!

Matius 27:35-43; Markus 15:24-32; Lukas 23:34-35, 38; Yohanes 19:18-24Matius 27:35-43; Markus 15:24-32; Lukas 23:34-35, 38; Yohanes 19:18-24 1



Lihatlah … 
di sampingmu 
… anakmu!

Oh, ibu!

Oh …
Ana
u.

Ana
u yang
terkasih …

Dan, kamu, 
lihatlah ... 

ibumu!

Yohanes 19:25-27Yohanes 19:25-27

teganya
mereka

melakukan
ini?
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Di tempat lain.

Dia tidak 
bersalah …

Aku telah 
berdosa …

O, Anak
A�ah … 
Domba
kurban 

kami.

Apa
yang telah

aku--
--lakukan?

Matius 27:5Matius 27:5 3



Anak A�ah?! 
Raja orang Yahudi?!

Menyedihkan!

Selamatkan 
diri-Mu sendiri!

Hentikan! 
Jangan 
gan�u 

Dia!
Tidak! 

Mereka 
benar!

Engkaukah 
Mesias yang 

ajaib?

Selamatkan 
diri-Mu ...

... dan kami 
juga!

Oh, tutup 
mulutmu!

Kita berdua
layak menerima 
hukuman ini! Kita 
berdosa! Kita 

penjahat!

Tapi, 
Dia?

Yesus!

ingatlah aku 
ketika Engkau 

pergi ke 
Keraj�n-Mu!

Sahabatku, 
Aku berkata 
kepadamu ...

hari ini juga, 
kamu akan 

bersama-Ku
di Firdaus.

Sekitar jam k�nam, siang hari, s�t matahari
seharusnya berada pada puncaknya ...

... kegelapan justru
meliputi seluruh tanah itu.

Matius 27:44-45; Markus 15:33; Lukas 23:36-45Matius 27:44-45; Markus 15:33; Lukas 23:36-45

“Eloi!
ELoi! Lama 

sabakhtani? [1]”

Aku ...
Aku haus.

Berikan ini 
kepada-Nya!

Apa
itu?

An�ur 
asam.

Baiklah.

Mazmur 22:1; Matius 27:46-49; Markus 15:34-36; Yohanes 19:28-29Mazmur 22:1; Matius 27:46-49; Markus 15:34-36; Yohanes 19:28-29

[1] “A�ahku! A�ahku! Mengapa Engkau 
menin�alkan Aku?" (Mazmur 22:1)
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“Eloi!
ELoi! Lama 

sabakhtani? [1]”

Aku ...
Aku haus.

Berikan ini 
kepada-Nya!

Apa
itu?

An�ur 
asam.

Baiklah.

Mazmur 22:1; Matius 27:46-49; Markus 15:34-36; Yohanes 19:28-29Mazmur 22:1; Matius 27:46-49; Markus 15:34-36; Yohanes 19:28-29

[1] “A�ahku! A�ahku! Mengapa Engkau 
menin�alkan Aku?" (Mazmur 22:1)
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SUDAH
SELESAi!

Bapa-Ku, ke 
dalam tangan-Mu 

Kuserahkan 
nyawa-Ku!

Tiba-tiba ...

Matius 27:50-51; Markus 15:37; Yohanes 19:30Matius 27:50-51; Markus 15:37; Yohanes 19:306



tirai tebal Bait A�ah
di bagian belakang, tempat
yang hanya boleh dimasuki
para imam menuju hadirat
A�ah, robek …dari atas

sampai ke bawah.

kuburan-kuburan 
terbuka, dan orang-orang 

suci dibangkitkan!

Matius 27:51-53; Markus 15:38; Lukas 23:45Matius 27:51-53; Markus 15:38; Lukas 23:45 7



Ayo.

Sebaiknya
kita pergi
dari sini.

Orang ini 
adalah Orang 

benar.

Dia pasti 
benar-benar 
Anak A�ah!

Orang Yahudi tidak 
suka mayat-mayat 
tergantung pada 
kayu salib s�t 
persiapan hari 

Sabat.

Patahkan
kaki kedua

penjahat itu
agar mereka 

cepat mati.

Dan, “Raja
orang Yahudi”

itu?

“Dia sudah 
mati.”

“Gunakan 
tombak untuk 
memastikan ...”

“... tetapi, jangan 
patahkan tulang-nya 

jika tidak perlu.”

Demikianlah, Kitab Suci 
digenapi, karena mereka 
menikam tubuh-Nya, tetapi 
tidak mematahkan satu 

tulang pun pada tubuh-Nya.

Keluaran 12:46; Bilangan 9:12; Mazmur 34:20; Zakharia 12:10;

Matius 27:54-56; Markus 15:39-41; Lukas 23:47-49; Yohanes 19:31-37

Keluaran 12:46; Bilangan 9:12; Mazmur 34:20; Zakharia 12:10;

Matius 27:54-56; Markus 15:39-41; Lukas 23:47-49; Yohanes 19:31-37
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Semua
ini sangat 

keliru.

Apa yang 
bisa kita 
lakukan?

Kalau
kita melakukan 

sesuatu, kita akan 
ketahuan--

Aku tahu! 
Tapi, kita

harus berbuat 
sesuatu--

“--dan kupikir aku 
tahu apa yang ...”

Kalian
berani kemari
dan membuat 
permint�n

ini.
Kalian

mempertaruhkan
reputasi dan

jabatan kalian
dalam majelis

agama!

Kami tidak
dapat berbuat
apa-apa untuk 
menghentikan

semua ini.

Tapi, setidaknya 
kami berusaha 
melakukan hal 

ini untuk-Nya.

Tuan, telah
dipastikan.

Orang Yahudi
itu sudah

mati.

 Sangat
cepat!

Baiklah--

“--aku akan
memberikan 

perintah.”

“Para prajuritku
akan memberikan

mayat-Nya kepadamu.”

Matius 27:57-59; Markus 15:42-46; Lukas 23:50-53; Yohanes 19:38-40Matius 27:57-59; Markus 15:42-46; Lukas 23:50-53; Yohanes 19:38-40

Menakjubkan!
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Kuburan yang 
kubeli ada di 

dekat sini.

Kuburan itu 
belum pernah 

digunakan.
Yusuf, 
lihat …

Jangan
berhenti. Kita harus 

mengubur-Nya 
sebelum matahari 

terbenam.

Matius 27:59-60; Markus 15:46-47; Lukas 23:53-55; Yohanes 19:40-42Matius 27:59-60; Markus 15:46-47; Lukas 23:53-55; Yohanes 19:40-4210



Ayo. 
Kita akan

kembali setelah
hari Sabat dan 

merawat-Nya.

Kita dapat 
men�unakan 

waktu istirahat 
hari Sabat--

istirahat?
Siapa yang bisa
beristirahat 
sesudah hari 
seperti ini?

Hari berikutnya.

--tapi
penipu itu

berkata Dia 
akan bangkit 

lagi ketika
Dia mati!

Apa lagi
yang kalian 

inginkan 
dariku?

Baru
kemarin dua
orang dari 

kalian datang 
untuk meminta 

mayat-Nya!

Kami duga, para 
pengikut-Nya akan 

meneruskan 
dusta-Nya.

Mereka bisa 
mencoba mencuri 
mayat-Nya, lalu 

berkata bahwa Dia
telah bangkit!

Batu penutup kubur
telah dipasang, tapi kami

minta supaya dibuat
lebih aman lagi.

ini akan
jadi kebohongan 
yang lebih buruk 

daripada--

Baiklah.
Tempatkan 

beberapa penjaga, 
segel kuburan itu

dan amankan.

“Semoga setelah ini, 
kalian tidak perlu 

men�an�uku lagi!”

Matius 27:61-66; Lukas 23:55-56Matius 27:61-66; Lukas 23:55-56 11



Kuburan 
itu aman, 

Tuan.

Akhirnya. ini 
berakhir.

Belum.
ingat

Yudas?

Dia bunuh
diri di sebuah
tanah lapang

dekat sini!

Beli tanah itu. 
Buatlah menjadi 

tanah darah.

Kuburan untuk 
orang-orang 

asing dan para 
penjahat.

Mari kita 
lupakan 
semua ini.

Sore itu ...

ini akan 
cukup.

Kita 
akan pergi 
pagi-pagi, 

kan?

Kita harus
melakukan ini.

Mereka tidak menghormati
tubuh-Nya s�t Dia mati, tapi

kita akan menghormati 
Dia sekarang s�t sudah

disemayamkan.

kudengar, 
mereka telah 
menempatkan 

penjaga!

Bagus …

“... kita bisa minta mereka 
membantu memindahkan batunya.”

Matius 27:7-10; Kisah Para Rasul 1:18-19; Markus 16:1; Lukas 23:56Matius 27:7-10; Kisah Para Rasul 1:18-19; Markus 16:1; Lukas 23:5612



Matius 28:2-4Matius 28:2-4

{Pft�h...!}

Pagi itu …
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Di dekat 
daerah itu.

Gempa 
lagi, ya?

Tapi, 
kuburan-Nya ...

Oh 
tidak!

Matius 28:1, 4; Markus 16:2-4; Lukas 24:1-2Matius 28:1, 4; Markus 16:2-4; Lukas 24:1-214



Apa yang 
terjadi?

Dia
tidak 
ada!

Apa yang 
mereka 
lakukan?

itu
benar!

Kalau 
begitu, di 

mana
Dia?!

Matius 28:5-6; Markus 16:5-6; Lukas 24:3Matius 28:5-6; Markus 16:5-6; Lukas 24:3

Dia, tidak 
ada …

Jangan 
takut!

Dia disalibkan, 
tapi mengapa 

kamu mencari-Nya 
di sini, di tempat 

mereka meleta�an 
orang mati?

Dia tidak 
ada di sini.

Kalian
mencari 
Yesus.
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Dia sudah 
bangkit!

Tidak
ingatkah 
kamu apa

yang telah
Dia katakan?

Dia akan
mati di
tangan 
orang 

berdosa ...

... dan akan 
bangkit lagi 

pada hari 
ketiga!

Jadi,
pergi dan
sampaikan

kepada para
murid-Nya--

Terutama 
Petrus!

--bahwa Dia 
sudah bangkit 
dari kematian 
dan mendahului 
mereka ke 
Galilea!

Petrus! 
Yohanes!

Buka 
pintunya!

Mereka
mengambil 
mayat-Nya!

Di mana 
mereka 
menaruh 

Dia?

Maria, apa 
yang kamu 
bicarakan?

Mayat-Nya! 
Mayat  Yesus! 
Dia tidak ada!

Kuburan-Nya 
kosong!

Matius 28:7-8; Markus 16:7-8; Lukas 24:4-8; Yohanes 20:2Matius 28:7-8; Markus 16:7-8; Lukas 24:4-8; Yohanes 20:216



Yohanes,
apa yang

kamu lihat?
Aku tidak 

tahu …

Dia
tidak 
ada.

Siapa yang
melakuka�ya?

Di kuburan …

Semua ini tidak 
masuk akal!

Maria
Magdalena, 

bukankah tadi 
kamu sudah 

ke sini?

Benar, 
‘kan?

Tadi ada 
gempa, 
lalu--

Mengapa mereka
menin�alkan kain

kafan-Nya?

Aku
segera 

menyusul …

Maria, 
kamu
ikut?

ini bukan
karena
Gempa.

Mengapa kamu 
menangis?

Dan, aku 
tidak tahu di 

mana Dia--

wahai 
Perempuan ...

Lukas 24:12; Yohanes 20:3-13Lukas 24:12; Yohanes 20:3-13

Mereka 
telah mengambil 

tubuh Tuhanku!

Ayo, 
kembali.

17



Mengapa kamu 
menangis? Apa yang 

kamu cari 
di sini?

Tuan?

Apakah Engkau 
melihat mereka 
mengambil-Nya?

Maria.

Guru?!     

Jangan 
pegang Aku 

dulu. Aku
belum

kembali
kepada 
Bapa.

Sekarang,
pergilah

dan beritahu 
saudara- 

saudara-Ku--

“--Aku akan kembali kepada 
Bapa-Ku dan Bapamu.”

“Kepada A�ah-Ku 
dan A�ahmu.”

Segera setelah itu …

Salam!

Engkaukah 
itu?

Engkau … 
hidup!

Jangan 
takut!

Pergilah, 
dan beri tahu

saudara-saudara-Ku
untuk pergi ke Galilea

agar mereka juga
dapat melihat-Ku!

Matius 28:9-10; Markus 16:9; Yohanes 20:14-17Matius 28:9-10; Markus 16:9; Yohanes 20:14-17

Percaya
atau tidak,

kata mereka
itulah yang

terjadi!

kupikir,
kita sudah

membungkam-Nya 
sekali dan untuk 

selamanya--

Kita akan 
melakuka�ya!

Aku punya
rencana

sekarang …

Di tempat lain …

Tidak dapat 
dipercaya!

... dan Mencuri 
mayat-Nya s�t

kalian tidur. Apa kalian tahu
apa yang akan 

terjadi, jika kami
berkata bahwa
kami gagal?

Jika hal ini
sampai kepada
gubernur, aku yang
akan mengurusnya.

kalian Tidak
usah cemas.

uang ini
untuk kalian

semua.

Kalau ditanya, 
katakan bahwa 
murid-murid-Nya 

datang pada 
malam hari ...

Kita tidak
boleh membiarkan

siapa pun tahu
tentang hal ini!

Kita harus 
memberitahu 
semua orang!

Aku telah 
melihat Tuhan!

Dia Hidup!

Matius 28:11-15; Markus 16:10; Lukas 24:9-10; Yohanes 20:18Matius 28:11-15; Markus 16:10; Lukas 24:9-10; Yohanes 20:18

Tapi, bagaimana jika
orang-orang mengetahui 

kebenara�ya? Bahwa
Makhluk gaib itu datang

ke kuburan-Nya?

itu akan
membuktikan

semua yang Dia 
katakan!

18



Percaya
atau tidak,

kata mereka
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terjadi!

kupikir,
kita sudah

membungkam-Nya 
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boleh membiarkan

siapa pun tahu
tentang hal ini!
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Matius 28:11-15; Markus 16:10; Lukas 24:9-10; Yohanes 20:18Matius 28:11-15; Markus 16:10; Lukas 24:9-10; Yohanes 20:18

Tapi, bagaimana jika
orang-orang mengetahui 

kebenara�ya? Bahwa
Makhluk gaib itu datang

ke kuburan-Nya?

itu akan
membuktikan

semua yang Dia 
katakan!
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Di jalan antara 
Yerusalem dan Emaus.

Apa
yang akan

keluarga kita
katakan?

Kita
berbuat benar 

dengan mengikut Dia,
meski berakhir 

seperti ini.

Salam!

Apa yang  
kalian berdua 

bicarakan?

Apa kau
baru saja tiba
di Yerusalem

sehin�a tidak
tahu apa yang

terjadi?

Apa yang 
terjadi?

Yesus dari Nazaret,
seorang nabi yang
besar dan penyembuh
yang berkuasa, ...

... diserahkan 
kepada para 

imam kepala dan 
disalibkan!

Hari ini, 
kuburan-Nya 

terbuka dan Dia 
tidak ada di 

sana!

Tidak
seorang pun

tahu apa yang 
terjadi dengan 

tubuh-Nya!

Telah dilaporkan 
ada gempa-gempa, 
para malaikat, dan 

hal-hal aneh 
lai�ya.

Apakah kamu 
memercayai 
para nabi?

Mereka
bilang, Kristus

harus mengalami 
penderit n 

ini!

Dengar, 
Musa telah 
menuliskan 
ini s t dia 
berkata …

“Kemudian, Dia menjelaskan 
semuanya kepada kami--”

--dari kitab 
Musa sampai 
kitab para 

nabi!

itu aneh, karena
awalnya Dia seperti

tidak mengetahui
 apa-apa--

--tetapi 
kemudian, Dia 

mengungkapkan 
bahwa Dia tahu 

segalanya!

Tapi, bukan
hanya itu yang

diungkapkan-Nya!

Markus 16:12-13; Lukas 24:13-27Markus 16:12-13; Lukas 24:13-2720



Ketika kami 
sampai di Emaus, 

kami mengajak-Nya 
masuk dan makan 

dengan kami!

Malam
sudah larut!
Dia masuk ke 
rumah, dan--

“--Dia mengambil roti 
kami, memecahnya, dan 

mengucap syukur.

“Kemudian 
tahulah kami--”

itu 
Yesus!

Kamu
juga berkata
bahwa kamu
melihat Dia!

Para
perempuan 
berbicara 
seperti ini,
sekarang 

kalian!benar! Kami 
melihat-Nya!

Hal ini sudah 
dinubuatkan!

Dia menjelaskan
Kitab Suci kepada

kami!

Bagaimana 
jika para 

perempuan itu 
benar?

Kita tidak 
memercayai 
mereka …

Damai 
sejahtera 
bagi kamu!

ini … 
Engkau!

ini pasti 
hantu …

Markus 16:11, 13-14; Lukas 24:11, 28-37; Yohanes 20:19Markus 16:11, 13-14; Lukas 24:11, 28-37; Yohanes 20:19 21



Mengapa kamu
ragu pada apa

yang kamu
lihat?

Lihatlah
tangan dan

kaki-Ku!

Apakah
hantu memiliki
daging dan
tulang? 

Tidak!

Apa kalian begitu keras
kepala sehin�a tidak
memercayai saudara

dan saudarimu?

ini Aku!

Akan
kuberikan 
sebagian 
untuk-Mu!

Apa hantu 
butuh makan? 

Aku lapar!

Kami baru saja 
meman�ang ikan

untuk makan
malam.

Bapa telah 
mengutus-ku, 
sekarang Aku 
mengutusmu.

Terimalah 
Roh Kudus.

Di mana 
Tomas?

Jika kamu
mengampuni 
dosa orang,
mereka akan

diampuni.

Jika tidak,
mereka tidak
akan diampuni.

Dia pasti
tidak akan
percaya ...

Markus 16:14; Lukas 24:38-43; Yohanes 20:20-24Markus 16:14; Lukas 24:38-43; Yohanes 20:20-2422



Semin�u kemudian.

Aku tidak 
percaya!

Tapi, para 
perempuan 

itu? Kleopas? 
Kami semua?

Kamu tidak 
memercayai 

kami?
Tidak, 

kecuali--

--aku melihat 
bekas paku pada 

tangan-Nya--

--dan
memasu�an 

jariku ke dalam 
bekas paku

itu--

--serta
memasu�an 
tanganmu ke
lambung-Nya.

Aku tahu. 
Aku tahu.

Damai 
sejahtera 
bagi kamu, 

Tomas!

Bagaimana … 
pintunya tidak 

terbuka!

Sentuhlah 
tangan-Ku dan 
lambung-Ku, 

Tomas.

Berhentilah 
ragu-ragu

Percayalah.

Tuhanku,
dan A�ahku!

Kamu
melihat-Ku dan

percaya. Diberkatilah
mereka yang percaya

tanpa melihat.

Yohanes 20:25-29Yohanes 20:25-29 23



Beberapa 
min�u 

kemudian.
Sudah 

cukup lama, 
teman-teman.

Aku
hanya ingin
melaut dan
menangkap 

ikan.

Kami ikut
bersamamu, 

Petrus!

Malam semakin larut--

ingat ketika
Dia berkata bahwa
kita akan menjadi
penjala manusia?

Aku tidak 
pernah menduga 
akan berakhir 
seperti ini …

--dengan hasil yang
tidak terduga.

Butuh 
bantuan? Tidak.

Kosong
lagi!

hin�a ...

Satu-
satunya waktu
kita menangkap
hasil seburuk

ini adalah
ketika--

Teman-teman!

Yohanes 21:1-4Yohanes 21:1-424



Sudah
menangkap 
sesuatu?

Tidak
satu pun!

Tebarkanlah 
jalamu ke sebelah 

kanan perahu!

Haruskah kita 
melakuka�ya?

Mengapa 
tidak?

ingatkah
terakhir kali
seseorang 

MEMBERI SARAN
seperti itu?

Hei, rasanya 
seperti--

Apa jalanya 
tersangkut 

sesuatu?

Hei, bantu
aku menarik

jala ini!

Apa yang 
terjadi?!

itu
Tuhan!

Yohanes 21:5-7Yohanes 21:5-7 25



Tentu
saja …

Tentu
saja!

Tuhan!

Bawakan Aku
beberapa ikan
tangkapanmu!

Kemarilah!

Mari kita 
sarapan 
bersama-

sama!

Mereka memecah
roti bersama-sama.

Lalu, setelah mereka 
selesai makan ...

Simon,
anak 

Yohanes, 
katakan 
pada-Ku --

Yohanes 21:7-15Yohanes 21:7-15

Ya! Benar 
Tuhan!

Engkau 
tahu!

--apakah
kamu mengasihi-Ku

lebih daripada
mereka ini?

ikutlah 
Aku.

Simon,
anak Yohanes,

apa kamu
mengasihi-Ku? 
Sejujurnya?

Kalau
begitu, berilah
makan domba-

domba-Ku!

Engkau
tahu aku 

mengasihi-Mu!

Kalau begitu 
peliharalah 

domba-
domba-Ku.

Ya. 
Tuhan!

Apakah
kamu 

mengasihi
Aku?

Yohanes 21:15-17Yohanes 21:15-17

Simon,
anak 

Yohanes.
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Ya! Benar 
Tuhan!

Engkau 
tahu!

--apakah
kamu mengasihi-Ku

lebih daripada
mereka ini?

ikutlah 
Aku.

Simon,
anak Yohanes,

apa kamu
mengasihi-Ku? 
Sejujurnya?

Kalau
begitu, berilah
makan domba-

domba-Ku!

Engkau
tahu aku 

mengasihi-Mu!

Kalau begitu 
peliharalah 

domba-
domba-Ku.

Ya. 
Tuhan!

Apakah
kamu 

mengasihi
Aku?

Yohanes 21:15-17Yohanes 21:15-17

Simon,
anak 

Yohanes.
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Tuhan, 
Engkau tahu 
segalanya!

Jadi, Engkau
tahu aku 

mengasihi-Mu! Kalau begitu, 
beri makan 

domba-
domba-Ku.

Dengar, 
Petrus.

Sebagai
orang muda, kamu
berpakaian sendiri

dan melakukan
apa pun yang 

kamu mau.
Tapi, s�t
kamu tua,

kamu akan 
dituntun.

orang lain
akan memakaikan 

pakaianmu dan 
membawamu ke 

tempat yang tidak 
kamu inginkan.

ikutlah 
Aku!

Engkau
berbicara
tentang 

kematianku?
Tapi …tapi 
bagaimana 

dengan
dia?

Jika Aku
ingin dia 

hidup sampai
Aku kembali--

--apa 
urusanmu?

Kamu hanya
perlu berusaha untuk 

sun uh-sun uh 
mengikuti-Ku!

Yesus menghabiskan lebih banyak waktu dengan
murid-murid-Nya dan menampa	an diri kepada orang lain ...

... membuktikan bahwa Dia hidup dan 
mengajar tentang Keraj�n A�ah.

 Matius 28:16; Yohanes 21:17-23; Kisah Para Rasul 1:3 Matius 28:16; Yohanes 21:17-23; Kisah Para Rasul 1:328



Galilea. Empat puluh hari
setelah Yesus pertama kali
menampaan diri kepada

murid-murid-Nya.

Di sinikah
tempat yang
Guru minta
kita untuk
datang?

Di mana 
Dia?

Apa
maksud-Nya?

sahabat-
sahabat-Ku!

Apa yang 
terjadi?

Seperti
yang Kukatakan:
segala sesuatu

yang tertulis
tentang Aku dalam
Hukum Taurat, kitab

para nabi, dan
Mazmur, harus

terwujud.

Ada
tertulis

bahwa Kristus
harus menderita,
mati, dan bangkit

pada hari
ketiga.

Tertulis juga, kabar baik 
pertobatan dan pengampunan 

akan diberitakan dalam 
nama-Ku kepada semua 

bangsa.

Dimulai
dari kota
Yerusalem.

Tapi, segala 
kuasa di surga dan

di bumi sudah diberikan
kepada-Ku.

Jadi, Aku perintahkan 
kamu untuk menjadi 
saksi-saksi-Ku, dan 
pergi ke seluruh 

dunia!

Matius 28:16-20; Markus 16:15-18; Lukas 24:44-48; Kisah Para Rasul 1:3Matius 28:16-20; Markus 16:15-18; Lukas 24:44-48; Kisah Para Rasul 1:3 29



Buatlah
banyak murid,

baptislah mereka
dalam nama Bapa,

Putra, dan Roh
Kudus!

Ajarkanlah
mereka perintah-

perintah-Ku!

Siapa
pun yang percaya
dan dibaptis akan 

diselamatkan.

Mereka akan
berbicara dalam
bahasa-bahasa 

lain, mengusir setan, 
dan menyembuhkan 

orang-orang! 

Apakah
Engkau akhirnya
akan memulihkan 
keraj�n bagi 

israel?

Kamu
tidak perlu tahu

tentang waktunya.
itu sudah ditetapkan

oleh Bapa-Ku.

Sekarang, 
pergilah ke 
Yerusalem.

Aku akan
memberikan 
karunia yang 
telah Bapa-Ku

janjikan.

Aku telah
mengatakan
kepadamu

tentang hal itu
sebelumnya.

Yohanes
membaptis dengan

air, tapi dalam
beberapa hari kamu
akan dibaptis oleh

Roh Kudus!

kalian akan
menerima 

kuasa s�t 
itu terjadi.

Dan,
kalian akan

memberitakan 
injil-Ku ...

... ke 
Yerusalem,

... ke Yudea
dan Samaria,

... sampai
ke penjuru

dunia.

Matius 28:20; Markus 16:19; Lukas 24:49-51; Kisah Para Rasul 1:4-8Matius 28:20; Markus 16:19; Lukas 24:49-51; Kisah Para Rasul 1:4-830



Buatlah
banyak murid,

baptislah mereka
dalam nama Bapa,

Putra, dan Roh
Kudus!

Ajarkanlah
mereka perintah-

perintah-Ku!

Siapa
pun yang percaya
dan dibaptis akan 

diselamatkan.

Mereka akan
berbicara dalam
bahasa-bahasa 

lain, mengusir setan, 
dan menyembuhkan 

orang-orang! 

Apakah
Engkau akhirnya
akan memulihkan 
keraj�n bagi 

israel?

Kamu
tidak perlu tahu

tentang waktunya.
itu sudah ditetapkan

oleh Bapa-Ku.

Sekarang, 
pergilah ke 
Yerusalem.

Aku akan
memberikan 
karunia yang 
telah Bapa-Ku

janjikan.

Aku telah
mengatakan
kepadamu

tentang hal itu
sebelumnya.

Yohanes
membaptis dengan

air, tapi dalam
beberapa hari kamu
akan dibaptis oleh

Roh Kudus!

kalian akan
menerima 

kuasa s�t 
itu terjadi.

Dan,
kalian akan

memberitakan 
injil-Ku ...

... ke 
Yerusalem,

... ke Yudea
dan Samaria,

... sampai
ke penjuru

dunia.

Matius 28:20; Markus 16:19; Lukas 24:49-51; Kisah Para Rasul 1:4-8Matius 28:20; Markus 16:19; Lukas 24:49-51; Kisah Para Rasul 1:4-8

Dan, Aku 
akan selalu 
bersamamu.

Sampai
pada akhir

zaman.

Matius 28:20Matius 28:20 31



Hai
orang

Galilea, apa
yang kamu

lihat?

Mengapa
kamu menatap

ke langit?

Yesus telah
terangkat
ke surga ...

... tetapi Dia akan 
kembali, dengan 
cara yang sama 

seperti kamu 
melihat-Nya 

pergi.

Para murid kembali ke Yerusalem,
dan setelah menerima Roh Kudus

seperti yang Yesus janjikan,
mereka memberitakan injil

Kristus ke mana-mana.

Yesus melakukan 
banyak hal lain 

ketika Dia ada di 
dunia ...

... tetapi, jika semuanya ditulis,
dunia tidak akan cukup untuk
menampung kitab-kitab yang

bisa ditulis.

Markus 16:20; Lukas 24:52; Yohanes 20:30-31, 21:25; Kisah Para Rasul 1:10-11Markus 16:20; Lukas 24:52; Yohanes 20:30-31, 21:25; Kisah Para Rasul 1:10-1132














