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Ayah berjanji 
menceritakan 

suatu kisah paling pent-
ing, lupa ya?

O ya, benar ! 
Kisah paling penting 

dari Alkitab, buku 
Allah. 

Ayolah, 
Ayah!

Hei, 
Budi, Tati!
Ada apa?

Bagaimana 
tahu 

Alkitab 
buku 

Allah?

Cerita Al-
kitab?

Bukan hanya 
cerita Alkitab. 
Tetapi kisah  
seluruh Injil, 

yaitu rencana 
Allah untuk 

umat manusia.
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Allah itu 
seperti apa ya, 

Ayah?

Allah ’kan 
tidak 

mengarang 
buku, 
Ayah?

Dahulu kala, Allah membuat 
dunia dan semua isinya! Lalu Dia 

membuat sebuah taman, yaitu 
Firdaus. Dia mempersiapkannya 
untuk ciptaan-Nya yang sangat 

istimewa.

Allah mengasihi dan menolong kita kalau kita minta 
tolong pada-Nya. Dia kudus. Kita tak  

dapat melihat Dia tapi Dia melihat dan  
mengetahui semuanya. Dia dapat melakukan  

apa saja. Ayah akan ceritakan kisahnya.

Hore, 
untuk kita!

Allah memakai 40 orang, Budi. 
Mereka menulis 66 kitab selama 

1500 tahun. Semuanya cocok satu 
dengan yang lainnya. Hanya Allah yang 

dapat membuat buku seperti itu.
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Penciptaan – 
Adam dan Hawa
Acuan Alkitab: Kejadian 1 dan 2

 Allah berkata: “Mari Kita buat manusia 
menyerupai Kita, dan menjadi seperti Kita.” Dan 
Tuhan Allah membentuk tubuh manusia dari 
debu tanah dan meniupkan napas kehidupan ke 
dalamnya. Dan manusia itu hidup.

“Debu?”
“Betul, Budi. Allah dapat berbuat apa saja!”
Lalu Allah berkata: “Tidak baik kalau 

manusia ini sendirian. Aku akan membuat 
pasangan baginya yang akan menolongnya.”
Lalu Tuhan Allah membuat Adam tertidur 
nyenyak. Dia mengambil salah satu tulang 
rusuknya dan membuat seorang perempuan 
dari tulang rusuk itu.

Allah memberikan perempuan itu, yaitu Hawa, 
kepada Adam untuk dijadikan isterinya.

Di tengah taman itu Allah meletakkan sebuah 
pohon kehidupan dan sebuah pohon 
pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 
Tetapi Tuhan Allah memberikan peringatan 
kepada manusia itu: “Engkau boleh memakan buah 
apa saja di taman ini, kecuali buah dari 
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang 
jahat. Kalau engkau memakan buah itu, engkau 
pasti akan mati.”

Adam dan Hawa hidup berbahagia dan 
senang sekali bersama dengan Allah di 

taman itu. Tetapi suatu hari …
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Adam dan Hawa Berdosa
Acuan Alkitab: Kejadian 3

Setan, musuh Allah, menyamar sebagai ular. Dia tidak 
ingin Adam dan Hawa bersama dengan Allah dan taat 
kepada-Nya.

Dia bertanya kepada Hawa: “Apakah Allah benar-benar 
berkata bahwa kalian tidak boleh memakan semua buah di 
taman ini?”

Hawa menjawab: “Hanya buah dari pohon yang di tengah 
taman itu saja yang tidak boleh kami makan. Allah berkata 
bahwa kami tidak boleh memakannya, 
menyentuhnya saja tidak boleh, nanti kami mati.

“Tidak mungkin kalian mati! desis si ular itu. 
“Kalian akan menjadi sama seperti Allah.” 

Perempuan itu dapat dibohongi. Buah itu kelihatan 
segar dan lezat, dan dapat membuatnya menjadi bijak-
sana pula! Jadi dia …

“JANGAN! Jangan dimakan, Hawa!”
“Nasihat bagus, Budi. Tetapi Hawa 

memakannya, dan juga Adam.”
Tiba-tiba mereka jadi takut. Mereka bersembunyi 

dari Allah ketika Dia berjalan-jalan di taman. Mereka 
sudah berbuat dosa sehingga Dia mengusir mereka dari 

Taman Firdaus.
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Mengusir 
mereka? Allah tidak 
mengasihi mereka 

lagi? 
Saya tidak akan 

mau mendengar si 
setan! 

Mereka masih 
bertemu dengan 

Allah?

Sabar! Allah masih mengasihi 
mereka. Tetapi Dia membenci 
dosa. Dosa memisahkan kita 

dari Allah.
Mengapa  

Allah meletakkan  
pohon itu di sana?
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Allah mengasihi 
Adam dan Hawa. Dia 

ingin agar 
mereka mengasihi dan 
menaati Allah. Tetapi 

mereka 
memilih untuk tidak 

taat. Mereka tidak 
menyadari betapa 
mengerikan kalau 

berpisah 
dari Allah.

Karena mereka 
memilih untuk 

berbuat dosa, 
semua orang turut 

berdosa dan terpisah dari 
Allah.

Jadi, kita  
terpisah dari Allah 

karena mereka? 
Itu tidak adil!

Bukan hanya karena mereka, Budi. 
Kita semua berdosa bila kita berbuat 

salah. Tetapi, Allah mempunyai 
rencana untuk mengembalikan 

kita kepada-Nya. Dia hanya 
membutuhkan seorang manusia 
yang sempurna untuk mati bagi 

dosa kita.

Kita semua sudah siap, 
Allah menjalankan 

rencana-Nya. Semuanya 
dimulai dari seorang bayi!

MIS Indonesian.indd   9MIS Indonesian.indd   9 9/30/21   6:47 PM9/30/21   6:47 PM



Yesus Dilahirkan
Acuan Alkitab: Matius 1, Lukas 2

Allah memberikan Anak-Nya untuk diasuh oleh Maria. Dia 
memilih Yusuf untuk menolong Maria membesarkan-Nya. Karena 
bayi itu adalah Anak Allah, Dia dilahirkan tanpa dosa.

Seorang malaikat Tuhan muncul di hadapan Yusuf dalam sebuah 
mimpi. Malaikat itu berkata: “Maria akan melahirkan seorang bayi 
laki-laki, dan engkau akan menamakan-Nya Yesus, karena Dia akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa.”  
(“Yesus” artinya Tuhan menyelamatkan.)
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Sebelum bayi itu lahir, Yusuf dan Maria harus pergi ke 
Betlehem.

Sementara mereka di sana, Maria melahirkan anaknya yang 
pertama, seorang laki-laki.

Allah mengirimkan malaikat-Nya untuk memberitahukan 
kepada beberapa orang tentang kelahiran Anak-Nya. Beberapa orang 
datang untuk menyaksikan keajaiban ini: Anak Allah lahir sebagai 
manusia!

“Yesus tumbuh seperti kalian juga.”
“Dia pergi ke sekolah? Dan main juga?”
“Ya, Budi. Dia juga taat kepada orang 

tua-Nya, dan patuh kepada Allah.  
     Dia tak pernah berdosa!”
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Yesus Sang Guru
Acuan Alkitab: Lukas 2, Matius 22, Yohanes 3

Ketika Yesus berumur 12 tahun, Dia berada di Yerusalem 
bersama para guru agama.

Dia berada di Bait Allah membicarakan tentang hal-hal yang 
sulit, menjawab pertanyaan-pertanyaan para guru agama itu. Dan 
semua orang yang mendengar-Nya menjadi tercengang karena 
Dia begitu pandai dan jawaban-jawaban-Nya mengagumkan.

Yesus tumbuh menjadi besar dan bijaksana, dan Dia 
dikasihi Allah serta semua orang yang mengenal-Nya.

Ketika Yesus berumur 30 tahun, Dia mulai mengajar dan 
berkhotbah. Dia mengajarkan bahwa Allah memperhatikan 
bagaimana manusia berpikir dan bertindak. Dan Dia berkata: 
“‘Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan 
segenap jiwa, dan dengan seluruh akalmu’. Itulah perintah yang 
terutama dan terpenting. Perintah kedua juga sama dengan yang 
pertama, ‘Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu 
sendiri.”’

Yesus menceritakan tentang rencana Allah yang indah 
untuk mengembalikan kita kepada-Nya.

Kata-Nya: “Allah begitu mengasihi dunia sehingga 
diberikan-Nya Anak-Nya yang tunggal, agar semua orang 
yang percaya pada-Nya tidak mati tetapi mempunyai 
hidup yang kekal.”

 “Aku percaya pada Yesus, Ayah!”
 “Itu bagus, Tati!”
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Yesus Penyembuh
Acuan Alkitab: Matius 4 dan 9

Yesus juga menolong orang agar 
mengerti Allah. Dia memperlihatkan 
bagaimana Allah mengasihi mereka. 
Salah satunya adalah menyembuhkan 
penyakit.

Orang-orang yang sakit segera 
datang untuk disembuhkan. Dan apa  
pun penyakit mereka, atau apabila 
mereka dirasuki setan, atau sakit ayan, 
atau lumpuh – Yesus menyembuhkan 
mereka semua.

Satu saat, seorang pemimpin rumah 
ibadah berlutut di hadapan Yesus.

“Anak perempuanku baru saja 
meninggal,“ katanya, “tetapi pasti 
Engkau dapat menghidupkannya 
kembali asal Engkau mau datang dan 
menumpangkan tangan-Mu di atasnya.”

Yesus pergi ke rumahnya dan 
memegang tangan anak perempuan itu, 
dan dia bangkit berdiri!

“Wah! Yesus benar-benar 
menyembuhkan orang, ya Ayah?”

“Ya, Budi. Tak ada yang terlalu sukar 
bagi-Nya!”
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Yesus Pembuat Mujizat
Acuan Alkitab: Matius 14, Yohanes 6

“Yesus membuat hal-hal lain yang mengagumkan. Dia 
menenangkan angin ribut dan berjalan di atas air!”

“Pasti seru sekali!”
“Memang, Budi. Saat lain, sekitar 5000 orang mengikuti Yesus 

menuju ke daerah yang jauh. Murid-murid-Nya ingin menyuruh 
mereka pulang karena sudah malam.”

Yesus menjawab: “Tidak perlu kaulakukan itu–berilah mereka 
makan.”

Andreas berseru: “Ada seorang anak di sini yang mempunyai 
lima roti dan dua ekor ikan! Tetapi apa gunanya untuk orang 
sebanyak ini?”

Yesus mengambil roti itu, mengucapkan terima kasih kepada 
Allah, dan membagi-bagikannya kepada semua orang. Demikian 
juga dilakukan-Nya dengan ikan itu. Dan mereka semua makan 
sampai kenyang!

“Sekarang kumpulkan sisanya,” kata Yesus kepada murid-
murid-Nya. “sehingga tidak ada yang terbuang.”

Tadinya hanya ada lima roti yang dibagikan, tetapi sekarang 
ada duabelas keranjang penuh roti yang tidak termakan oleh 
orang sebanyak itu!

“Sisanya justru lebih banyak dari awalnya?”
“Benar, Tati. Yesus mengajarkan bahwa Allah 

dapat mencukupi segala kebutuhan mereka. Dia 
akan melakukan hal yang sama untuk kita.”
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Yesus dan Anak-anak
Acuan Alkitab: Matius 19, Markus 10

“Yesus menunjukkan kepada semua orang bahwa Allah 
mengasihi anak-anak. Dia menyembuhkan mereka, mengizinkan 
mereka menolong-Nya (misalnya anak laki-laki dengan lima roti 
dan dua ikan tadi), bahkan juga membangkitkan mereka dari 
kematian!

Beberapa anak dibawa kepada Yesus agar Dia dapat 
menumpangkan tangan-Nya atas mereka dan memberkati 
mereka. Murid-murid-Nya mengatakan kepada mereka agar jangan 
mengganggu-Nya.
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Ketika Yesus melihat apa yang terjadi, Dia berkata:  
“Biarlah anak-anak itu datang kepada-Ku. Jangan menghalangi 
mereka! Siapa yang tidak memiliki iman yang sama seperti  
mereka, tidak akan dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.” Lalu 
Ia merangkul anak-anak itu dan menumpangkan tangan-Nya dan 
memberkati mereka.

“Aku juga ingin diberkati Yesus!”
“Bisa, Budi. Yesus yang sekarang sama dengan yang dulu, Dia 

juga mengasihi anak-anak seperti waktu itu.”
“Tetapi tidak semua orang senang pada-Nya. Apa yang 

dilakukan dan diajarkan-Nya membuat para pemimpin agama 
marah dan iri karena orang-orang mengasihi Yesus. Mereka 
merencanakan untuk menyingkirkan-Nya.
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Penangkapan dan Pengadilan Yesus
Acuan Alkitab: Lukas 22, Yohanes 19

“Satu malam, ketika Yesus sedang berbicara dengan 
teman-teman-Nya, para pemimpin agama mengirimkan 
serombongan orang berpedang.”

Murid-murid-Nya bertanya: “Tuhan, bagaimana kalau kami 
melawan mereka? Kami membawa pedang juga!” Dan salah satu 
murid-Nya memotong telinga kanan seorang hamba.

Tetapi Yesus berkata: “Sudahlah. Jangan melawan lagi.”  
Dan Dia menyentuh tempat di mana telinga orang itu 
terpotong dan menyembuhkannya.
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“Yesus menyembuhkan musuh-Nya juga?”
“Ya, Tati. Dia mengasihi semua orang.”
Mereka menangkap Yesus dan menawan-Nya. Mereka 

membawa-Nya kepada Pilatus, dan mengadili-Nya. Para 
tentara memukuli Yesus, menaruh mahkota duri di atas  
kepala-Nya, dan menertawakan-Nya. Lalu Pilatus berbicara 
kepada orang-orang itu. 

“Aku akan membawa-Nya kepada kalian sekarang, tetapi 
kalian harus mengerti bahwa aku tidak menemui kesalahan 
pada-Nya.”

“Enyahkan Dia,” teriak mereka. “Salibkan Dia!”
Lalu Pilatus memberikan Yesus kepada mereka untuk 

disalibkan. 
“Tetapi Dia tidak bersalah! Itu kan tidak adil!”
“Betul Budi. Tetapi ingat, Allah mempunyai rencana.”
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Yesus Mati di Kayu Salib
Acuan Alkitab: Lukas 23

“Mereka memakukan Yesus di kayu salib.”
Yesus berkata: “Bapa ampunilah mereka, karena 

mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.”
Dua orang penjahat juga disalibkan bersama Yesus. Salah 

satu dari mereka mengejek: “Jadi Engkaulah Mesias itu?” 
(Mesias adalah nama lain yang artinya juga Anak Allah) 
“Buktikan itu dengan menyelamatkan diri-Mu sendiri—dan 
sekalian juga selamatkan kami!” 

Tetapi penjahat yang lain membantah: “Tidakkah engkau 
takut akan Allah kalau sudah hampir mati begini? Kita pantas 
mati karena kejahatan yang telah kita lakukan, tetapi orang ini 
tidak bersalah sama sekali.” Lalu katanya lagi: “Yesus, jangan 
lupakan aku kalau Engkau sudah berada di Kerajaan-Mu.”

Yesus menjawab: “Aku jamin, hari ini juga engkau akan 
berada bersama-Ku di surga.”

“Dia ada bersama Yesus setelah dia mati?”
“Benar, Tati!”
“Kemudian, Yesus berteriak kepada Bapa-Nya, yaitu Allah, 

lalu mati.”
“Ayah, apakah Yesus adalah Orang yang dimaksud dalam 

rencana Allah?”
“Benar, Budi. Allah mengirimkan Anak-Nya yang tunggal 

dan sempurna, yaitu Yesus. Dan Dia mati menerima hukuman 
bagi dosa kita.”
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Yesus Hidup
Acuan Alkitab: Matius 28, Lukas 24

Tubuh Yesus diletakkan di dalam kubur oleh teman-teman-
Nya.

Pada pagi hari pertama dalam minggu itu, dua wanita pergi 
ke kubur itu. 

Tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat, karena seorang 
malaikat Tuhan turun dari surga dan menggelindingkan batu 
penutup kubur itu. 

“Jangan takut,” katanya. “Aku tahu engkau sedang mencari 
Yesus, yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini! Dia sudah 
dihidupkan dari kematian, tepat seperti apa yang dulu pernah 
dikatakan-Nya. Sekarang pergilah dan katakan kepada  
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murid-murid-Nya tentang semua ini.”
“Wah, ini dia, bagian yang paling bagus!”
“Benar, Budi! Sesudah Yesus membayar dosa kita, Allah 

menghidupkan-Nya dari kematian. Itu memang rencana Allah dari 
awalnya.

Kemudian, ketika murid-murid-Nya membicarakan tentang 
hal itu, Yesus tiba-tiba sudah berdiri di antara mereka. Kata-Nya: 
“Sejahteralah kalian.” Tetapi semua orang di situ ketakutan sekali, 
mereka pikir mereka sedang melihat hantu!

“Mengapa kalian takut?” Ia bertanya. “Lihatlah tangan-Ku. 
Lihatlah kaki-Ku. Ketahuilah bahwa ini benar-benar Aku. Rabalah Aku 
dan perhatikanlah bahwa Aku bukan hantu!”
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Di manakah Yesus Sekarang?
Acuan Alkitab: Yohanes 16, Kisah Para Rasul 1

“Yesus bersama-sama dengan murid-murid-Nya selama 
beberapa minggu.”

“Mereka pasti senang sekali ya, Ayah!”
“Ya, tetapi sekarang Yesus ada di mana?”
“Pertanyaan yang bagus, Tati.”
Yesus berkata: “Akan baik sekali jadinya untuk kalian, apabila 

Aku pergi, karena kalau tidak, Roh Kudus tidak akan datang. 
Kalau Aku pergi, Roh Kudus akan datang, karena Aku akan 
mengirimkan-Nya kepada kalian.”
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Ketika Yesus selesai berbicara dengan murid-murid-Nya, 
mereka melihat-Nya naik ke langit dan lenyap ditelan awan-
awan. Dua orang malaikat berkata kepada mereka:
“Yesus sudah diambil dari kalian dan pergi ke surga. Dan satu 
hari nanti, Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti kalian 
melihat-Nya pergi!”

Yesus akan kembali untuk menjemput semua anak-anak 
Allah yang sudah diampuni dan yang percaya bahwa Yesus mati 
untuk mereka. Kita akan bersama Dia untuk selama-lamanya. 
Tidak ada satu hal pun yang akan dapat memisahkan kita dari 
kasih Allah!
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Aku juga ingin  
jadi anak Allah supaya 

bisa bersama-sama  
dengan Dia.

Bagus, Budi! Itu keputusan paling penting bagimu!  
Alkitab mengatakan bahwa kita dipisahkan dari Allah karena 

dosa-dosa kita. Juga dikatakan: “Kalau engkau mengaku dengan 
mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam 

hatimu bahwa Allah menghidupkan Dia dari kematian, engkau 
akan diselamatkan. Karena hanya dengan hati orang percaya, 

sehingga Allah menerima dia sebagai orang yang berdamai 
dengan Allah. Dan hanya dengan 

mulutnya orang mengaku 
sehingga ia diselamatkan.” 

Roma 10: 9-10.

Aku bisa mengata-
kannya! Aku benar-
benar percaya pada 

Yesus!

Mari katakan pada Allah. Dia selalu mendengarkan 
kita, Budi. Dia mendengar dan menjawab doa kita. 

Ucapkanlah doa ini bersama Ayah.
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Tuhan, aku tahu aku seorang berdosa. Aku sering 
memilih jalan yang salah dan berbuat hal yang buruk. 
Ampuni aku. Aku tahu Anak-Mu, yaitu Yesus, mati 
bagi dosaku dan aku percaya 
Engkau menghidupkan-Nya 
dari kematian. Aku ingin 
menjadikan Yesus sebagai 
Tuhanku. Terima kasih 
Engkau mengasihi aku dan 
menjadikan aku anak-Mu. 
Sekarang, penuhilah aku 
dengan Roh Kudus-Mu, agar 
aku memiliki kekuatan untuk 
menaati-Mu. Amin.
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Horee! Aku sekarang  
sudah jadi anak Allah, bukan?

Sudah pasti!

Nah, untuk mengenal Allah lebih 
baik, engkau harus berbicara  
kepada-Nya dalam doa dan 

membaca Alkitab. Melalui 
Alkitab Allah mengatakan 
kepadamu tentang hal-hal  

yang harus kaulakukan.

Harus 
mengasihi Allah, 

menceritakan 
Yesus pada 

orang lain dan 
menunjukkan 

kasih dan kuasa 
Allah.

Misalnya 
apa, 

Ayah?

Yesus berkata kepada pengikut-pengikut-Nya: “Pergilah 
kepada segala bangsa di seluruh dunia, jadikanlah mereka 

pengikut-pengikut-Ku… Ajarkanlah mereka untuk menaati 
semua yang sudah Kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah: 

Aku selalu menyertai kalian.“ Matius 28:19-20
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‘

Setelah Yesus pergi ke surga, Dia 
mengirimkan Roh Kudus kepada kita. 

Dia akan memimpin dan mengajarmu, 
memberikan kekuatan untuk menceritakan Yesus 

kepada orang lain.

Aku mau 
cerita kepada  

teman-te-
manku!

Wah, sesuatu yang 
paling baik baru 
saja terjadi! Dan 
bisa juga terjadi 
padamu! Kamu 

juga bisa percaya 
dan membuat 

keputusan seperti 
aku! Berdoalah, 

dan Tuhan akan 
mendengar. Dia 

mengasihi kamu. 
Dia pasti akan 

mengampuni dan 
menjadikan kamu 

anak-Nya.
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“Bacalah Alkitab. Mulailah 
dengan pengalaman terindah 

dalam hidupmu !”
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