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Buku komik Yesus Mesias telah dibaca di seluruh dunia. 
Animasi-animasinya telah disaksikan di banyak negara.
Berikut ini adalah berbagai pendapat tentang buku komik
tersebut.

“Buku ini mengungkapkan kasih yang mendalam kepada Yesus.”
Direktur Sekolah Komprehensif Belanda

“Kisah ini ditutup dengan panggilan untuk mengikut Yesus, sebagaimana
maksud Injil yang telah diturunkan selama berabad-abad.”
Direktur Lebanon Bible Society

“Gambarnya sangat bagus. Dibandingkan dengan banyak gambar lainnya, 
ini adalah gambar terbaik yang pernah kami lihat. Mungkin karena mereka 
membuatnya dengan sungguh-sungguh, dengan cinta dan dalam segala
kesederhanaan sehingga kualitasnya menjadi begitu menarik.”
Direktur Misi Alkitab Lisan

“Saya memiliki dua anak. Setiap malam sebelum mereka tidur, saya membacakan 
buku komik ini kepada mereka. Mereka ingin membacanya berulang kali. 
Kata mereka, ‘Ceritakan dari buku itu, Bu, ceritakan dari buku itu!’”
Petugas polisi di Swaziland

“Saya sangat kritis terhadap iman Kristen. Akan tetapi, ketika saya menerima buku
Yesus Mesias, saya terus membacanya berulang kali. Saya menerima jawaban atas 
pertanyaan saya tentang Allah. Sekarang, saya mengerti betapa Dia mengasihi saya.”
Guru di India

“Sekarang, kita tahu bahwa Yesus menyertai kita, karena Dia berbicara
dalam bahasa kita!”
Sesepuh desa di Sudan

“Membaca komik Yesus Mesias memberi pengalaman yang berbeda bagi 
anak-anak sekolah Minggu saya. Melalui komik ini, mereka dituntun untuk
membaca juga apa yang tertulis dalam Alkitab tentang Yesus Sang Mesias.”
Guru Sekolah Minggu di Indonesia

TESTIMONI
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“Sahabatku” adalah buku yang berisi 20 pelajaran Alkitab tentang 
Yesus berdasarkan komik Yesus Mesias dan animasinya. Karena itu, 
saat menggunakan buku ini, kamu akan diajak untuk menyusuri
halaman-halaman komik Yesus Mesias, menonton animasinya, dan 
tentu saja membaca kisah-Nya secara langsung dari Alkitab.

CARA MENGGUNAKAN BUKU INI

6

Selamat belajar!

Sebelum mulai, baca dahulu bagian Apa Artinya? untuk mengetahui arti dari kata-kata 
penting yang digunakan di sepanjang buku ini. Setelah itu, baca juga bagian Pada Saat 
Yesus Datang untuk mengenal sejarah singkat tentang bangsa Israel pada zaman Yesus 
termasuk peta wilayahnya, serta informasi singkat tentang zaman tersebut.

Setiap pelajaran dalam buku ini terdiri dari beberapa bagian. Di bagian pertama, kamu 
dapat membaca kisah dari pelajaran terkait yang didukung oleh ayat Alkitab dalam 
Teks Inti. 

Setelah itu, di bagian Lihatlah, kamu akan diajak untuk menyusuri pelajaran ini dalam 
halaman-halaman komik Yesus Mesias, bagian tertentu dalam Alkitab, dan menonton
animasinya. Misalnya, jika disebutkan “Matius 3:1-17”, kamu harus membuka kitab Matius 
dalam Alkitab, mencari pasal 3 ayat 1 sampai 17, kemudian membacanya. Animasi dari
setiap pelajaran ini dapat kamu tonton di mesias.sabda.org, pada tab Animasi.

Bagian Siapakah Yesus? akan memberimu deskripsi tentang Yesus menurut Alkitab,
bagian Perjanjian Lama berisi tentang nubuat/penjelasan/hal-hal yang terkait dengan 
pelajaran dari sudut pandang Perjanjian Lama, dan bagian Informasi Tambahan akan 
memberi tambahan informasi yang akan memperluas wawasanmu tentang pelajaran ini.

Pada bagian Sekarang Giliranmu!, kamu akan ditantang untuk mengambil keputusan 
tertentu terkait pelajaran yang baru kamu pelajari, lalu bagian Tugas! akan mengajakmu 
mengaplikasikan pelajaran itu melalui aktivitas nyata. Di bagian Apakah Kamu Tahu? 
gurumu dapat membuat pertanyaan untuk menguji pemahamanmu tentang pelajaran 
yang baru kamu pelajari. Selain itu, daftar bacaan Alkitab Setiap Hari akan menolongmu 
untuk mendalami pelajaran tersebut melalui pembacaan Alkitab setiap hari selama satu 
minggu.

Di belakang buku panduan ini disertakan Tabel Indeks Pelajaran, dan Daftar Animasi. 
Disertakan pula halaman Extras/Bonus yang berisi berbagai informasi dan link untuk 
mengakses buku2, situs2, dan aplikasi2 lain terkait Project Yesus Mesias yang sangat 
berguna untuk belajar “Siapakah Dia?”-- Sahabatku -- dan Alkitab secara multimedia.
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Kata kunci yang digunakan dalam 
komik dan pelajaran:

Hidup Kekal
Hidup bersama Yesus sebagaimana 
yang Allah kehendaki. Kehidupan 
kita berlanjut di surga setelah kita 
mati. Itu adalah kehidupan yang 
senantiasa baik dan tanpa akhir.

Hari Kenaikan
Saat Yesus pergi ke surga ketika
Dia sudah menyelesaikan
karya-Nya di bumi.

Iman
Percaya pada sesuatu yang belum 
kita lihat. Kita percaya bahwa 
Allah akan melakukan apa yang 
Dia janjikan.

Injil
Kabar baik. Kabar baik tentang 
Yesus dicatat oleh penulis kitab 
Injil: Matius, Markus, Lukas, dan 
Yohanes.

Kerajaan Allah
Di mana pun ada orang percaya 
kepada Allah, di situlah ada
Kerajaan Allah, karena di sana,
Yesus menjadi Raja.

Keadilan
Allah mendatangkan keadilan 
ketika Yesus menanggung 
hukuman atas dosa-dosa kita. 
Dia membuat segalanya 
menjadi benar untuk kita. 
Memperbaiki segalanya.

APA ARTINYA?

Alkitab
Alkitab adalah kitab-kitab. Di dalam 
Alkitab, kita dapat membaca siapa 
Allah itu, bagaimana Dia berpikir 
tentang kita, dan bagaimana Dia 
memperlakukan kita.

Anak Allah
Gelar Yesus. Dia adalah Allah, yang 
datang ke dunia sebagai manusia, 
sebagai Anak Allah.

Anugerah
Kebaikan yang tidak selayaknya 
diperoleh. Kita bisa mendapatkan 
apa pun yang Allah ingin berikan 
kepada kita. Gratis! Hal ini dimung-
kinkan karena Allah mengampuni 
kesalahan kita ketika Yesus me-
nanggung dosa kita ke atas diri-Nya.

Berdoa
Berbicara dengan Allah, baik 
dengan diam atau dengan suara
keras, dan kita mendengarkan Dia.

Berkat
Firman Allah penuh dengan 
hal-hal baik yang ingin Dia berikan 
kepada orang-orang yang percaya 
kepada-Nya.

Dosa
Hal-hal yang kita lakukan, yang 
bertentangan dengan Allah. 
Yesus menanggung dosa 
seluruh dunia. Kasih karunia-Nya 
lebih besar dari dosa.
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Perjamuan Terakhir
Dengan roti dan anggur, kita 
merayakan kasih Yesus karena Dia 
memberikan hidup-Nya untuk kita.

Roh Kudus
Roh Allah, yang dengannya, Dia 
hidup dalam diri orang-orang 
yang percaya kepada Yesus.

Salib
Alat penyiksaan tempat Yesus mati 
secara sukarela untuk menghapus 
dosa kita. Itu telah menjadi simbol 
dari semua pengikut Yesus.

Setan
Musuh tak terlihat dari Allah dan 
manusia (juga disebut Iblis).

Yesus
Allah yang menjadi manusia
(karena itu disebut Anak Allah). 
Nama Yesus berarti ‘Allah 
menyelamatkan’.

Kedatangan Kedua
Saat Yesus kembali ke bumi. Langit 
dan bumi kemudian akan diperbarui 
oleh-Nya. Kita mendapatkan tubuh 
surgawi yang baru.

Kebangkitan
Yesus bangkit dari kematian.
Dia berbagi hidup-Nya dengan
setiap orang yang percaya
kepada-Nya. Setiap orang akan
bangkit dari kematian suatu hari
nanti. Kemudian, Allah akan
menghakimi setiap orang.

Mesias
Raja yang Diurapi. Mesias (dari kata
Ibrani) adalah ‘Kristus’ dalam bahasa 
Yunani. Yesus Mesias juga sering 
disebut sebagai Yesus Kristus.

Murid
Murid Yesus. Dia memilih dua belas 
murid. Mereka mulai mengikuti 
Yesus. Kita juga bisa menjadi 
murid Yesus.

Paskah
Perayaan kebangkitan Yesus dari 
kematian. Pada hari yang sama, 
orang Yahudi juga merayakan 
Paskah Perjanjian Lama.

Pengampunan
Allah mengampuni, meski tidak ada 
yang layak menerimanya. Ini menjadi 
mungkin karena Yesus mati di kayu 
salib dengan rela untuk dosa-dosa kita.

Pentakosta
Perayaan ketika Allah Roh Kudus 
datang berdiam dalam diri pengikut 
Yesus. Dia sekarang juga tinggal 
bersama orang-orang yang percaya 
kepada Yesus.

9

Yesus tinggal di Israel sekitar 2.000 
tahun yang lalu. Kita menyebut Dia 
Yesus Mesias atau Yesus Kristus. Itu 
artinya Dia dipilih oleh Allah untuk 
menjadi Raja selamanya. Namun,
Dia bukan sembarang Raja. Yesus
disebut “Anak Allah” dan juga “Anak
Manusia”. Itu artinya, Dia sepenuhnya
Allah dan manusia. Sejarah hidup-Nya
dijelaskan dalam Alkitab. Ini penting
untuk semua orang, karena Raja ini
ingin menjadi temanmu juga!

PADA SAAT YESUS DATANG

Kelahiran Yesus
Ibu Yesus adalah Maria. Ketika Yesus 
lahir, Maria belum menikah (dia 
sudah memiliki tunangan, Yusuf ).
Dia masih perawan. Namun, Allah 
memastikan bahwa Yesus dapat 
dilahirkan. Mukjizat ini diberitakan 
melalui kitab-kitab Perjanjian Lama
yang ditulis jauh sebelum zaman Yesus.
Yesus tidak datang ke dalam dunia
sebagai pahlawan super. Dia lahir di
kandang, karena tidak ada tempat
bagi-Nya di tempat lain.

Alkitab
Kisah kehidupan Yesus ada dalam Alkitab. 
Ini adalah buku tebal yang penuh dengan 
kitab (ada 66 kitab). Dibutuhkan waktu 
1.500 tahun untuk menulis semua kitab 
dalam Alkitab. Alkitab diselesaikan sekitar 
1.900 tahun yang lalu. Alkitab berisi 
semua jenis cerita tentang Allah dan 
manusia. Jika kita melihat dengan lebih 
dalam, kita dapat melihat betapa Allah 
mengasihi manusia. Kisah Yesus adalah 
yang terbaik untuk menunjukkan hal 
tersebut.

Pada zaman Yesus, buku-buku ditulis di 
atas gulungan perkamen (kulit binatang) 
atau papirus (kertas yang terbuat dari 
buluh, sejenis tumbuhan ilalang).
Kitab-kitab dalam Alkitab selalu
disalin dengan sangat tepat.
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Salib
Alat penyiksaan tempat Yesus mati 
secara sukarela untuk menghapus 
dosa kita. Itu telah menjadi simbol 
dari semua pengikut Yesus.

Setan
Musuh tak terlihat dari Allah dan 
manusia (juga disebut Iblis).

Yesus
Allah yang menjadi manusia
(karena itu disebut Anak Allah). 
Nama Yesus berarti ‘Allah 
menyelamatkan’.

Kedatangan Kedua
Saat Yesus kembali ke bumi. Langit 
dan bumi kemudian akan diperbarui 
oleh-Nya. Kita mendapatkan tubuh 
surgawi yang baru.

Kebangkitan
Yesus bangkit dari kematian.
Dia berbagi hidup-Nya dengan
setiap orang yang percaya
kepada-Nya. Setiap orang akan
bangkit dari kematian suatu hari
nanti. Kemudian, Allah akan
menghakimi setiap orang.

Mesias
Raja yang Diurapi. Mesias (dari kata
Ibrani) adalah ‘Kristus’ dalam bahasa 
Yunani. Yesus Mesias juga sering 
disebut sebagai Yesus Kristus.

Murid
Murid Yesus. Dia memilih dua belas 
murid. Mereka mulai mengikuti 
Yesus. Kita juga bisa menjadi 
murid Yesus.

Paskah
Perayaan kebangkitan Yesus dari 
kematian. Pada hari yang sama, 
orang Yahudi juga merayakan 
Paskah Perjanjian Lama.

Pengampunan
Allah mengampuni, meski tidak ada 
yang layak menerimanya. Ini menjadi 
mungkin karena Yesus mati di kayu 
salib dengan rela untuk dosa-dosa kita.

Pentakosta
Perayaan ketika Allah Roh Kudus 
datang berdiam dalam diri pengikut 
Yesus. Dia sekarang juga tinggal 
bersama orang-orang yang percaya 
kepada Yesus.
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Yesus tinggal di Israel sekitar 2.000 
tahun yang lalu. Kita menyebut Dia 
Yesus Mesias atau Yesus Kristus. Itu 
artinya Dia dipilih oleh Allah untuk 
menjadi Raja selamanya. Namun,
Dia bukan sembarang Raja. Yesus
disebut “Anak Allah” dan juga “Anak
Manusia”. Itu artinya, Dia sepenuhnya
Allah dan manusia. Sejarah hidup-Nya
dijelaskan dalam Alkitab. Ini penting
untuk semua orang, karena Raja ini
ingin menjadi temanmu juga!

PADA SAAT YESUS DATANG

Kelahiran Yesus
Ibu Yesus adalah Maria. Ketika Yesus 
lahir, Maria belum menikah (dia 
sudah memiliki tunangan, Yusuf ).
Dia masih perawan. Namun, Allah 
memastikan bahwa Yesus dapat 
dilahirkan. Mukjizat ini diberitakan 
melalui kitab-kitab Perjanjian Lama
yang ditulis jauh sebelum zaman Yesus.
Yesus tidak datang ke dalam dunia
sebagai pahlawan super. Dia lahir di
kandang, karena tidak ada tempat
bagi-Nya di tempat lain.

Alkitab
Kisah kehidupan Yesus ada dalam Alkitab. 
Ini adalah buku tebal yang penuh dengan 
kitab (ada 66 kitab). Dibutuhkan waktu 
1.500 tahun untuk menulis semua kitab 
dalam Alkitab. Alkitab diselesaikan sekitar 
1.900 tahun yang lalu. Alkitab berisi 
semua jenis cerita tentang Allah dan 
manusia. Jika kita melihat dengan lebih 
dalam, kita dapat melihat betapa Allah 
mengasihi manusia. Kisah Yesus adalah 
yang terbaik untuk menunjukkan hal 
tersebut.

Pada zaman Yesus, buku-buku ditulis di 
atas gulungan perkamen (kulit binatang) 
atau papirus (kertas yang terbuat dari 
buluh, sejenis tumbuhan ilalang).
Kitab-kitab dalam Alkitab selalu
disalin dengan sangat tepat.
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Zaman Yesus
Era kita dimulai dengan kelahiran 
Yesus. Itu lebih dari 2.000 tahun yang 
lalu. Yesus hidup ketika orang Romawi 
menguasai banyak wilayah dunia.
Saat itu, kebanyakan orang tidak bisa 
menulis atau membaca. Namun, orang 
Yahudi di Israel bisa melakukannya.
Mereka bahkan disebut “ahli kitab”. 
Melalui kitab tersebut Allah berbicara. 
Dia adalah Pencipta semua yang ada. 
Dia suka berinteraksi dengan orang-
orang dan memastikan kesejahteraan 
mereka.

Terdapat pula guru-guru agama di seluruh 
negeri, seperti orang-orang Farisi.  Orang-
orang Yahudi pergi ke Yerusalem tiga kali 
setahun untuk melakukan perayaan-
perayaan besar. Di tempat tinggal mereka 
sendiri, mereka bertemu di sinagoge 
(rumah belajar).

Bahasa: 
Ibrani (bahasa kuno orang Yahudi),
Aram (bahasa sehari-hari), Yunani (bahasa
internasional), Latin (bahasa Romawi).

Israel di Kekaisaran
Romawi.

Israel pada Zaman Yesus
Ibu kota: Yerusalem.

Provinsi: Galilea, Samaria, Yudea.

Luas: Sekitar 28.000 km2.

Iklim: Subtropis dengan temperatur 
yang bervariasi sesuai topogra� yang 
juga beragam. Musim panas di Israel 
dapat mencapai 46o C, tetapi terkadang 
turun salju saat musim dingin.

Politik: Sejak 63 SM, kekaisaran Romawi 
memerintah Israel.

Pemerintah: Gubernur Romawi Pontius 
Pilatus memerintah di Israel. Tiberius 
adalah atasannya. Dia memerintah di 
Roma sebagai Kaisar dari Kekaisaran 
Romawi.

Agama: Yudaisme. Mereka memiliki 
sebuah Bait Suci di Yerusalem dengan 
para imam yang melakukan segala 
macam pekerjaan untuk ibadah agama.

YERUSALEM

NAZARET

SUNGAI
YORDAN

DANAU
GALILEA

KAPERNAUM

PROVINSI
YUDEA

PROVINSI
GALILEA

PROVINSI
SAMARIA

4 Kisah Yesus
Ada empat kitab dalam Alkitab yang 
menggambarkan kehidupan Yesus. 
Kitab-kitab itu disebut “Empat Injil”. 
Injil-injil itu dinamai menurut nama 
penulisnya, dan mereka semua hidup 
pada zaman yang sama dengan Yesus.

1.  Matius  pertama kali bekerja 
sebagai pegawai pajak sebelum 
mengikuti Yesus.

2.  Markus  masih remaja ketika Yesus 
melakukan karya-Nya. Dia menuliskan 
apa yang dia dengar dari murid-murid 
Yesus.

3.  Lukas  adalah seorang dokter. Dia 
tidak mengenal Yesus secara pribadi, 
tetapi melakukan banyak penelitian 
dan wawancara.

4.  Yohanes  juga hidup bersama Yesus, 
seperti halnya  Matius. Dia menyebut 
dirinya “murid yang sangat dikasihi 
Yesus”.

 

Paulus  juga hidup pada zaman Yesus. 
Namun, dia tidak percaya Yesus sampai 
Yesus sudah berada di surga. Dia men-
cari di kitab-kitab kuno Israel untuk 
menyelidiki kebenaran dari apa yang 
Yesus katakan dan lakukan. Lalu, dia 
mulai memberitakan tentang hal itu
di seluruh Kekaisaran Romawi.
Dia menulis surat-surat kepada para 
pengikut Yesus, yang termasuk dalam 
kitab-kitab dalam Alkitab.
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Sejarah 4.000 tahun
Lebih dari 300 nubuatan
“Mesias akan datang!”

Alkitab:
Perjanjian Lama

100 tahun sejarah
Nubuatan itu menjadi kenyataan
“Mesias telah datang!”

Perjanjian Baru

Perjanjian Lama:
Seorang pembuka jalan dinubuatkan dalam 
kitab-kitab kuno Israel. Dia akan memper-
siapkan kedatangan Mesias.

13

Siapakah Yesus?
Anak Terkasih
Sebuah suara dari surga berkata, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, 
kepada-Nyalah Aku berkenan.”                               – Matius 3:17 (AYT)

Yesus adalah kekasih Allah. Seorang yang sangat diperkenan Allah. 
Dia adalah Anak Allah Terkasih!

Ada suara berseru-seru: “Persiapkan jalan di 
padang belantara bagi TUHAN! Ratakan jalan 
di padang gurun bagi Allah kita! Setiap lembah 
akan ditinggikan, setiap gunung dan bukit 
akan direndahkan. Tanah yang bergelombang 
akan diratakan; yang berlekuk-lekuk dijadikan 
datar. Kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan 
semua orang akan melihatnya bersama-sama. 
Sebab, mulut TUHAN telah mengatakannya!” 

– Yesaya 40:3-5 (AYT)

Buku komik:  halaman 1-3

Alkitab:  Matius 3:1-17

Animasi:  #1 –
Pembaptisan Yesus (03:37)

Lihatlah:
Israel tidak memiliki nabi selama
450 tahun. Itu sebabnya, ada begitu
banyak orang yang menemui
Yohanes Pembaptis.

Apa istimewanya seorang nabi?
Dia berbicara atas nama Tuhan Allah. 
Terkadang, dia berbicara tentang 
hal-hal yang menyenangkan. Namun, 
sering kali juga tentang hal-hal yang 
perlu diubah. Dia juga harus memberi-
tahukan semua hal itu kepada 
orang-orang, entah mereka mau 
mendengarkan atau tidak.

Satu hal yang menonjol. Semua nabi 
dalam Alkitab menunjuk kepada 
Mesias. Dia adalah penyelamat yang 
dijanjikan oleh Allah. Seorang yang 
akan datang untuk membuat segalanya 
menjadi benar bagi Israel. Masuk akal 
jika orang mencari Dia. Namun, Dia 
masih belum berada di sana ...

Sampai Yohanes Pembaptis datang.
Yohanes Pembaptis tidak hanya
berbicara tentang Mesias, tetapi
juga menunjukkan siapakah Dia!
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1.  PEMBAPTISAN  YESUS

03:37

Teks Inti:
"Lihatlah, Anak Domba Allah yang 
menghapuskan dosa dunia!"

– Yohanes 1:29 (AYT)  

https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=1
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=01
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=01
https://alkitab.mobi?Matius 3:1-17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yoh+1:29
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Nubuatan itu menjadi kenyataan
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mat+3:17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2040:3-5


Informasi Tambahan:
Alkitab - Buku Janji
Alkitab adalah buku yang istimewa 
yang mencatat Perjanjian Allah. 
Dengan cara itu, Allah berkata,
"Aku akan menepatinya!" Manusia 
mencatat perjanjian dalam surat 
wasiat. Allah mencatatnya dalam 
Alkitab Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru.

Sejarah Perjanjian Lama ditulis 4.000 
tahun. Sejarah antara Allah dan 
bangsa Israel. Sejarah Perjanjian Baru 
sekitar 100 tahun. Dalam sejarah ini 
kamu membaca tentang Yesus, Sang 
Mesias dan apa arti keberadaan-Nya 
bagi semua orang.

Dalam Perjanjian Lama ada 300 
nubuatan (pernyataan) tentang 
Mesias. Dalam Perjanjian Baru,
kamu melihat semua nubuatan
itu terpenuhi dalam hidup Yesus.

Tugas!
Dalam setiap pelajaran, kamu akan
mempelajari nama baru dari Yesus.
Dalam pelajaran pertama ini, nama
yang dipelajari adalah Anak Terkasih.

Ambillah selembar kertas atau karton
yang bagus. Lalu, tuliskan nama Yesus
yang kamu pelajari dalam setiap pelajaran. 
Tuliskan judulnya: INI ADALAH YESUS. 
Setelah menyelesaikan buku ini, kamu akan 
memiliki poster dengan 20 nama Yesus 
(atau mungkin lebih)!

 

Sekarang Giliranmu!

Allah Memiliki Rencana 
atas Hidupmu
Tuhan Allah memiliki rencana atas Tuhan 
Yesus. Namun, tahukah kamu bahwa Allah 
juga memiliki rencana atas hidupmu? Kamu 
juga bisa membaca tentang hal ini dalam 
Alkitab. Percayalah, kamu adalah anak yang 
dikasihi-Nya!
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

1.

2.

3.

4.

5.

15

Setiap Hari:
Yohanes 1: 6
Matius 3:1-6
Matius 3:7-12
Matius 3:13-17
Yohanes 1:1-9
Yohanes 1:10-15
Yohanes 1:16-18

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

Tip:
Di sebelah kiri ada bacaan Alkitab untuk

setiap hari. Bacaan Alkitab itu diambil dari setiap 

pelajaran selama seminggu. Bacalah 1 bacaan setiap 

hari, maka kamu akan menemukan lebih banyak hal 

dari yang sudah kamu baca tadi.
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%201:%206
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%203:1-6
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius 3:7-12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%203:13-17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%201:1-9
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%201:10-15
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%201:16-18


Buku komik:  halaman 4-5

Alkitab:  Matius 4:1-12

Animasi:  #2 – Yesus di 
Padang Gurun (02:25)

Lihatlah:
Penjajahan tidak pernah menyenangkan 
karena ada orang lain yang memerintah 
kita. Israel dikuasai oleh orang-orang 
Romawi pada zaman Yesus. Akan tetapi, 
bagi Yesus, bukan itu masalahnya. 
Masalahnya adalah seluruh dunia
dikuasai oleh Setan. Setan tidak terlihat, 
tetapi sangat nyata. Yesus berperang 
melawannya.

Tuhan Allah seharusnya memerintah dunia 
dengan kasih dan kebaikan. Namun, Setan 
membelenggu dunia. Itu sebabnya ada 
banyak hal buruk yang terjadi.

Setan berarti “musuh” Dia adalah musuh 
Allah dan umat manusia. Dia juga disebut 
Iblis, artinya artinya “pem�tnah”, yaitu 
orang yang secara sengaja menuduh orang 
lain secara salah.

Setan adalah musuh yang tak kelihatan. 
Dia ingin kita memikirkan hal-hal buruk. 
Namun, Allah ingin kita hanya mendengar-
kan suara Allah. Ketika kita percaya kepada 
Allah, Setan kalah. Jadi, peperangan adalah 
memikirkan apa yang Allah katakan dan 
melakukannya. Yesus melakukan itu, 
karenanya Dia menang dari Setan.
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2.  YESUS  DI  PADANG  GURUN

Teks Inti:
“Allah sumber damai sejahtera akan segera 
meremukkan Iblis di bawah kakimu.” 

– Roma 16:20 (AYT)

02:25
“Aku akan mengadakan permusuhan 
antara kamu dengan perempuan ini, 
dan di antara keturunanmu dan 
keturunannya. Keturunannya akan 
meremukkan kepalamu, dan kamu 
akan meremukkan tumitnya.”

– Kejadian 3:15 (AYT)

Perjanjian Lama:
Bumi adalah wilayah yang telah diduduki 
oleh orang-orang yang telah mendengarkan 
Setan. Kamu dapat membacanya dari 
pasal-pasal pertama dalam Alkitab. Di sana, 
untuk pertama kalinya kamu membaca 
tentang Mesias dan kemenangan-Nya.
Benih perempuan (Yesus) akan
meremukkan kepala ular (Setan).

Siapakah Yesus?
Anak Allah
Kita tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah karena itu telah ditegaskan 
oleh baptisan-Nya di dalam air dan oleh darah kematian-Nya. Dan, 
juga oleh Roh Kudus, yang selalu menyatakan kebenaran, mengatakan 
bahwa Dia adalah Anak Allah.                                            – 1 Yohanes 5:6 (AYT) 

Yesus tidak harus membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah. Dia 
adalah Anak Allah Terkasih, karena Allah mengatakannya demikian.
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%2016:20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%204:1-12
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=4&tab=disco
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=02
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=02


Buku komik:  halaman 4-5

Alkitab:  Matius 4:1-12

Animasi:  #2 – Yesus di 
Padang Gurun (02:25)

Lihatlah:
Penjajahan tidak pernah menyenangkan 
karena ada orang lain yang memerintah 
kita. Israel dikuasai oleh orang-orang 
Romawi pada zaman Yesus. Akan tetapi, 
bagi Yesus, bukan itu masalahnya. 
Masalahnya adalah seluruh dunia
dikuasai oleh Setan. Setan tidak terlihat, 
tetapi sangat nyata. Yesus berperang 
melawannya.

Tuhan Allah seharusnya memerintah dunia 
dengan kasih dan kebaikan. Namun, Setan 
membelenggu dunia. Itu sebabnya ada 
banyak hal buruk yang terjadi.

Setan berarti “musuh” Dia adalah musuh 
Allah dan umat manusia. Dia juga disebut 
Iblis, artinya artinya “pem�tnah”, yaitu 
orang yang secara sengaja menuduh orang 
lain secara salah.

Setan adalah musuh yang tak kelihatan. 
Dia ingin kita memikirkan hal-hal buruk. 
Namun, Allah ingin kita hanya mendengar-
kan suara Allah. Ketika kita percaya kepada 
Allah, Setan kalah. Jadi, peperangan adalah 
memikirkan apa yang Allah katakan dan 
melakukannya. Yesus melakukan itu, 
karenanya Dia menang dari Setan.
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2.  YESUS  DI  PADANG  GURUN

Teks Inti:
“Allah sumber damai sejahtera akan segera 
meremukkan Iblis di bawah kakimu.” 

– Roma 16:20 (AYT)

02:25
“Aku akan mengadakan permusuhan 
antara kamu dengan perempuan ini, 
dan di antara keturunanmu dan 
keturunannya. Keturunannya akan 
meremukkan kepalamu, dan kamu 
akan meremukkan tumitnya.”

– Kejadian 3:15 (AYT)

Perjanjian Lama:
Bumi adalah wilayah yang telah diduduki 
oleh orang-orang yang telah mendengarkan 
Setan. Kamu dapat membacanya dari 
pasal-pasal pertama dalam Alkitab. Di sana, 
untuk pertama kalinya kamu membaca 
tentang Mesias dan kemenangan-Nya.
Benih perempuan (Yesus) akan
meremukkan kepala ular (Setan).

Siapakah Yesus?
Anak Allah
Kita tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah karena itu telah ditegaskan 
oleh baptisan-Nya di dalam air dan oleh darah kematian-Nya. Dan, 
juga oleh Roh Kudus, yang selalu menyatakan kebenaran, mengatakan 
bahwa Dia adalah Anak Allah.                                            – 1 Yohanes 5:6 (AYT) 

Yesus tidak harus membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah. Dia 
adalah Anak Allah Terkasih, karena Allah mengatakannya demikian.
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%205:6
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kejadian%203:15
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Mengertikan kamu? Pertempuran yang
tidak kelihatan itu terjadi dalam pikiranmu. 
Ini adalah masalah siapa yang kamu percayai. 
Katakan tidak kepada pikiran-pikiran
yang salah. Katakan ya kepada semua
yang Allah katakan. Begitulah cara
kamu mengalahkan Iblis!

Informasi Tambahan:
Apakah Dosa Itu?

Meleset dari sasaranmu.

Tidak membutuhkan Allah.

Melakukan atau memikirkan 
sesuatu yang berbeda dari 
yang sudah Allah katakan.

Dosa memisahkan kita
dari Allah. Itulah sebabnya,
dosa membawa kematian.
Namun, Allah ingin kita hidup 
selamanya bersama Dia.

1.

2.

3.

Tugas!
Tuliskan namamu sendiri dalam teks Alkitab ini:
 

Karena Allah sangat mengasihi ________________, 
Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal supaya  
________________ yang percaya kepada-Nya tidak 
binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.

– Yohanes 3:16 (AYT)

Sekarang Giliranmu!

Katakan “YA” untuk semua 
yang Allah katakan!

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%203:16
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Mengertikan kamu? Pertempuran yang
tidak kelihatan itu terjadi dalam pikiranmu. 
Ini adalah masalah siapa yang kamu percayai. 
Katakan tidak kepada pikiran-pikiran
yang salah. Katakan ya kepada semua
yang Allah katakan. Begitulah cara
kamu mengalahkan Iblis!

Informasi Tambahan:
Apakah Dosa Itu?

Meleset dari sasaranmu.

Tidak membutuhkan Allah.

Melakukan atau memikirkan 
sesuatu yang berbeda dari 
yang sudah Allah katakan.

Dosa memisahkan kita
dari Allah. Itulah sebabnya,
dosa membawa kematian.
Namun, Allah ingin kita hidup 
selamanya bersama Dia.

1.

2.

3.

Tugas!
Tuliskan namamu sendiri dalam teks Alkitab ini:
 

Karena Allah sangat mengasihi ________________, 
Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal supaya  
________________ yang percaya kepada-Nya tidak 
binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.

– Yohanes 3:16 (AYT)

Sekarang Giliranmu!

Katakan “YA” untuk semua 
yang Allah katakan!

 
 

 
 
 

 
 

Setiap Hari:
Yakobus 4:7
Matius 4:1-4
Matius 4:5-7
Matius 4:8-11
Kejadian 3:1-6
Kejadian 4:3-7
1 Yohanes 3:7-8

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

19

1.

2.

3.

4.

5.

Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yakobus%204:7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%204:1-4
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%204:5-7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%204:8-11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kejadian%203:1-6
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kejadian%204:3-7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%203:7-8


“Karena itu, laki-laki akan meninggalkan 
ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan 
istrinya sehingga mereka akan menjadi 
satu daging.”                 – Kejadian 2:24 (AYT)

21

Perjanjian Lama:
Pernikahan sangat penting bagi Tuhan Allah. 
Sebab, Dia menganggap cinta sangat penting. 
Tidak ada tempat dimana orang dapat saling 
mencintai sebanyak dalam pernikahan.
Tepat pada awal penciptaan, Allah
menyatukan pria dan wanita.

Siapakah Yesus?
Anak Manusia
“Sebab, bahkan Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, 
tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi 
tebusan bagi banyak orang.”                                           – Markus 10:45 (AYT) 

Apakah Yesus seorang manusia super? Tidak, Anak Allah menjadi 
manusia seperti kita. Jadi, Anak Allah Terkasih juga seorang Anak 
Manusia. Anak Manusia, karena Dia adalah manusia pertama seba-
gaimana yang diinginkan Allah. Dia ingin kita saling melayani.

  

  

  

3.  PERNIKAHAN  DI  KANA

Bagaimana Tuhan Yesus memulai 
karya-Nya? Dalam suatu pesta
pernikahan di Kana. Dia adalah
salah satu tamu. Namun, sesuatu
yang tidak menyenangkan terjadi. 
Anggurnya sudah habis. Sekarang,
pesta pernikahan tidak bisa berakhir 
dengan bahagia. Yesus melakukan 
mukjizat. Di luar, ada enam kendi besar. 
Air yang biasanya mereka gunakan 
untuk mencuci tangan telah diubah 
Yesus menjadi anggur. Anggur terbaik!

Tuhan Yesus tidak memulai karya-Nya 
dengan kata-kata, tetapi dengan sebuah 
tanda. Air sehari-hari menjadi anggur 
terbaik. Seolah-olah Dia ingin berkata, 
“Lihatlah, Aku membuat semua hal 
menjadi baru.” Dan, begitulah adanya. 
Segala sesuatu yang tampak biasa 
berubah ketika Yesus berada di sana.
Itu akan menjadi sebuah perayaan, 
sampai akhir!

Lihatlah:

Buku komik:  halaman 6-7

Alkitab:  Yohanes 2:1-11

Animasi:  #3 – Pernikahan 
di Kana (01:48)

Teks Inti:
“Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. 
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah!” 

– Filipi 4:4 (AYT)  

20

01:48

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Filipi%204:4
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%202:1-11
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=6&tab=disco
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=03
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=03


“Karena itu, laki-laki akan meninggalkan 
ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan 
istrinya sehingga mereka akan menjadi 
satu daging.”                 – Kejadian 2:24 (AYT)
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Perjanjian Lama:
Pernikahan sangat penting bagi Tuhan Allah. 
Sebab, Dia menganggap cinta sangat penting. 
Tidak ada tempat dimana orang dapat saling 
mencintai sebanyak dalam pernikahan.
Tepat pada awal penciptaan, Allah
menyatukan pria dan wanita.

Siapakah Yesus?
Anak Manusia
“Sebab, bahkan Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, 
tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi 
tebusan bagi banyak orang.”                                           – Markus 10:45 (AYT) 

Apakah Yesus seorang manusia super? Tidak, Anak Allah menjadi 
manusia seperti kita. Jadi, Anak Allah Terkasih juga seorang Anak 
Manusia. Anak Manusia, karena Dia adalah manusia pertama seba-
gaimana yang diinginkan Allah. Dia ingin kita saling melayani.

  

  

  

3.  PERNIKAHAN  DI  KANA

Bagaimana Tuhan Yesus memulai 
karya-Nya? Dalam suatu pesta
pernikahan di Kana. Dia adalah
salah satu tamu. Namun, sesuatu
yang tidak menyenangkan terjadi. 
Anggurnya sudah habis. Sekarang,
pesta pernikahan tidak bisa berakhir 
dengan bahagia. Yesus melakukan 
mukjizat. Di luar, ada enam kendi besar. 
Air yang biasanya mereka gunakan 
untuk mencuci tangan telah diubah 
Yesus menjadi anggur. Anggur terbaik!

Tuhan Yesus tidak memulai karya-Nya 
dengan kata-kata, tetapi dengan sebuah 
tanda. Air sehari-hari menjadi anggur 
terbaik. Seolah-olah Dia ingin berkata, 
“Lihatlah, Aku membuat semua hal 
menjadi baru.” Dan, begitulah adanya. 
Segala sesuatu yang tampak biasa 
berubah ketika Yesus berada di sana.
Itu akan menjadi sebuah perayaan, 
sampai akhir!

Lihatlah:

Buku komik:  halaman 6-7

Alkitab:  Yohanes 2:1-11

Animasi:  #3 – Pernikahan 
di Kana (01:48)

Teks Inti:
“Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. 
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah!” 

– Filipi 4:4 (AYT)  
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%2010:45
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kejadian%202:24
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Informasi Tambahan:
Pernikahan
Pernikahan adalah perayaan besar 
pada zaman Yesus. Pada sore hari, 
pengantin perempuan dan teman-
temannya akan menunggu pengan-
tin laki-laki di rumah orang tuanya. 
Dia datang untuk menjemputnya 
bersama teman-temannya. Mereka 
berbaris bersama keluarga, teman, 
dan anak-anak ke rumah ayah 
mempelai pria. Di sana, mempelai 
laki-laki memberikan janjinya 
bahwa dia akan setia kepada 
istrinya. Ayahnya memberkati 
pasangan itu. Kemudian, mereka 
dimahkotai seperti raja dan ratu 
sungguhan dengan karangan 
bunga.

Sementara para musisi dan penari 
menjaga suasana tetap berjalan, 
makan malam yang melimpah 
diadakan. Pestanya bisa berlang-
sung hingga seminggu.

Tugas!
Apakah kamu mengenal orang-orang
yang memiliki pernikahan yang baik
(mungkin orang tuamu)? Tunjukkan bahwa 
kamu menyukainya. Buatlah gambar untuk 
mereka. Misalnya, dua hati, atau dua burung 
merpati, atau seorang pria dan seorang 
wanita. Tuliskan nama mereka di bawah 
karyamu itu dan juga tuliskan: Kasih tidak 
pernah berakhir! (1 Korintus 13:8).

Sekarang Giliranmu!

Yesus Memberi Sukacita 
Yesus adalah orang biasa sehingga
Dia ingin berada dalam kehidupanmu
yang normal. Akan tetapi, Dia juga sangat
istimewa sehingga Dia ingin membuat 
hidupmu yang biasa itu menjadi istimewa. 

Bahkan, Yesus ingin di sana agar
selalu ada sukacita dalam hidupmu.
Sukacita-Nya adalah dalam dirimu.
Sukacita itu lebih kuat daripada kesedihan 
apapun. Namun, terkadang, kamu bisa 
kehilangan sukacita itu. Karena itu,
kembalilah mendengarkan Allah dan
dengarkan betapa Dia mengasihimu.
Maka, otomatis kamu akan kembali
menjadi bahagia!

https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Korintus%2013:8
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Informasi Tambahan:
Pernikahan
Pernikahan adalah perayaan besar 
pada zaman Yesus. Pada sore hari, 
pengantin perempuan dan teman-
temannya akan menunggu pengan-
tin laki-laki di rumah orang tuanya. 
Dia datang untuk menjemputnya 
bersama teman-temannya. Mereka 
berbaris bersama keluarga, teman, 
dan anak-anak ke rumah ayah 
mempelai pria. Di sana, mempelai 
laki-laki memberikan janjinya 
bahwa dia akan setia kepada 
istrinya. Ayahnya memberkati 
pasangan itu. Kemudian, mereka 
dimahkotai seperti raja dan ratu 
sungguhan dengan karangan 
bunga.

Sementara para musisi dan penari 
menjaga suasana tetap berjalan, 
makan malam yang melimpah 
diadakan. Pestanya bisa berlang-
sung hingga seminggu.

Tugas!
Apakah kamu mengenal orang-orang
yang memiliki pernikahan yang baik
(mungkin orang tuamu)? Tunjukkan bahwa 
kamu menyukainya. Buatlah gambar untuk 
mereka. Misalnya, dua hati, atau dua burung 
merpati, atau seorang pria dan seorang 
wanita. Tuliskan nama mereka di bawah 
karyamu itu dan juga tuliskan: Kasih tidak 
pernah berakhir! (1 Korintus 13:8).

Sekarang Giliranmu!

Yesus Memberi Sukacita 
Yesus adalah orang biasa sehingga
Dia ingin berada dalam kehidupanmu
yang normal. Akan tetapi, Dia juga sangat
istimewa sehingga Dia ingin membuat 
hidupmu yang biasa itu menjadi istimewa. 

Bahkan, Yesus ingin di sana agar
selalu ada sukacita dalam hidupmu.
Sukacita-Nya adalah dalam dirimu.
Sukacita itu lebih kuat daripada kesedihan 
apapun. Namun, terkadang, kamu bisa 
kehilangan sukacita itu. Karena itu,
kembalilah mendengarkan Allah dan
dengarkan betapa Dia mengasihimu.
Maka, otomatis kamu akan kembali
menjadi bahagia!

Setiap Hari:
Yohanes 2:1-5
Yohanes 2:6-11
Filipi 4:4-7
Kejadian 2:18-25
Efesus 5:22-33
1 Petrus 3:1-12
Yohanes 15:9-12

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

1.

2.

3.

4.

5.
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%202:1-5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%202:6-11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Filipi%204:4-7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kejadian%202:18-25
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%205:22-33
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Petrus%203:1-12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2015:9-12


Buku komik:  halaman 8-11

Alkitab:  Matius 4:12-22

Animasi:  #4 – Yesus 
di Kapernaum (04:03)

Lihatlah:

  

  

  

Ada beberapa desa nelayan di sekitar 
Danau Galilea. Kapernaum adalah salah 
satunya. Di situlah Yesus akan tinggal. 
Nelayan melakukan pekerjaannya dari 
pelabuhan. Mereka melakukannya 
seperti biasa. Akan tetapi, Yesus ingin 
mereka melakukannya secara berbeda. 
Dia ingin mereka mendengarkan-Nya 
dan memercayai-Nya. Kemudian, 
mereka bisa menjadi murid-Nya
mulai sekarang.

Yesus ingin kamu melakukan apa yang 
Dia katakan. Maka, kamu menjadi 
pengikut-Nya. Murid-Nya. Kita harus 
mendengarkan Dia dengan saksama.
Di gunung dekat Kapernaum, Dia 
menceritakan bagaimana Allah ingin 
kita  hidup. Maka, kita akan baik-baik 
saja, meski terkadang sulit.

24

4.  YESUS  DI  KAPERNAUM

Teks Inti:
“... segala sesuatu yang kamu ingin orang 
lakukan kepadamu, demikian juga kamu 
lakukan kepada mereka.”

– Matius 7:12 (AYT)

04:03
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Sepuluh Hukum ditulis Allah di atas dua 
batu datar. Namun, batu adalah benda 
mati. Apa yang Allah inginkan juga telah 
Dia tunjukkan pada Manusia yang 
hidup. Yesus melakukan persis seperti 
yang Allah inginkan. Dan, Yesus tinggal 
di dalam kita. Dengan Roh-Nya dalam 
diri kita, kita dapat mengetahui dengan 
baik apa yang Allah inginkan.

Perjanjian Lama:
Bagaimana Allah ingin kita hidup? Musa 
adalah seorang nabi penting Perjanjian Lama. 
Dia menulis lima buku pertama dari Alkitab. 
Bersama-sama mereka disebut “Hukum 
Musa”. Kita juga akan menemukan Sepuluh 
Perintah di dalamnya (Keluaran 20:3-17).
Itu adalah sepuluh titah penting.

Siapakah Yesus?
Jalan, Kebenaran, dan Hidup
“Akulah jalan, kebenaran, dan hidup,” jawab Yesus, ‘Tidak ada seorang 
pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.’”    

                                     – Yohanes 14:6 (AYT) 

Yesus adalah jalan kepada Allah. Dia membantumu untuk mengenal 
Allah sebagai Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Apa yang Allah 
katakan adalah kebenaran. Yesus membantumu melakukan apa 
yang Allah katakan. Ketika kamu melakukan itu, kamu akan melihat 
betapa indahnya kehidupan yang Dia berikan.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%207:12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%204:12-22
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=8&tab=disco
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=04
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=04


Buku komik:  halaman 8-11

Alkitab:  Matius 4:12-22

Animasi:  #4 – Yesus 
di Kapernaum (04:03)

Lihatlah:

  

  

  

Ada beberapa desa nelayan di sekitar 
Danau Galilea. Kapernaum adalah salah 
satunya. Di situlah Yesus akan tinggal. 
Nelayan melakukan pekerjaannya dari 
pelabuhan. Mereka melakukannya 
seperti biasa. Akan tetapi, Yesus ingin 
mereka melakukannya secara berbeda. 
Dia ingin mereka mendengarkan-Nya 
dan memercayai-Nya. Kemudian, 
mereka bisa menjadi murid-Nya
mulai sekarang.

Yesus ingin kamu melakukan apa yang 
Dia katakan. Maka, kamu menjadi 
pengikut-Nya. Murid-Nya. Kita harus 
mendengarkan Dia dengan saksama.
Di gunung dekat Kapernaum, Dia 
menceritakan bagaimana Allah ingin 
kita  hidup. Maka, kita akan baik-baik 
saja, meski terkadang sulit.
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4.  YESUS  DI  KAPERNAUM

Teks Inti:
“... segala sesuatu yang kamu ingin orang 
lakukan kepadamu, demikian juga kamu 
lakukan kepada mereka.”

– Matius 7:12 (AYT)

04:03

 

25

Sepuluh Hukum ditulis Allah di atas dua 
batu datar. Namun, batu adalah benda 
mati. Apa yang Allah inginkan juga telah 
Dia tunjukkan pada Manusia yang 
hidup. Yesus melakukan persis seperti 
yang Allah inginkan. Dan, Yesus tinggal 
di dalam kita. Dengan Roh-Nya dalam 
diri kita, kita dapat mengetahui dengan 
baik apa yang Allah inginkan.

Perjanjian Lama:
Bagaimana Allah ingin kita hidup? Musa 
adalah seorang nabi penting Perjanjian Lama. 
Dia menulis lima buku pertama dari Alkitab. 
Bersama-sama mereka disebut “Hukum 
Musa”. Kita juga akan menemukan Sepuluh 
Perintah di dalamnya (Keluaran 20:3-17).
Itu adalah sepuluh titah penting.

Siapakah Yesus?
Jalan, Kebenaran, dan Hidup
“Akulah jalan, kebenaran, dan hidup,” jawab Yesus, ‘Tidak ada seorang 
pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.’”    

                                     – Yohanes 14:6 (AYT) 

Yesus adalah jalan kepada Allah. Dia membantumu untuk mengenal 
Allah sebagai Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Apa yang Allah 
katakan adalah kebenaran. Yesus membantumu melakukan apa 
yang Allah katakan. Ketika kamu melakukan itu, kamu akan melihat 
betapa indahnya kehidupan yang Dia berikan.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2014:6
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2020:3-17


26

 

Ketika kamu mulai mengikuti Yesus,
kamu pun akan menjadi seperti Dia.
Dia menjadikanmu pribadi yang istimewa. 
Persis seperti para nelayan biasa yang 
diubah-Nya menjadi nelayan manusia. 

“Ikutlah Aku!” kata Yesus kepada 
orang-orang yang ingin mendengarkan Dia. 
Jika kamu mengasihi-Nya, kamu juga akan 
mengikuti-Nya. Maka, kamu akan berbaha-
gia, kata Yesus.

Informasi Tambahan:
Sang Rabi dan Kelas-Nya
Cuaca sering kali hangat
di Israel. Itulah sebabnya,
tidak mengherankan jika Yesus 
mengajar di luar ruangan.
Dia berbicara seperti seorang 
rabi, seorang guru. Rabi juga 
mengajar di sinagoge, rumah 
belajar. Orang Israel terbiasa 
mendengarkan seorang rabi.
Rabi mengajarkan Perjanjian 
Lama. Itu adalah satu-satunya 
buku pelajaran di Israel.

Di sinagoge, anak-anak
diberi makan dengan kue-
kue dengan tulisan �rman di
atasnya. Jadi, mereka belajar 
menyerap Hukum Musa. 
Namun, Yesus datang untuk 
tinggal dalammu dengan 
Roh-Nya. Dia menulis kasih 
Allah dan kehendak Allah
dalam hatimu (Ibrani 8:10-12).

Tugas!
Yesus mengajar orang untuk berdoa dengan 
doa yang indah. Doa ini disebut “Doa Bapa 
Kami”. Bacalah doa itu dengan lantang 
(Matius 6:9-13). Ingat, “Doa Bapa Kami” telah 
menjadi doa ucapan syukur. Segala sesuatu 
yang baru saja kita doakan telah Allah jawab 
selama kehidupan Yesus. Itulah mengapa 
kamu bisa bersyukur untuk semua yang 
tertulis dalam “Doa Bapa Kami”. Lakukanlah 
itu!

Sekarang Giliranmu!

Ikuti Yesus

Setiap Hari:
Matius 4:18-22
Lukas 5:4-11
Yohanes 14:6-7
Matius 5:1-12
Matius 5:13-16
Matius 6:33-34
Matius 7:24-27
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ibrani%208:10-12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%206:9-13
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%204:18-22
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%205:4-11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2014:6-7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%205:1-12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%205:13-16
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%206:33-34
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%207:24-27


  

    

  

Jelas bagi orang-orang di Israel
bahwa Tuhan Yesus adalah seorang 
yang istimewa. Dia tidak hanya 
berbicara dengan sangat baik.
Dia juga melakukannya dengan 
sangat baik. Dia menyembuhkan 
orang sakit! Dengan mukjizat-Nya, 
Yesus menunjukkan bahwa Allah
ingin memperbaiki segala sesuatu 
yang salah. Dia mengampuni dosa. 
Dan, Dia menyembuhkan penyakit 
yang diderita manusia.

Tahukah kamu, bahwa dalam
Perjanjian Baru terdapat lebih dari 40  
catatan tentang penyembuhan yang 
dilakukan Yesus? Orang-orang tentu 
sangat antusias. Namun, semua 
mukjizat itu akan mencegah mereka 
untuk lebih percaya kepada Yesus. 
Kamu hanya dapat percaya kepada 
Yesus  jika kamu benar-benar
mengasihi Dia.

28

5.  PENYEMBUHAN

  

  

  

Teks Inti:
“Pujilah TUHAN, hai jiwaku,
dan jangan melupakan semua 
kebaikanNya; yang mengampuni 
semua kesalahanmu, yang
menyembuhkan semua
penyakitmu.” 

– Mazmur 103:2-3 (AYT)

02:49

Buku komik:  halaman 12-13

Alkitab:  Lukas 5:17-26,
                  Lukas 6:6-11

Animasi:  #5 – 
Penyembuhan (02:49)

Lihatlah:

29

 

“.... sebab Akulah TUHAN yang 
menyembuhkanmu.”                             

– Keluaran 15:26 (AYT)

Perjanjian Lama:
Beberapa orang berpikir bahwa tubuh kita 
tidak penting bagi Allah. Seolah-olah Dia 
hanya memikirkan diri batin kita. Tidak, Dia 
juga memikirkan kesehatan kita. Tuhan Allah 
menampilkan diri-Nya dalam Perjanjian Lama 
sebagai tabib (dokter).

Allah juga berkata, “Sebab, Aku akan
memulihkan kembali kesehatanmu dan Aku 
akan menyembuhkanmu dari luka-lukamu.” 
(Yeremia 30:17, AYT) Janji itu terpenuhi 
karena Yesus Mesias. Dia ditikam, dan karena 
itu kita disembuhkan (Yesaya 53:5).

Siapakah Yesus?
Tabib
“Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri”     – Lukas 4:23 (AYT) 

Yesus menunjukkan dengan penyembuhan-Nya bahwa Allah ingin 
orang menjadi sehat. Mukjizat-Nya membuktikan bahwa Dia adalah 
Mesias. Dia sendiri berkata: “... pekerjaan-pekerjaan yang sedang 
Kulakukan sekarang, memberikan kesaksian tentang Aku bahwa 
Bapalah yang mengutus Aku.” (Yohanes 5:36, AYT)

Di kampung halamannya di Nazaret, orang-orang tidak memercayai-Nya. Yesus tahu apa yang 
mereka pikirkan: “Tabib, sembuhkan dirimu sendiri.” Itu sebabnya Dia tidak membuat mukjizat
di sana (Lukas 4:16-24).

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%20103:2-3
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%205:17-26
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%206:6-11
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=12&tab=disco
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=05
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=05
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%204:23
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yoh+5:36
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%204:16-24
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2015:26
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yeremia%2030:17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2053:5


Sekarang Giliranmu!

Mukjizat Terjadi
Tuhan Yesus mengasihimu. Mukjizat terbesar 
adalah bahwa Dia telah mengampuni semua 
dosamu.  Dia menyetujui dirimu untuk menjadi 
anak Allah. 

Dia juga berempati kepadamu saat
kamu sakit, atau saat kamu mengalami
kesulitan. Kamu selalu dapat berbicara 
dengan-Nya tentang hal itu. Dia suka
melakukan mukjizat dalam hidupmu.
Pernahkah kamu menyadarinya?

Informasi Tambahan:
Tidak Ada Air Mata
di Surga

Yesus akan membuat segalanya 
baru. Setelah hidup kita di bumi, 
kita mendapatkan tubuh baru. 
Dengan itu, kita akan terus hidup 
di surga yang baru dan di bumi 
yang baru. Tidak akan ada lagi
rasa sakit atau kesedihan.

“Ia akan menghapus setiap air mata 
dari mata mereka ...” 

– Wahyu 21:4 (AYT) 

Tugas!
Pikirkan mukjizat-mukjizat yang Allah
telah lakukan dalam hidupmu. Tuliskan dan 
bersyukurlah kepada-Nya untuk hal-hal itu!
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Wahyu%2021:4


Setiap Hari:
Mazmur 103:1-5
Lukas 5:17-26
Lukas 6:6-11
Lukas 4:16-24
Keluaran 15:22-27
1 Petrus 2:24-25
1 Tesalonika 5:23-24
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%20103:1-5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%205:17-26
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%206:6-11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%204:16-24
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2015:22-27
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Petrus%202:24-25
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Tesalonika%205:23-24
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6.  BADAI  DI  DANAU

Murid-murid Yesus berada dalam kesulitan 
besar. Untung mereka membawa kesulitan 
itu kepada Guru mereka. Mungkin Dia 
punya solusi.

Tentu Dia punya solusi! Yesus
berkuasa atas segalanya, termasuk atas 
badai. Dia tidur di tengah badai - itulah 
kedamaian yang Dia miliki. Dan, Dia 
menenangkan badai - begitu besar
kuasa yang Dia miliki.

Yesus berkuasa atas alam. Dia ada
sebelum semuanya diciptakan. Dia juga 
lebih kuat dari Iblis dan roh-roh jahat. 
Karena itu, Dia dapat membebaskan 
orang-orang yang tidak mampu
menguasai dirinya sendiri.

Teks Inti:
“Jika Allah di pihak kita, siapakah 
yang dapat melawan kita?”

– Roma 8:31 (AYT)

02:47

Buku komik:  halaman 14-17

Alkitab:  Matius 8:23-27,
                  Markus 5:1-20

Animasi:  #6 –  
Badai di Danau (02:47)

Lihatlah:

33

“Jadi, apabila Anak membebaskan kamu, kamu benar-benar bebas.”                                              
– Yohanes 8:36 (AYT)

Dia akan memanggil Aku, ‘Engkau adalah 
Bapaku. Allahku, dan gunung batu 
keselamatanku.’ Aku akan menegakkan 
keturunannya selama-lamanya, dan 
takhtanya seperti umur langit.”
 (Mazmur 89:19, 20, 26, 27, 30, AYT)

 

Perjanjian Lama:
Mesias akan datang. Mazmur juga
menjelaskan bahwa Mesias berkuasa
atas alam. Itu sudah dinyatakan ratusan 
tahun sebelum Yesus datang.

Suatu kali, Engkau ber�rman kepada 
orang-orang saleh-Mu: “Aku telah menaruh 
pertolongan kepada seseorang yang perkasa. 
Aku telah meninggikan orang muda dari 
bangsa itu. ... Aku akan meletakkan tangannya 
atas lautan, dan tangan kanannya atas 
sungai-sungai.  

Siapakah Yesus?
Pembebas
“Engkaulah penolong dan penyelamatku.”   – Mazmur 40:17 (AYT) 

Yesus lebih kuat dari semua kuasa Setan. Dia bahkan lebih kuat
dari kematian. Yesus mati, tetapi Dia bangkit lagi. Dan, karena Dia 
menang, Dia bisa membebaskan orang dari penyakit, kecanduan, 
atau ketakutan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%208:31
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%208:23-27
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%205:1-20
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=14&tab=disco
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=06
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=06
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2040:17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%208:36
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2089:19-20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2089:26-27
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2089:30


 

     

  

 

    

Mengasihani diri dan
membiarkannya begitu saja.
Mencoba mencari solusi sendiri
secepat mungkin.
Mencari Yesus dengan membawa
masalahmu kepada-Nya.

1.

2.

3.

Ambil selembar kertas.

Dari Roma 8:31-39, tuliskan semua 
masalah yang disebutkan Paulus (ada 7 
hal dalam ayat 35, dan 6 hal dalam
ayat 38).

Tuliskan setidaknya 3 masalah
lagi menurut pendapatmu.
Tuliskan juga masalahmu sendiri.
Kemudian, cantumkan tulisan
dari Roma 8:31 di bawahnya
dengan huruf merah!

Dalam Alkitab, Setan memiliki 
berbagai macam nama. Nama-
nama itu memperjelas bahwa dia 
adalah musuh Allah dan ingin 
menghancurkan umat manusia:

     Iblis (Efesus 4:27);
     Si jahat (1 Yohanes 2:14);
     Pangeran roh-roh kejahatan 
     (Markus 3:22);
     Penuduh (Wahyu 12:10);
     Bapa dari dusta (Yohanes 8:44);
     Ular tua (Wahyu 12: 9).

Setan juga memiliki pembantu: 
Iblis, roh jahat, dan malaikat yang 
jatuh. Akan tetapi, Yesus telah 
mengalahkan semua kuasa ini!

34

Informasi Tambahan:
Setan

Tugas!

Sekarang Giliranmu!
Carilah Yesus untuk 
Berbagai Masalahmu! 
Jika terjadi masalah, ada tiga pilihan
yang bisa kamu lakukan:

Apa yang akan kamu lakukan?

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%208:31-39
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%208:31
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%204:27
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%202:14
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%203:22
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Wahyu%2012:10
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%208:44
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Wahyu%2012:%209
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Informasi Tambahan:
Setan

Tugas!

Sekarang Giliranmu!
Carilah Yesus untuk 
Berbagai Masalahmu! 
Jika terjadi masalah, ada tiga pilihan
yang bisa kamu lakukan:

Apa yang akan kamu lakukan?
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Setiap Hari:
Roma 8:31-39
Matius 8:23-27
Mazmur 107:23-32
Markus 5:1-20
Lukas 4:18-19
Ibrani 2:14-15
Mazmur 40:17
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%208:31-39
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%208:23-27
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%20107:23-32
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%205:1-20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%204:18-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ibrani%202:14-15
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2040:17
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7.  DUA  BELAS  MURID

Jelaslah bahwa Tuhan Yesus berdoa 
bagi setiap orang. Kamu membacanya 
berulang kali. Jelas juga bahwa Dia 
mencintai segala jenis orang. Kamu 
dapat melihat hal itu ketika Dia memilih 
murid-murid-Nya. Ada yang pendiam 
dan suka bicara. Nelayan, akuntan, 
pejuang pembebasan, kutu buku. 
Mereka semua sama di mata-Nya.

Kata “murid” berarti pelajar atau
pengikut. Murid-murid Yesus sangat
mengasihi-Nya sehingga mereka 
senang melakukan apa yang Dia kata- 
kan. Kamu masih bisa menemukan 
orang-orang seperti itu sekarang kini, 
bahkan mungkin kamu adalah salah
satunya juga!

  

  

  

Buku komik:  halaman 18-19

Alkitab:  Matius 9:35-10:4,
                  Matius10:27-31, 40

Animasi:  #7 –  
Dua Belas Murid (02:22)

02:22

Lihatlah:

Teks Inti:
“Apa yang Aku katakan 
kepadamu dalam kegelapan, 
katakanlah itu dalam terang. 
Dan, apa yang kamu dengar 
dibisikkan di telingamu, berita-
kanlah di atas atap rumah.”

– Matius 10:27  (AYT)

“Kalian menyebut Aku Guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena Akulah Dia. Jika Aku, yang adalah 
Tuhan dan Gurumu, telah membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kakimu. Sebab, 
Aku telah memberikan contoh kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti yang Aku telah 
lakukan kepadamu.”                                                                                                             – Yohanes 13:13-15 (AYT) 

Perjanjian Lama:
“Tuhanku, TUHAN, telah memberiku
lidah seorang murid supaya aku dapat 
menopang yang letih dengan perkataan.
Dia membangunkan aku setiap pagi, Dia 
membangunkan telingaku untuk mende-
ngar seperti seorang murid.”
(Yesaya 50:4, AYT)

Mesias sendiri sebenarnya adalah
seorang pengikut, seorang murid.
Dia melakukan apa yang Tuhan Allah 
katakan. Dia melayani umat. Inilah yang 
dilihat Nabi Yesaya tentang apa yang
akan Dia lakukan pada masa depan.
Dan, Yesus masih melayani sampai
sekarang, melayani kamu dan aku!

Siapakah Yesus?
Teladan
“Sebab, untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga telah 
menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya 
kamu mengikuti jejak-Nya.”                                       – 1 Petrus 2:21 (AYT) 

Dalam hal apa Yesus menjadi teladan bagi kita?
Melayani orang-orang. Jika Yesus adalah teladanmu,
kamu pasti ingin membantu orang lain menemukan
kebaikan Allah.
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Perjanjian Lama:
“Tuhanku, TUHAN, telah memberiku
lidah seorang murid supaya aku dapat 
menopang yang letih dengan perkataan.
Dia membangunkan aku setiap pagi, Dia 
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akan Dia lakukan pada masa depan.
Dan, Yesus masih melayani sampai
sekarang, melayani kamu dan aku!

Siapakah Yesus?
Teladan
“Sebab, untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus juga telah 
menderita bagi kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya 
kamu mengikuti jejak-Nya.”                                       – 1 Petrus 2:21 (AYT) 
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2013:13-15
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Berikan tanda centang:
Berdoa bagi mereka yang membagikan 
Injil di dunia. (Tulislah untuk siapa kamu 
berdoa.)

Berdoa untuk orang yang sakit. (Untuk 
siapa?)

Menceritakan kepada seseorang tentang 
Allah. (Siapa?)

Membuat seseorang senang dengan 
mengirimkan ayat-ayat Alkitab. (Siapa?)

Berdoa agar lebih banyak pekerja di 
ladang pelayanan.

Informasi Tambahan:
Mengapa 12 Murid?

Tugas!
Yesus adalah teladan kita. Dalam hal apa 
kamu ingin meniru Dia?

Sekarang Giliranmu!

Lakukan Apa yang Yesus 
Lakukan
Seorang murid mengukuti Yesus. Dia akan 
melakukan apa yang Yesus katakan. Jika kamu 
hendak berdoa agar Allah mengutus orang 
untuk bersaksi bagi Yesus, Tuhan Yesus juga 
akan memilihmu untuk bekerja bagi Dia.
Apa jawabmu? Dengan senang hati?
Jika kamu mengasihi Yesus, kamu akan 
dengan sukacita menceritakannya
kepada teman-temanmu.

Allah telah memilih Israel untuk 
mewariskan kebaikan-Nya 
kepada semua bangsa di dunia. 
Israel terdiri atas 12 suku (sesuai 
jumlah anak-anak Yakub).

Ketika Yesus memilih 12 murid, 
Dia membuat permulaan yang 
baru. Pertama, murid-murid-Nya 
diberi perintah untuk memberi-
takan Kabar Baik (Injil) hanya 
kepada Israel. Namun, pada 
akhirnya, mereka diperintahkan 
untuk menyebarkan Injil ke 
seluruh dunia.
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Berikan tanda centang:
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Lakukan Apa yang Yesus 
Lakukan
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untuk bersaksi bagi Yesus, Tuhan Yesus juga 
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kepada teman-temanmu.
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kepada semua bangsa di dunia. 
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jumlah anak-anak Yakub).

Ketika Yesus memilih 12 murid, 
Dia membuat permulaan yang 
baru. Pertama, murid-murid-Nya 
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seluruh dunia.
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Setiap Hari:

Lukas 6:12-13
Matius 9:35-10:2
Matius 10:37-40
Yesaya 50:4-5
Yohanes 5:19-20
 Yohanes 13:13-17
1 Petrus 2:21
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%206:12-13
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%209:35-10:2
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2010:37-40
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2050:4-5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%205:19-20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2013:13-17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Petrus%202:21


Lihatlah:

40

8.  LIMA  ROTI  DAN  DUA  IKAN

Apa yang tidak bisa dilakukan oleh paket 
makan siang? Yesus ingin memberi makan 
orang banyak yang telah mendengarkan
Dia. Murid-murid-Nya berpikir mereka
tidak mungkin bisa memberi makan segitu
banyak orang. Akan tetapi, seorang anak
kecil bersedia memberikan makan
siangnya kepada Tuhan Yesus.

Dan lihatlah, dari sedikit yang diberikan
anak itu dapat menjadi banyak di tangan 
Yesus. Banyak yang dapat dinikmati
orang lain!

Beginilah cara Yesus melakukannya: apa yang 
kamu serahkan dari dirimu kepada-Nya, akan 
dijadikan-Nya menyenangkan bagi orang lain!

Teks Inti:
“Aku datang supaya mereka memiliki hidup, 
dan memilikinya secara berlimpah.” 

– Yohanes 10:10 (AYT)

02:52

Buku komik:  halaman 20-22

Alkitab:  Yohanes 6:1-15,
                  Matius 14:22-33

Animasi:  #8 – Lima Roti 
dan Dua Ikan (02:52)

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2010:10
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=20&tab=disco
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=08
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=08
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%206:1-15
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2014:22-33
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8.  LIMA  ROTI  DAN  DUA  IKAN
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orang banyak yang telah mendengarkan
Dia. Murid-murid-Nya berpikir mereka
tidak mungkin bisa memberi makan segitu
banyak orang. Akan tetapi, seorang anak
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siangnya kepada Tuhan Yesus.

Dan lihatlah, dari sedikit yang diberikan
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kamu serahkan dari dirimu kepada-Nya, akan 
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Teks Inti:
“Aku datang supaya mereka memiliki hidup, 
dan memilikinya secara berlimpah.” 

– Yohanes 10:10 (AYT)

02:52

Buku komik:  halaman 20-22

Alkitab:  Yohanes 6:1-15,
                  Matius 14:22-33

Animasi:  #8 – Lima Roti 
dan Dua Ikan (02:52)
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Orang Israel begitu heran sehingga 
mereka menyebut roti dari surga itu 
“manna”, yang artinya, “Apa ini?”
(Keluaran 16:31).

“Lihat, Aku akan menghujanimu dengan 
roti dari langit, dan umat itu akan keluar 
dan mengumpulkannya sebanyak yang 
diperlukan setiap hari.” 

– Keluaran 16:4a (AYT)

Perjanjian Lama:
Ketidakpercayaan adalah masalah. 
Murid-murid tidak percaya bahwa Yesus 
dapat memberi makanan yang cukup.
Dan, Petrus tidak percaya bahwa dia
bisa berjalan di atas air. Israel juga kurang 
beriman kepada Allah. Mereka telah ditun-
tun menyeberangi laut. Namun, mereka 
mengeluh sepanjang perjalanan bahwa 
mereka tidak punya makanan. “Kita semua 
akan kelaparan di gurun ini,” kata mereka 
(Keluaran 16:3b).

Akan tetapi, Allah memberi tahu Musa 
bahwa Dia akan memberi mereka apa
yang mereka butuhkan.

Siapakah Yesus?
Gembala yang Baik
“Akulah gembala yang baik; gembala yang baik memberikan 
nyawa-Nya bagi domba-domba.”            – Yohanes 10:11 (AYT)

Tidak ada orang yang dapat memelihara domba-domba lebih 
baik daripada Yesus. Domba-domba itu adalah kita, kamu dan 
aku. Yesus akan selalu menjagamu, dan begitu pula Allah Bapa 
(Yohanes 10:28, 29). Betapa amannya kita!

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2010:11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2016:3b
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2016:4a
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2016:31


“Aku memberikan hidup kekal 
kepada mereka, dan mereka tidak 
akan pernah binasa; dan tak 
seorang pun dapat merebut 
mereka dari tangan-Ku” 

  – Yohanes 10:28 (AYT)

Senin saya memberi 
Kepada 
Rabu saya memberi 
Kepada 
Jumat saya memberi 
Kepada 

Informasi Tambahan:
Gembala
Yesus memberi makan banyak 
orang. Dia seperti gembala yang 
merawat domba-Nya. Gembala 
adalah hal yang umum dalam 
Alkitab. Habel, Abraham, Musa, dan 
Daud semuanya adalah gembala. 
Para gembala jugalah yang pertama 
kali mengetahui bahwa Mesias telah 
lahir. 

Gembala di Timur Tengah tidak 
mengikuti kawanannya seperti di 
Barat. Mereka berada di depan 
kawanan. Dengan cara ini, mereka 
menggiring domba ke daerah 
rerumputan. Mereka juga bisa 
melindungi mereka dari para 
pemangsa.

Seperti itulah Yesus sebagai
gembala. Dia berkata tentang 
domba domba-Nya (tentang
kamu dan aku):

Tugas!
Berikan sesuatu minggu ini. Berdoalah agar 
Tuhan Yesus memberkati apa yang kamu 
berikan untuk orang lain. Bersyukurlah untuk 
kesediaan-Nya. Kemudian, sadari betapa 
menyenangkannya saat memberikan sesuatu. 
Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan lebih 
sering!

 

Sekarang Giliranmu!

Bagian dari Yesus
Anak laki-laki itu memberikan apa yang dia 
miliki kepada Tuhan Yesus. Lima roti, dua ikan. 
Sepertinya tidak banyak. Akan tetapi, Yesus 
dapat melakukan banyak hal dengan itu. 
Jadi, jangan pernah berkata: Saya tidak 
memiliki hal penting untuk diberikan.
Segala sesuatu yang kamu berikan kepada 
Yesus akan diubah-Nya menjadi berkat.
Kamu bisa menyenangkan orang lain dengan 
pemberianmu itu.
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Tip:
Karena kamu tidak dapat melihat
Tuhan Yesus, kamu mungkin berpikir
kamu tidak dapat memberikan apa-apa 
kepada-Nya. Namun, tentu saja itu tidak
seperti itu. Kamu dapat memberikan
sesuatu kepada Yesus dengan memberikan 
pemberianmu itu kepada orang yang
dekat denganmu.

Yohanes 6:1-15
Matius 14:22-33
Yohanes 10:6-15
Yohanes 10:24-30
Mazmur 23:1-6
2 Korintus 9:6-8
Filipi 4:19-20
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Sabtu

Setiap Hari:
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2010:28
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9.  SIAPAKAH  YESUS?

Siapakah Yesus? Apakah kamu
memercayai Dia sebagaimana
yang Ia katakan tentang diri-Nya?
Yesus memberikan roti dan ikan
kepada banyak orang. Akan tetapi, 
untuk menerima kehidupan kekal, 
dibutuhkan roti yang berbeda.
Yesus berkata, “Akulah roti hidup” 
(Yohanes 6:48, AYT). Bisakah kamu 
makan Yesus? Tidak, tetapi kamu
bisa menyerap kasih-Nya

Beberapa orang berpikir apa
yang dikatakan Yesus itu gila.
Mereka meninggalkan Dia, tetapi
yang lain terus mengikuti Dia.
Mereka percaya bahwa apa yang
Dia katakan tentang diri-Nya
adalah benar. Seperti Petrus.

Teks Inti:
“Setiap orang yang percaya
kepada-Nya tidak akan 
mendapat malu.” 

– Roma 10:11 (AYT)

Lihatlah:

Buku komik:  halaman 23-24

Alkitab:  Matius 16:13-21,
                  Yohanes 6:22-51                

Animasi:  #9 –  
Siapakah Yesus? (03:04)

03:04

https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=22&tab=disco
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=09
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2016:13-21
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%206:22-51
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=09
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%2010:11
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Allah sangat ingin memberikan apa yang kita 
butuhkan. Sekitar 1.300 tahun sebelum Tuhan 
Yesus membagikan roti, Allah juga melakukan 
mukjizat dengan roti, yaitu saat orang-orang 
Israel melewati padang gurun.

Perjanjian Lama:

Siapakah Yesus?
Kristus
“Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!”       – Matius 16:16 (AYT)

Kristus (Yunani) = Mesias (Ibrani) = Yang Diurapi (Indonesia).
Itu adalah sebutan untuk Orang yang diurapi Allah dengan minyak 
untuk menjadi Raja yang Kekal. Itulah Yesus. Itu sebabnya, kita
sering menyebut Yesus, “Yesus Kristus”.

“Kemudian, TUHAN berkata kepada Musa, 
‘Lihat, Aku akan menghujanimu dengan roti 
dari langit, dan umat itu akan keluar dan 
mengumpulkannya sebanyak yang diperlukan 
setiap hari.’”                             – Keluaran 16:4 (AYT)

Mereka sedang dalam perjalanan ke 
Kanaan (tanah yang nantinya akan 
disebut Israel). Namun, tidak ada 
makanan. Allah kemudian menurun-
kan hujan manna, sejenis butiran 
putih seperti tepung. Itu adalah roti 
dari surga. Namun, sekarang Yesus 
menyebut diri-Nya roti dari surga 
(Yohanes 6:47-51).

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2016:16
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran 16:4
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%206:47-51


1. “Akulah roti hidup.”
     (Yohanes 6:35)
2. “Akulah terang dunia.”
    (Yohanes 8:12)

3. “Akulah pintu.”
    (Yohanes 10:7-9)

4. “Akulah gembala.”
     (Yohanes 10:11)

5. “Akulah hidup.”
    (Yohanes 11:25)

6. “Akulah jalan.”
    (Yohanes 14:6)

7. “Akulah pokok anggur.”
    (Yohanes 15:5)
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Informasi Tambahan:
7x Aku
“Itu Dia!” kata para nabi. “Ini Aku!” 
kata Tuhan Yesus. Tidak ada yang 
pernah membuat pernyataan kuat 
tentang diri-Nya selain Dia sendiri. 
Dalam Injil Yohanes, kita mende-
ngar bahwa Tuhan Yesus menyebut 
diri-Nya dalam tujuh cara yang 
berbeda.

Tugas!
Setiap hari, lihatlah pada nama-nama Yesus 
yang kamu kenal sekarang. Sembahlah Dia 
dengan berkata, “Tuhan Yesus, Engkau ...”
lalu sebutkan satu nama-Nya setiap kali.
Jika kamu menghormati nama-nama Tuhan 
Yesus, kamu akan mengalami sukacita-Nya!

Sekarang Giliranmu!

Teruslah Mendengarkan 
Yesus
Setiap orang bebas untuk ikut atau
tidak ikut Yesus. Apakah kamu akan terus
bersama dengan Yesus? Apakah kamu
memercayai-Nya? Apakah kamu menikmati 
kasih-Nya? Kalau begitu, tetaplah dengarkan 
Dia. Kata-kata-Nya adalah makanan
terbaik untukmu.

Bahkan, jika kamu terkadang melupakan Dia, 
kamu selalu dapat kembali kepada-Nya.
Dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi!
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Setiap Hari:
Yohanes 6:22-40
Yohanes 6:47-51
Keluaran 16:9-18
Matius 16:13-28
Roma 10:9-11
Mazmur 2
Filipi 2:8-11

Minggu
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Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%206:35
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%208:12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2010:7-9
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2010:11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2011:25
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2014:6
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2015:5
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%202
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Filipi%202:8-11
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Para penjahat dan pemberontak
disalibkan di sepanjang jalan wilayah 
Kekaisaran Romawi. Itu adalah hukuman 
mati yang mengerikan. Yesus berkata kamu 
harus memikul salibmu sendiri jika kamu 
ingin mengikut Dia. Itu tidak berarti kamu 
harus bunuh diri, tetapi kamu harus
menganggap Dia lebih penting dari dirimu 
sendiri. Jadi, kamu memercayai Dia lebih 
dari memercayai dirimu sendiri. Seolah-
olah kamu sudah mati dan Dia yang hidup.

Paulus mengatakannya demikian: 
“Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan 
lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang 
hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini 
kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh 
iman dalam Anak Allah, yang mengasihi aku 
dan telah memberikan diri-Nya untuk aku” 

 – Galatia 2:19-20 (AYT)

  

10.  PIKUL  SALIBMU!

Teks Inti:
“Jika ada yang mau mengikuti Aku, ia 
harus menyangkal dirinya sendiri, 
memikul salibnya, dan mengikut Aku.”

– Matius 16:24 (AYT)

02:15

Buku komik:  halaman 25-28

Alkitab:  Matius 16:24-28,
                  Markus 12:28-34

Animasi:  #10a – 
Pikul Salibmu! (02:15)

Lihatlah:
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Yesus mengaitkan kalimat lain dengan 
kata-kata penting ini. Dia menganggap 
kata-kata itu sama pentingnya. Bagian 
ini berasal dari kitab ketiga Musa:

Hal terpenting dalam hidup kita
dan dalam Gereja adalah agar kita 
senantiasa mengasihi Allah dan
mengasihi satu sama lain!

“Akan tetapi, kasihilah sesamamu seperti 
dirimu sendiri. Akulah TUHAN.” 

   – Imamat 19:18 (AYT)

“Dengarlah, hai Israel. TUHAN adalah Allah kita. 
TUHAN adalah satu. Kasihilah TUHAN, Allahmu, 
dengan segenap hatimu, dengan segenap 
jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.”

   – Ulangan 6:4-5 (AYT)

Perjanjian Lama:
Menurutmu, apa yang paling penting di dunia 
ini? Teks Alkitab pertama yang harus dihafal 
oleh anak-anak Yahudi adalah teks dari kitab 
kelima Musa ini:

Siapakah Yesus?
Tuhan
Tuhan atau Tuan adalah seorang pemilik sebuah rumah atau 
sebidang tanah. Tuhan Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi. 
Kita berkata,

“Pertolongan kita adalah di dalam nama TUHAN, yang menjadikan 
langit dan bumi!”                                      – Mazmur 124:8 (AYT) 

Yesus juga disebut Tuhan, karena sebagai pemimpin terbaik, Dia akan memimpin semua orang. 
Setiap lidah akan mengaku, “Yesus Kristus adalah Tuhan” (Filipi 2:11).

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Galatia%202:19-20
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=25&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2016:24-28
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%2012:28-34
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2016:24
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%20124:8
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ulangan%206:4-5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Imamat%2019:18
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Berapa jam per hari waktu yang aku 
habiskan untuk diriku sendiri?

Berapa jam per hari waktu yang aku 
habiskan dengan keluarga dan 
teman-temanku?

Berapa jam sehari waktu yang aku 
habiskan dengan Yesus?

1.

2.

3.

Informasi Tambahan:
Hukuman Mati ala Romawi
Bangsa Romawi menggunakan 
penyaliban sebagai hukuman mati. 
Penjahat digantung di balok kayu 
sampai mereka mati. 

Pertama, orang yang dihukum harus 
memikul palang salib mereka sendiri 
ke tempat di mana mereka akan mati. 
Kemudian, mereka dipaku dan digan-
tung. 

Para penjahat merasakan sakit yang 
luar biasa dari luka mereka, kram, dan 
kering karena panas. Mereka mati 
karena semakin sulit bernapas.

Tugas!
Kamu bisa mengukur kasihmu kepada 
seseorang berdasarkan waktu yang kamu 
berikan kepadanya. Pikirkan kepada siapa 
kamu ingin memberikan sebagian besar 
waktumu.

Sekarang Giliranmu!

Menyerah
Memikul salib berarti menyangkal dirimu 
sendiri. Dan, menyangkal diri berarti mene-
mukan orang lain yang lebih penting dari 
dirimu sendiri. Hal itu tidak selalu mudah, 
keegoisan kita sering menghalangi jalan kita. 
Namun, kamu dapat mempelajarinya dengan 
menyerahkan diri kepada Yesus sehingga Dia 
menjadi lebih penting dari dirimu sendiri.

Tidaklah sulit untuk menyerahkan
dirimu kepada Yesus karena Dia sangat 
mengasihimu. Dia menyerahkan diri-Nya 
bagimu terlebih dahulu. Yesus mengajarimu 
untuk mengasihi Dia dan orang-orang
di sekitarmu.
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Setiap Hari:

Matius 16:24-28
Markus 12:28-34
Ulangan 6:4-5, Imamat 19:18
Lukas 10:25-37
Galatia 2:19-20
Lukas 19:1-10
Matius 19:13-15
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Sabtu
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5.

Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2016:24-28
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%2012:28-34
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ulangan%206:4-5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Imamat%2019:18
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2010:25-37
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Galatia%202:19-20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2019:1-10
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2019:13-15
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11.  PENDERITA  KUSTA

Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem.
Dalam perjalanan, Dia melihat orang-orang 
yang sakit kusta. Kusta adalah penyakit 
kulit. Penderita kusta hidup secara terpisah 
karena dilarang bersentuhan dengan  
orang sehat agar tidak menularkan penya-
kitnya. Namun, Yesus tidak berada di dekat 
mereka dalam kerumunan. Itu sebabnya, 
mereka berani memanggil Dia. Mereka 
sudah mendengar tentang mukjizat yang 
dilakukan Yesus.

Saat Dia menyembuhkan mereka,
itu pun suatu mukjizat! Mereka pun segera 
pergi ke para imam, sebab imam-imam itu 
harus memberikan persetujuan agar 
mereka dapat bergabung lagi ke dalam 
masyarakat. Bukankah itu yang terpenting?

Tidak, itu bukan yang terpenting.
Yang lebih penting adalah Yesus sendiri. 
Berterima kasih kepada-Nya itu lebih 
penting!

Buku komik:  halaman 26-27

Alkitab:  Lukas 17:11-19

Animasi:  #10b –
Penderita Kusta (02:00)

Lihatlah:

02:00

Teks Inti:
“Ucaplah syukur senantiasa atas 
segala sesuatu kepada Allah Bapa 
dalam nama Tuhan kita, Kristus Yesus.”

– Efesus 5:20 (AYT)  
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Namun, lihatlah:

“Lalu, tubuhnya pulih seperti tubuh 
seorang anak dan menjadi tahir.”

– 2 Raja-raja 5:14 (AYT)

Perjanjian Lama:
Dalam Perjanjian Lama, Allah juga menyembuhkan 
orang yang sakit kusta. Misalnya Musa (Keluaran 4:6-7) 
dan saudarinya, Miryam (Bilangan 12:10-16). Ada juga 
Naaman, seorang panglima tentara Siria. Dia harus 
mandi sebanyak tujuh kali di Sungai Yordan, yang 
dianggapnya kotor.

Siapakah Yesus?
Penyelamat
“Dan, kami sudah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus 
Anak-Nya menjadi Juru Selamat dunia.”                 – 1 Yohanes 4:14 (AYT)

Juru Selamat adalah kata kuno yang berarti pembebas, penolong, atau 
penyelamat. Kata itu membuatmu bahagia dan bersyukur karena Juru 
Selamat membawa keselamatan (kebahagiaan). Tuhan Yesus menerima 
gelar itu saat Dia lahir:

“Pada hari ini, telah lahir bagimu seorang Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, ....”         – Lukas 2:11 (AYT)

https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=26&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2017:11-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%205:20
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%204:14
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%202:11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/2%20Raja-raja%205:14
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%204:6-7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Bilangan%2012:10-16
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Tip:
Gunakan sepuluh jarimu untuk berterima kasih 
kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti 
bersyukur sampai kamu menyebutkan sepuluh 
hal yang dapat kamu syukuri. Berterima kasih 
sebanyak 10 kali tidak pernah terlalu banyak!

Informasi Tambahan:
Kusta

Tugas!
Kamu bisa berlatih untuk bersyukur. Setiap pagi, 
kamu bisa mulai memikirkan hal-hal baik yang 
bisa terjadi pada hari itu. Kamu dapat bersyukur 
kepada Tuhan Yesus untuk itu (dengan sepuluh 
jarimu). Malamnya, kamu dapat membuat daftar 
hal-hal baik yang sudah terjadi. Kamu juga 
dapat bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk
itu (sekali lagi dengan sepuluh jarimu).

Kamu juga bisa membicarakan hal-hal yang 
kurang menyenangkan bersama-Nya, tetapi 
jangan pernah lupa mengucap syukur.
Yesus sangat baik kepadamu. Tidak ada
orang lain lagi yang lebih mengasihimu!

Sekarang Giliranmu!

Allah Memiliki Rencana 
Apakah kamu sering berbicara kepada Yesus? 
Kamu bisa bertanya apa saja kepada-Nya.
Kamu juga bisa bercerita kepada-Nya tentang 
hal-hal yang membuatmu senang. Bersyukurlah 
untuk itu. Sebab, kalau kamu mengalami hal 
yang menyenangkan, kamu akan cepat 
melupakannya. Akan tetapi, saat kamu tinggal 
dekat dengan Yesus, kamu akan selalu 
bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus 
setiap hari. Lihatlah betapa bahagianya kamu 
saat melakukannya!Kusta adalah penyakit

yang mengerikan. Penyakit itu 
pertama-tama memengaruhi kulit. 
Penderitanya akan mengalami 
bintik-bintik putih di sekujur 
tubuh. Lalu, penyakitnya meram-
bah lebih dalam. Jari tangan dan 
kaki akan hilang, kemudian hidung 
dan telinga. Setelah itu, penderita 
kusta tidak akan dapat merasakan 
sentuhan pada kulit dan perlahan-
lahan akan mati karenanya.

Para imam harus menilai apakah 
seseorang tertular. Jika demikian, 
penderitanya harus tinggal jauh 
dari orang-orang. Akan tetapi, 
ketika Yesus menyembuhkan 
orang-orang, Dia segera memberi 
mereka tempat dalam masyarakat.
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Tip:
Gunakan sepuluh jarimu untuk berterima kasih 
kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti 
bersyukur sampai kamu menyebutkan sepuluh 
hal yang dapat kamu syukuri. Berterima kasih 
sebanyak 10 kali tidak pernah terlalu banyak!

Informasi Tambahan:
Kusta

Tugas!
Kamu bisa berlatih untuk bersyukur. Setiap pagi, 
kamu bisa mulai memikirkan hal-hal baik yang 
bisa terjadi pada hari itu. Kamu dapat bersyukur 
kepada Tuhan Yesus untuk itu (dengan sepuluh 
jarimu). Malamnya, kamu dapat membuat daftar 
hal-hal baik yang sudah terjadi. Kamu juga 
dapat bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk
itu (sekali lagi dengan sepuluh jarimu).

Kamu juga bisa membicarakan hal-hal yang 
kurang menyenangkan bersama-Nya, tetapi 
jangan pernah lupa mengucap syukur.
Yesus sangat baik kepadamu. Tidak ada
orang lain lagi yang lebih mengasihimu!

Sekarang Giliranmu!

Allah Memiliki Rencana 
Apakah kamu sering berbicara kepada Yesus? 
Kamu bisa bertanya apa saja kepada-Nya.
Kamu juga bisa bercerita kepada-Nya tentang 
hal-hal yang membuatmu senang. Bersyukurlah 
untuk itu. Sebab, kalau kamu mengalami hal 
yang menyenangkan, kamu akan cepat 
melupakannya. Akan tetapi, saat kamu tinggal 
dekat dengan Yesus, kamu akan selalu 
bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus 
setiap hari. Lihatlah betapa bahagianya kamu 
saat melakukannya!Kusta adalah penyakit

yang mengerikan. Penyakit itu 
pertama-tama memengaruhi kulit. 
Penderitanya akan mengalami 
bintik-bintik putih di sekujur 
tubuh. Lalu, penyakitnya meram-
bah lebih dalam. Jari tangan dan 
kaki akan hilang, kemudian hidung 
dan telinga. Setelah itu, penderita 
kusta tidak akan dapat merasakan 
sentuhan pada kulit dan perlahan-
lahan akan mati karenanya.

Para imam harus menilai apakah 
seseorang tertular. Jika demikian, 
penderitanya harus tinggal jauh 
dari orang-orang. Akan tetapi, 
ketika Yesus menyembuhkan 
orang-orang, Dia segera memberi 
mereka tempat dalam masyarakat.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.
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Lukas 17:11-19
Lukas 5:12-16
2 Raja-raja 5:1-19
Imamat 13:45-46; 14:1-4
Filipi 4:6-7
Efesus 5:17-20
Kolose 2:6-7

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

Setiap Hari:

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2017:11-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%205:12-16
https://alkitab.mobi/ayt/passage/2%20Raja-raja%205:1-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Imamat%2013:45-46;%2014:1-4
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Filipi%204:6-7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%205:17-20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kolose%202:6-7
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12.  LAZARUS

Tuhan Yesus berada dalam bahaya karena 
para pemimpin Yahudi di Yerusalem ingin 
menangkap Dia. Akan tetapi, Yesus tidak 
dilarang untuk mengunjungi teman-
teman-Nya. Dia pergi ke Betania, sebuah 
desa dekat Yerusalem. Di sana, terdapat 
rumah dua bersaudari, Marta dan Maria, 
dan saudara mereka, Lazarus. Pada saat itu, 
Yesus pernah pergi ke sana (Lukas 
10:38-42). Namun, sekarang Lazarus
sudah mati.

Setiap orang pasti akan mati. Namun, Allah 
tidak pernah merancangkannya. Kematian 
datang karena dosa. Akan tetapi, Allah 
sendiri sudah memberikan solusinya.
Yesus memberi manusia kehidupan yang 
kekal. Untuk membuktikannya, Yesus 
membangkitkan Lazarus dari kematian.

Buku komik:  halaman 29-30

Alkitab:  Yohanes 11:17-44

Animasi:  #11 – 
Lazarus (02:56)

Lihatlah:

02:56

Teks Inti:
“... Akulah kebangkitan dan kehidupan; 
siapa pun yang percaya kepada-Ku, dia 
akan hidup walaupun dia sudah mati ....” 

– Yohanes 11:25 (AYT)  

Perjanjian Lama:
Sekitar 600 SM, Yehezkiel mendapatkan
penglihatan yang luar biasa. Dia melihat sebuah 
lembah yang penuh dengan tulang orang mati. 
Seperti �lm yang diputar mundur, tulang mereka 
bersatu kembali dan kerangka mereka ditutup 
oleh daging. Lalu, Allah mengembuskan 
kehidupan kepada semua orang itu dengan 
Roh-Nya!

Siapakah Yesus?
Kehidupan
“Akulah jalan, dan kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang 
pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.”     

                          – Yohanes 14:6 (AYT)

“... kami telah melihat-Nya. Kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang kehidupan kekal 
itu ....”                                                                                                                                                      – 1 Yohanes 1:1-2 (AYT)

Yesus memberi kehidupan kepada orang-orang, karena Dia adalah 
hidup. Dia telah bangkit dari kematian untuk memberi kita 
Kehidupan Kekal. Setiap orang harus mengetahui hal ini!
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Tuhan Yang Berdaulat berkata, “... 
‘Datanglah dari keempat mata angin, 
hai napas, dan berembuslah ke atas 
orang-orang yang terbunuh ini 
supaya mereka hidup.’” 

  – Yehezkiel 37:9 (AYT)

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas+10:38-42
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes+11:25
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2011:17-44
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=29&tab=disco
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12.  LAZARUS

Tuhan Yesus berada dalam bahaya karena 
para pemimpin Yahudi di Yerusalem ingin 
menangkap Dia. Akan tetapi, Yesus tidak 
dilarang untuk mengunjungi teman-
teman-Nya. Dia pergi ke Betania, sebuah 
desa dekat Yerusalem. Di sana, terdapat 
rumah dua bersaudari, Marta dan Maria, 
dan saudara mereka, Lazarus. Pada saat itu, 
Yesus pernah pergi ke sana (Lukas 
10:38-42). Namun, sekarang Lazarus
sudah mati.

Setiap orang pasti akan mati. Namun, Allah 
tidak pernah merancangkannya. Kematian 
datang karena dosa. Akan tetapi, Allah 
sendiri sudah memberikan solusinya.
Yesus memberi manusia kehidupan yang 
kekal. Untuk membuktikannya, Yesus 
membangkitkan Lazarus dari kematian.

Buku komik:  halaman 29-30

Alkitab:  Yohanes 11:17-44

Animasi:  #11 – 
Lazarus (02:56)

Lihatlah:

02:56

Teks Inti:
“... Akulah kebangkitan dan kehidupan; 
siapa pun yang percaya kepada-Ku, dia 
akan hidup walaupun dia sudah mati ....” 

– Yohanes 11:25 (AYT)  

Perjanjian Lama:
Sekitar 600 SM, Yehezkiel mendapatkan
penglihatan yang luar biasa. Dia melihat sebuah 
lembah yang penuh dengan tulang orang mati. 
Seperti �lm yang diputar mundur, tulang mereka 
bersatu kembali dan kerangka mereka ditutup 
oleh daging. Lalu, Allah mengembuskan 
kehidupan kepada semua orang itu dengan 
Roh-Nya!

Siapakah Yesus?
Kehidupan
“Akulah jalan, dan kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang 
pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.”     

                          – Yohanes 14:6 (AYT)

“... kami telah melihat-Nya. Kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang kehidupan kekal 
itu ....”                                                                                                                                                      – 1 Yohanes 1:1-2 (AYT)

Yesus memberi kehidupan kepada orang-orang, karena Dia adalah 
hidup. Dia telah bangkit dari kematian untuk memberi kita 
Kehidupan Kekal. Setiap orang harus mengetahui hal ini!
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Tuhan Yang Berdaulat berkata, “... 
‘Datanglah dari keempat mata angin, 
hai napas, dan berembuslah ke atas 
orang-orang yang terbunuh ini 
supaya mereka hidup.’” 

  – Yehezkiel 37:9 (AYT)

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2014:6
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%201:1-2
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yehezkiel%2037:9
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Gambarlah sebuah panel komik 
(jangan  terlalu kecil).

Gambarlah balon dialog besar di 
bagian atas dalam panel tersebut.

Gambarkan potret dirimu di bawah 
balon dialog itu.

Tulislah kata-kata Marta dari Yohanes 
11:27 dalam balon dialog. Itulah 
pengakuan imanmu!

A.

B.

C. 

D. 

Informasi Tambahan:
Menguburkan
Tubuh orang yang meninggal akan 
cepat membusuk di negara 
beriklim hangat. Itu sebabnya, 
orang mati segera dikuburkan pada 
hari itu juga. Sebelum dikuburkan, 
mayat akan digosok dengan 
balsam wangi untuk mengusir bau 
busuk serta dibungkus dengan 
kain.

Orang kaya biasanya memiliki 
kuburan batu. Beberapa ruangan 
digali di dalamnya, dan mayat 
orang mati dibaringkan di atas 
bangku batu. Lalu, pintu kubur 
ditutup dengan batu pipih yang 
besar. Kubur akan ditutup perma-
nen setelah tiga hari.

Tugas!
Buatlah kartun tentang dirimu sendiri.

Sekarang Giliranmu!

Menghidupi Kehidupan
Kekal
Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia 
berkuasa atas segalanya, bahkan kematian. 
Dia mengatakan bahwa mengenal Allah dan 
Diri-Nya berarti mendapatkan hidup yang 
kekal (Yohanes 17:3). Paulus mengatakan 
bahwa kematian tidak dapat memisahkan 
kita dari kasih Allah (Roma 8:38-39).
Karena itu, kamu tidak perlu takut mati
(Ibrani 2:14-15).

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes11:27
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2017:3
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%208:38-39
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ibrani%202:14-15
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Gambarlah sebuah panel komik 
(jangan  terlalu kecil).

Gambarlah balon dialog besar di 
bagian atas dalam panel tersebut.

Gambarkan potret dirimu di bawah 
balon dialog itu.

Tulislah kata-kata Marta dari Yohanes 
11:27 dalam balon dialog. Itulah 
pengakuan imanmu!

A.

B.

C. 

D. 

Informasi Tambahan:
Menguburkan
Tubuh orang yang meninggal akan 
cepat membusuk di negara 
beriklim hangat. Itu sebabnya, 
orang mati segera dikuburkan pada 
hari itu juga. Sebelum dikuburkan, 
mayat akan digosok dengan 
balsam wangi untuk mengusir bau 
busuk serta dibungkus dengan 
kain.

Orang kaya biasanya memiliki 
kuburan batu. Beberapa ruangan 
digali di dalamnya, dan mayat 
orang mati dibaringkan di atas 
bangku batu. Lalu, pintu kubur 
ditutup dengan batu pipih yang 
besar. Kubur akan ditutup perma-
nen setelah tiga hari.

Tugas!
Buatlah kartun tentang dirimu sendiri.

Sekarang Giliranmu!

Menghidupi Kehidupan
Kekal
Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia 
berkuasa atas segalanya, bahkan kematian. 
Dia mengatakan bahwa mengenal Allah dan 
Diri-Nya berarti mendapatkan hidup yang 
kekal (Yohanes 17:3). Paulus mengatakan 
bahwa kematian tidak dapat memisahkan 
kita dari kasih Allah (Roma 8:38-39).
Karena itu, kamu tidak perlu takut mati
(Ibrani 2:14-15).

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

Yohanes 11:17-44
Lukas 7:11-17
Markus 5:35-43
Yehezkiel 37:1-14
Yohanes 5:19-29
Yohanes 17:1-3
1 Yohanes 1:1-4

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

Setiap Hari:
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2011:17-44
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%207:11-17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%205:35-43
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yehezkiel%2037:1-14
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%205:19-29
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2017:1-3
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%201:1-4


13.  PARA  PENGUASA

Tuhan Yesus ada di Betania. Desa itu
dekat dengan Yerusalem. Di sana, Yesus 
membangkitkan Lazarus dari kematian. 
Orang bereaksi terhadap mukjizat ini 
dengan dua cara. Sekelompok besar
orang percaya kepada Yesus, tetapi para 
pemimpin menentang Dia dengan keras.

Mereka tidak ingin Dia mengubah apa
pun di Israel karena takut kehilangan posisi 
mereka. Selain itu, bisa saja seluruh Israel 
akan dihancurkan oleh bangsa Romawi.
Itu sebabnya, Yesus harus diserahkan 
kepada orang Romawi. Dia harus mati 
untuk menyelamatkan mereka dan 
orang-orang. Namun, Allah juga
menghendakinya!
 

Buku komik:  halaman 31-32

Alkitab:  Yohanes 11:45-54

Animasi:  #12 – 
Para Penguasa (02:23)

Lihatlah:

02:23

Teks Inti:
“Dia yang tidak mengenal dosa telah 
dibuat-Nya menjadi dosa karena kita 
supaya kita dibenarkan Allah di dalam 
Dia.”                            – 2 Korintus 5:21 (AYT)  
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https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=31&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2011:45-54
https://alkitab.mobi/ayt/passage/2%20Korintus%205:21


13.  PARA  PENGUASA

Tuhan Yesus ada di Betania. Desa itu
dekat dengan Yerusalem. Di sana, Yesus 
membangkitkan Lazarus dari kematian. 
Orang bereaksi terhadap mukjizat ini 
dengan dua cara. Sekelompok besar
orang percaya kepada Yesus, tetapi para 
pemimpin menentang Dia dengan keras.

Mereka tidak ingin Dia mengubah apa
pun di Israel karena takut kehilangan posisi 
mereka. Selain itu, bisa saja seluruh Israel 
akan dihancurkan oleh bangsa Romawi.
Itu sebabnya, Yesus harus diserahkan 
kepada orang Romawi. Dia harus mati 
untuk menyelamatkan mereka dan 
orang-orang. Namun, Allah juga
menghendakinya!
 

Buku komik:  halaman 31-32

Alkitab:  Yohanes 11:45-54

Animasi:  #12 – 
Para Penguasa (02:23)

Lihatlah:

02:23

Teks Inti:
“Dia yang tidak mengenal dosa telah 
dibuat-Nya menjadi dosa karena kita 
supaya kita dibenarkan Allah di dalam 
Dia.”                            – 2 Korintus 5:21 (AYT)  
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Siapakah Yesus?
Kurban Pendamaian
“... [Yesus Kristus] ditetapkan Allah sebagai jalan pendamaian.”

                          – Roma 3:25 (AYT)

Imam besar harus mempersembahkan kurban setiap tahun. 
Dengan pengorbanan ini (seekor anak domba), Allah menghapus 
dosa manusia berkali-kali. Kayafas, yang menjadi imam besar 
selama pendudukan Romawi, mengatakan bahwa Yesus harus mati.

Ketika dia menyerahkan dirinya sebagai 
kurban penebus salah, dia akan melihat 
keturunannya dan memperpanjang 
hari-harinya; dan kehendak TUHAN
akan terlaksana di tangan-Nya.
(lih. Yesaya 53:10, AYT).

Dia tidak tahu bahwa dengan perkataannya, dia sedang menunjuk kepada suatu kurban penebusan 
yang istimewa. Yohanes Pembaptis sudah mengatakannya: Yesus adalah Anak Domba Allah.
Dia menghapus dosa seluruh dunia (Yohanes 1:29).

Perjanjian Lama:
Hari Pendamaian adalah puncak dari semua 
perayaan Yahudi. Suatu persembahan dipersem-
bahkan oleh imam besar di Bait Suci di Yerusalem 
hari itu. Dia menyembelih seekor domba jantan. 
Pengorbanan ini mendamaikan orang-orang 
dengan Allah. Itu berarti bahwa semuanya menjadi 
baik kembali antara Allah dan manusia untuk saat 
ini. Seekor domba seperti itu harus dikorbankan 
setiap tahun. Akan tetapi, para nabi meramalkan 
bahwa seorang manusia akan dikorbankan untuk 
membuat segalanya menjadi benar selamanya.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%203:25
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%201:29
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2053:10
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Informasi Tambahan:
Para Pemimpin Yahudi
Bangsa Romawi menduduki Israel. 
Namun, mereka menyerahkan 
sebagian otoritas pemerintahan 
kepada orang-orang Yahudi. 
Mahkamah Agung adalah peng-
adilan tertinggi orang Yahudi.
Di sini, para pemimpin Yahudi 
membuat keputusan yang paling 
penting. Akan tetapi, jika tentang 
hukuman mati, gubernur Romawi 
harus memberikan persetujuan 
terhadap keputusan tersebut.

Tugas!
Maria menghormati Yesus dengan parfumnya. 
Kamu juga bisa menghormati Yesus. Paulus 
menulis bahwa orang bisa mencium bahwa 
kita adalah milik Yesus. Kapan? Saat kita 
melakukan apa yang Yesus akan lakukan.
Saat kita mengasihi sesama. Saat itu, kita
akan menjadi “bau harum Kristus”
(2 Korintus 2:14-15).

Sekarang Giliranmu!

Mengampuni Orang
Lain
Yesus tidak menghukum kita. Dia mengampuni 
dosa kita. Itu sebabnya, selalu terjalin relasi yang 
baik antara Allah dan kita. Allah juga ingin agar 
relasi sesama manusia menjadi baik. Dia tidak 
ingin kita saling menghakimi. Karena itu, kita 
harus saling memaafkan.

Sudahkah kamu menerima kasih Allah?
Tahukah kamu betapa Dia mengasihimu? 
Dengan demikian, kamu juga bisa mengampuni 
orang lain. Kamu selalu bisa membagikan
kasih Allah!

https://alkitab.mobi/ayt/passage/2%20Korintus%202:14-15
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Informasi Tambahan:
Para Pemimpin Yahudi
Bangsa Romawi menduduki Israel. 
Namun, mereka menyerahkan 
sebagian otoritas pemerintahan 
kepada orang-orang Yahudi. 
Mahkamah Agung adalah peng-
adilan tertinggi orang Yahudi.
Di sini, para pemimpin Yahudi 
membuat keputusan yang paling 
penting. Akan tetapi, jika tentang 
hukuman mati, gubernur Romawi 
harus memberikan persetujuan 
terhadap keputusan tersebut.

Tugas!
Maria menghormati Yesus dengan parfumnya. 
Kamu juga bisa menghormati Yesus. Paulus 
menulis bahwa orang bisa mencium bahwa 
kita adalah milik Yesus. Kapan? Saat kita 
melakukan apa yang Yesus akan lakukan.
Saat kita mengasihi sesama. Saat itu, kita
akan menjadi “bau harum Kristus”
(2 Korintus 2:14-15).

Sekarang Giliranmu!

Mengampuni Orang
Lain
Yesus tidak menghukum kita. Dia mengampuni 
dosa kita. Itu sebabnya, selalu terjalin relasi yang 
baik antara Allah dan kita. Allah juga ingin agar 
relasi sesama manusia menjadi baik. Dia tidak 
ingin kita saling menghakimi. Karena itu, kita 
harus saling memaafkan.

Sudahkah kamu menerima kasih Allah?
Tahukah kamu betapa Dia mengasihimu? 
Dengan demikian, kamu juga bisa mengampuni 
orang lain. Kamu selalu bisa membagikan
kasih Allah!

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

Yohanes 11:45-54
Roma 3:23-30
2 Korintus 5:17-21
Imamat 16:15-16
Ibrani 9:11-28
Yohanes 12:1-11
Mazmur 50:23

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

Setiap Hari:
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14.  YERUSALEM

Kita sampai pada peristiwa terpenting dalam 
hidup Tuhan Yesus: Paskah terakhir-Nya (Paskah). 
Puluhan ribu orang datang ke Yerusalem setiap 
tahun untuk merayakan perayaan ini. Mereka 
memperingati pembebasan bangsa mereka dari 
perbudakan di Mesir. Wajar saja jika sekarang 
mereka juga mengharapkan pembebasan 
mereka dari kekuasaan Romawi. Mereka rindu 
dipimpin oleh raja mereka sendiri.

Dan, sekarang Yesus ada di sana! Dia pasti
raja mereka! Akan tetapi, Yesus punya pemikiran 
lain. Dia tahu nubuatan tentang Sang Mesias.
Dia akan menjadi raja, itu benar. Namun, sangat 
berbeda dengan harapan orang-orang.

Teks Inti:
“... orang yang merendahkan 
diri akan ditinggikan.”

– Lukas 18:14 (AYT)

04:04

Buku komik:  halaman 33-37

Alkitab:  Lukas 19:29-48,
                  Matius 26:14-19

Animasi:  #13 – 
Yerusalem (04:04)

Lihatlah:

https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=33&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2019:29-48
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:14-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2018:14
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Animasi:  #13 – 
Yerusalem (04:04)

Lihatlah:
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“ ... Yesus yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat karena telah menderita kematian supaya 
oleh anugerah Allah, Ia dapat merasakan kematian bagi semua orang.”                          – Ibrani 2:9 (AYT) 

“Bersoraklah dengan nyaring, hai Putri Sion! 
Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem! Lihat, 
Rajamu datang kepadamu; Dia adil dan 
menyelamatkan, rendah hati dan menung-
gang seekor keledai, seekor keledai muda.”

 – Zakharia 9:9 (AYT)

Perjanjian Lama:
Dalam Perjanjian Lama, Mesias digambarkan 
sebagai raja dan hamba yang rendah hati. 
Keduanya selalu beriringan. Kamu memba-
canya, misalnya dalam Zakharia (sekitar 550 
tahun sebelum ini terjadi pada Yesus).

Siapakah Yesus?
Raja
“... dan terangkatlah, hai pintu-pintu abadi, supaya Raja Kemuliaan 
masuk. Siapa Raja Kemuliaan itu? TUHAN yang kuat dan perkasa, 
TUHAN yang perkasa di dalam peperangan.”  

– Mazmur 24:7-8 (AYT)                     

Tidak sekali pun disebutkan bahwa Mesias akan menjadi raja suatu 
negara. Tidak, kamu dapat membaca dalam nubuatan bahwa Dia

akan menjadi raja atas semua bangsa dan seluruh dunia. Yesus memperjuangkan apa yang
Allah inginkan. Itu sebabnya, Dia mengusir para pedagang keluar dari Bait Suci. Akan tetapi,
Yesus tidak memperoleh kerajaan-Nya dengan kekerasan. Dia menjadi raja dengan menyerahkan 
diri kepada Allah.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2024:7-8
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ibrani%202:9
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Zakharia%209:9
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Dia mengubah kesombongan menjadi 
kerendahan hati.

Dia mengubah ambisi menjadi
kesederhanaan.

Dia mengubah kecemburuan menjadi 
penghargaan.

Dia mengubah keserakahan menjadi 
kemurahan hati.

Dia mengubah keegoisan menjadi 
kasih sayang.

Informasi Tambahan:
Yerusalem
Yesus menangisi kota itu karena Dia 
melihat bahwa penduduknya tidak 
menginginkan Dia. Namun, Dia 
menyebut Yerusalem sebagai “kota 
Sang Raja Besar” (lih. Matius 5:35). 
Kelak, Allah akan mengizinkan 
Yerusalem Baru turun dari surga ke 
bumi. Di sana, Yesus akan menjadi 
Raja. Dia masih disebut Anak Domba 
Allah (Wahyu 21:22-23). Dan, yang 
sangat istimewa: kita akan menjadi 
raja di sana bersama dengan Dia 
(Wahyu 22:3-5).

Tugas!
Sebutkan nama 10 orang terkenal. 
Di bawahnya tulislah: Saya ingin 
menjadi yang terkecil.

Sekarang Giliranmu!

Jadilah yang Terkecil 
Yesus itu rendah hati. Dia menganggap orang 
lain lebih penting daripada diri-Nya sendiri. 
Dia berempati kepada mereka. Itu sebabnya, 
Dia menangisi Kota Yerusalem.

Bagaimana denganmu? Apakah kamu 
mengasihi orang lain? Apakah kamu
mendahulukan mereka? Apakah kamu 
berempati kepada mereka? Allah ingin agar 
kamu menjadi seperti Tuhan Yesus.
Kamu bisa, asalkan kamu mengizinkan 
Roh-Nya mengubah hidupmu.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%205:35
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Wahyu%2021:22-23
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Wahyu%2022:3-5
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Setiap Hari:
Lukas 19:29-44
Zakharia 9:8-12
Mazmur 122
Mazmur 24:7-10
Lukas 19:44-48
Yohanes 2:13-22
Matius 26:14-19

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2019:29-44
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Zakharia%209:8-12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%20122
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2024:7-10
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2019:44-48
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%202:13-22
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:14-19
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15.  PERJAMUAN  TERAKHIR

Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan mati.
Dia juga tahu alasannya. Akan tetapi, sebelum 
hal itu terjadi, Dia ingin memberi tahu para 
murid-Nya apa yang paling penting bagi-Nya. 
Dia melakukan ini selama perjamuan Paskah 
terakhir-Nya.

Kamu dapat membaca tentang
percakapan penting sebelum kematian
Yesus dalam Injil Yohanes pasal 13 sampai 17. 
Apa yang menonjol dari sana? Tuhan Yesus 
menyebutkan berbagai bentuk dari kata
“kasih” lebih dari 30 kali. Kasih, itulah alasan 
dari segala sesuatu!

Yesus sendiri menunjukkan apa arti kasih
itu dengan membasuh kaki para murid.
Yesus, yang baru saja dielu-elukan di Yerusalem 
sebagai raja, sekarang merendahkan diri-Nya 
menjadi seorang hamba. Mengapa? Sebab, Dia 
mendahulukan orang lain daripada diri-Nya 
sendiri. Dia memberikan diri-Nya sendiri.
Itulah kasih!

Teks Inti:
“Satu perintah baru Aku berikan 
kepadamu, yaitu supaya kamu saling 
mengasihi, sama seperti Aku telah 
mengasihi kalian, demikianlah kamu 
juga saling mengasihi.”

– Yohanes 13:34 (AYT)

04:00

Buku komik:  halaman 38-41

Alkitab:  Yohanes 13:1-38,
                  Matius 26:26-30

Animasi:  #14 –
Perjamuan Terakhir (04:00)

Lihatlah:

“Lihatlah hamba-Ku, yang Kutegakkan, 
yang Aku pilih, yang kepada-Nya Aku 
berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke 
atas-Nya; Dia akan menyatakan keadilan 
kepada bangsa-bangsa.” 

– Yesaya 42:1 (AYT)                   

Perjanjian Lama:
Mesias disebut sebagai raja dalam Perjanjian 
Lama, tetapi juga seorang hamba, seorang 
pelayan, seorang budak. Gelar yang berlawanan 
seperti itu sulit untuk disatukan sampai kamu 
mengenal Tuhan Yesus.

Siapakah Yesus?
Pelayan
“Siapa yang lebih besar, orang yang duduk makan atau yang melayani? 
Bukankah orang yang duduk makan? Namun, Aku ada di tengah-
tengahmu sebagai orang yang melayani.”                       – Lukas 22:27 (AYT)                            

Murid-murid heran karena Yesus membasuh kaki mereka.
Mereka mungkin lupa sejenak bahwa Mesias juga disebut sebagai 
hamba dalam Perjanjian Lama. Dan, ya, Yesus juga membasuh kaki 
Yudas, orang yang akan mengkhianati Dia.
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https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=38&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2013:1-38
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2013:34
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Sekarang, tulislah apa yang dikatakan 
tentang kasih itu dalam 1 Korintus 13:4-7. 
Dan, tuliskan lagi dengan warna merah: 
“Kasih tidak berkesudahan!”

KASIH ADALAH: ___________

(Tempelkan kertas ini pada posisi yang 
bagus di dinding.)

Informasi Tambahan:
Sakramen Perjamuan
Kudus

Tugas!
Pada selembar kertas, tulislah dengan huruf 
besar:

Sekarang Giliranmu!

Teruslah Mendengarkan
Yesus 
Saat kamu menerima kasih dari Yesus, kamu 
juga dapat membagikannya itu kepada orang-
orang di sekitarmu. Bagaimana kamu menerima 
kasih dari Yesus? Dengan mendengarkan semua 
yang Dia katakan dalam Alkitab dan dengan 
percaya bahwa Dia telah melakukan semua yang 
diperbuat-Nya teristimewa untukmu. Bersyukur-
lah untuk itu. Kemudian, kamu akan dialiri penuh 
oleh kasih-Nya dan dapat membagikannya.

Sakramen Perjamuan Kudus 
diperuntukkan bagi setiap orang 
yang mengasihi Yesus. Ada kuasa 
di dalamnya! Yesus mengasihimu. 
Dia ingin meneguhkan perjanji-
an-Nya denganmu. Dengan roti 
dan anggur, kamu terhubung 
dengan-Nya dan dengan segala 
hal yang telah Dia lakukan bagimu.

Sakramen Perjamuan Kudus membuat 
kita bersyukur. Kita akan mengangkat 
cawan dan berkata, “Terima kasih, 
Yesus!”

Roti melambangkan tubuh Yesus. 
Dia menanggung dosa dan penya-
kit kita agar kita terbebas darinya 
(lih. Yesaya 53:4-5).

Anggur melambangkan darah 
Yesus. Darah-Nya akan selalu mem-
bersihkan kita dari segala dosa
(lih. Efesus 1:7).

Melalui satu roti dan satu cawan. 
kita terhubung dengan Yesus dan 
dengan semua pengikut Yesus
(lih. 1 Korintus 10:16-17).

https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Korintus%2013:4-7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2053:4-5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%201:7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Korintus%2010:16-17
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Setiap Hari:

Yohanes 13:1-17
Yohanes 13:18-38
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Lukas 22:24-27
Yesaya 42:1-9
Yeremia 31:31-34
Yohanes 15:9-17

Minggu
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Sabtu

Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2013:1-17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2013:18-38
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:26-30
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2022:24-27
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2042:1-9
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yeremia%2031:31-34
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2015:9-17
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“Akan tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku 
mengasihi Bapa, Aku melakukan tepat seperti 
yang Bapa perintahkan kepada-Ku,”  

– Yohanes 14:31 (AYT)

Itulah sebabnya, Dia sekarang berkata, “Akan 
tetapi, jangan seperti yang Aku kehendaki, 
melainkan seperti kehendak-Mu.”

– Matius 26:39 (AYT)

16.  GETSEMANI

Buku komik:  halaman 42-45

Alkitab:  Matius 26:36-75

Animasi:  #15 – 
Getsemani (04:36)

Lihatlah:

04:36

Teks Inti:
"Dan, siapa yang percaya kepa-
da-Nya tidak akan dipermalukan."

– Roma 9:33 (AYT)  

Setelah makan perjamuan, Yesus dan 
murid-murid-Nya meninggalkan kota. 
Mereka mencari keheningan di sebuah 
taman, yaitu Getsemani. Yesus akan 
berdoa di sini. Dia bergumul tentang 
bagaimana Dia dapat memenuhi
misi Allah.  Bagaimana Dia bisa taat 
sampai mati. Teman-teman-Nya akan 
melarikan diri. Namun, Dia akan
menyerahkan diri. Karena kasih.

“Batu yang ditolak oleh tukang-tukang 
bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini 
adalah perbuatan TUHAN, keajaiban-
keajaiban di mata kita.” 

– Mazmur 118:22-23 (AYT) 
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Perjanjian Lama:
Mesias akan ditolak sebagai batu yang tidak 
berharga. Begitulah yang tertulis dalam Mazmur. 
Namun, itu juga mengatakan apa yang belum 
pernah dinubuatkan sebelumnya: bahwa Allah 
memilih batu itu untuk melaksanakan rencana-
Nya. Dia bisa membangun masa depan baru 
untuk anak-anaknya di atas Yesus.

Siapakah Yesus?
Batu Penjuru
“Batu yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu 
penjuru.”                                                                                             – 1 Petrus 2:7 (AYT)                            

Hanya sedikit orang yang dapat memahami bahwa Yesus adalah 
manusia sekaligus Anak Allah. Banyak orang sulit menerima hal ini. 
Namun, mereka salah. Mereka akan tersandung oleh Dia seperti 
mereka tersandung oleh batu penjuru yang kokoh.

Yesus adalah Batu Penjuru. Batu penjuru adalah batu pertama yang diletakkan saat membangun 
rumah. Batu itu menentukan bagaimana bentuk akhir dari rumah itu, dan digunakan untuk 
menjadi acuan dari tembok-temboknya kepada arah yang benar. Yesus dapat menentukan arah 
kehidupan kita. Mereka yang memercayai-Nya akan mengetahui bahwa mereka dapat meng-
andalkan-Nya!

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2014:31
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:39
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=42&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:36-75
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%209:33


“Batu yang ditolak oleh tukang-tukang 
bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini 
adalah perbuatan TUHAN, keajaiban-
keajaiban di mata kita.” 

– Mazmur 118:22-23 (AYT) 
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Perjanjian Lama:
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berharga. Begitulah yang tertulis dalam Mazmur. 
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Petrus%202:7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%20118:22-23
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Informasi Tambahan:
Getsemani
Kata “Getsemani” berarti ‘taman 
zaitun’. Biasanya, di taman seperti 
itu, terdapat juga alat pemeras buah 
zaitun. Alat pemeras itu terbuat dari 
batu yang besar dan di dalam-nya, 
buah zaitun akan dihancurkan dan 
diperas. Tampaknya, Yesus juga 
diperas di Taman Getsemani.
Lukas sang tabib menulis bahwa
Dia bahkan mencucurkan keringat 
darah (lih. Lukas 22:44).

Tugas!
Mungkin kamu perlu melakukan sesuatu 
yang sulit? Berdoalah kepada Allah tentang 
hal itu. Bersyukurlah kepada-Nya karena telah 
mengasihimu, dan bahwa Dia akan meno-
longmu. Mungkin cara-Nya tidak seperti yang 
yang kamu inginkan, tetapi apa yang Tuhan 
kehendaki bagimu akan membuatmu sema-
kin bersyukur. Seperti yang Yesus, katakan, 
“Bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-
Mu yang jadi!”

Sekarang Giliranmu!

Kamu Bisa
Mengandalkan Yesus 
Pernahkah kamu merasa sanggup melawan 
seluruh dunia seorang diri? Itulah yang Petrus 
rasakan sebelum Yesus ditangkap. Namun, 
akan tiba saatnya kita merasa lemah dan 
rentan sehingga satu-satunya cara adalah 
bergantung kepada Allah. Allah selalu dapat 
dipercaya karena Dia mengasihimu, dan 
kasih-Nya kepadamu bukanlah seperti kasih 
yang diberikan oleh dunia. Dia tidak akan 
pernah mengecewakanmu. Kamu bisa 
mengandalkan Dia!

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2022:44


74

Informasi Tambahan:
Getsemani
Kata “Getsemani” berarti ‘taman 
zaitun’. Biasanya, di taman seperti 
itu, terdapat juga alat pemeras buah 
zaitun. Alat pemeras itu terbuat dari 
batu yang besar dan di dalam-nya, 
buah zaitun akan dihancurkan dan 
diperas. Tampaknya, Yesus juga 
diperas di Taman Getsemani.
Lukas sang tabib menulis bahwa
Dia bahkan mencucurkan keringat 
darah (lih. Lukas 22:44).

Tugas!
Mungkin kamu perlu melakukan sesuatu 
yang sulit? Berdoalah kepada Allah tentang 
hal itu. Bersyukurlah kepada-Nya karena telah 
mengasihimu, dan bahwa Dia akan meno-
longmu. Mungkin cara-Nya tidak seperti yang 
yang kamu inginkan, tetapi apa yang Tuhan 
kehendaki bagimu akan membuatmu sema-
kin bersyukur. Seperti yang Yesus, katakan, 
“Bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-
Mu yang jadi!”

Sekarang Giliranmu!

Kamu Bisa
Mengandalkan Yesus 
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Setiap Hari:
Matius 26:36-56
Matius 26:57-75
Ibrani 2:10-15
Ibrani 5:7-9
Mazmur 40:5-9
1 Petrus 2:4-10
Mazmur 118
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:36-56
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:57-75
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ibrani%202:10-15
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ibrani%205:7-9
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2040:5-9
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Petrus%202:4-10
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%20118
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Teks Inti:
“Dalam Dia, kita mendapat pene-
busan melalui darah-Nya, yaitu 
pengampunan atas pelanggaran-
pelanggaran kita sesuai dengan 
kekayaan anugerah-Nya.”

– Efesus 1:7 (AYT)

04:40

Buku komik:  halaman 46-52

Alkitab:  Matius 27:11-31,
                  Yohanes 19:1-18,
                  Matius 27:3-10,
                  Lukas 22:32-34,
                  Matius 27:33-66,
                  Yohanes 19:19-42

Animasi:  #16 – 
Penyaliban (04:40)

Lihatlah:

17.  PENYALIBAN

Yesus mati di kayu salib. Siapa pun yang 
berada di sana bisa melihatnya. Namun, 
lebih banyak yang terjadi pada-Nya 
daripada yang terlihat. Dalam kegelapan 
yang tidak biasa pada sore itu, Dia 
menanggung dosa-dosa kita. Yesus tidak 
berdosa. Akan tetapi, Dia dibuat berdosa. 
Semua dosa dan penyakit kita berakhir di 
tubuh-Nya.

Lalu, bagaimana dengan dosa?
Siapa pun yang tidak melakukan
kehendak Allah tidak akan dapat
tinggal di dekat-Nya. Orang itu harus 
mati. Dosa menyebabkan kematian. 
Namun, Yesus mati menggantikan
kita. Dia bertukar tempat dengan kita 
supaya kita bisa hidup dengan Allah 
untuk selamanya. Sebab, Dia tidak 
menginginkan hal itu dengan cara lain.

77

“Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan 
melihat dan menjadi puas. Dengan 
pengetahuannya, hamba-Ku yang benar 
akan membenarkan banyak orang 
karena dia akan menanggung kejahatan-
kejahatan mereka.”

– Yesaya 53:11 (AYT) 

Perjanjian Lama:
Nabi Yesaya melihat bahwa Mesias akan
menderita dan mati ratusan tahun sebelum
Yesus datang. Hal ini dijelaskan dengan sangat 
akurat dalam Yesaya 53 beserta alasannya.
Hamba Allah yang menderita membenarkan
kita di hadapan Allah. Dibenarkan berarti
diampuni dosanya. Kita sepenuhnya
diperkenan oleh Allah!

Siapakah Yesus?
Yang Tersalib
“Jangan takut karena aku tahu kalau kamu mencari Yesus yang sudah 
disalibkan. Dia tidak ada di sini karena Dia telah bangkit seperti yang 
dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Dia berbaring.” 

                                                                                          – Matius 28:5-6 (AYT)

Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa “Dia yang Tersalib” 
akan menjadi gelar penghormatan bagi Yesus saat Dia digantung di 

sana. Namun kemudian, ketika Dia dibangkitkan dari kematian, orang-orang menjadi mengerti 
mengapa Dia harus mati.

https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=46&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2027:11-31
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2019:1-18
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2022:32-34
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2027:33-66
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2019:19-42
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%201:7
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2028:5-6
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2053:11
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Informasi Tambahan:
Tanda di Atas Kepala Yesus
Tanda di atas kepala Yesus ditulis 
dalam tiga bahasa: “Yesus dari Nazaret, 
Raja orang Yahudi”. Orang Yahudi 
marah karenanya. Huruf pertama
dari kata-kata itu mewakili nama suci 
Allah dalam bahasa Ibrani, “Yeshua 
Hanozri  Wumelech Hayehudim”.
Huruf pertama dari kata-kata itu 
adalah YHWH, dan itulah cara yang 
tepat untuk menuliskan nama Allah 
dalam bahasa mereka. Sekarang,
Yesus memperoleh nama itu!

Tugas!
Gambarlah sebuah bukit dengan salib kayu 
besar di atasnya. Tuliskan namamu di atas 
kayu salib itu.

Ingatlah, Yesus menanggung semua dosamu 
ketika Dia mati. Dia berkata, “Sudah selesai!” 
Dengan demikian, Dia membenarkanmu di 
hadapan Allah!

Sekarang Giliranmu!

Jangan Pernah Melupakan
Apa yang Yesus Capai
Yesus memberikan nyawa-Nya
untukmu di kayu salib. Maukah kamu
menerima anugerah-Nya? Setiap orang
yang mengenal Tuhan Yesus harus menjawab 
pertanyaan itu. Bagaimana kamu dapat 
menerima anugerah-Nya? Dengan percaya.
Dengan mengatakan “Ya”. Dengan bersyukur 
kepada-Nya karena telah menanggung 
dosa-dosamu dan memberimu hidup-Nya, 
yang penuh dengan kasih dan
kekuatan Allah.
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Setiap Hari:
Lukas 23:32-46
Matius 27:35-50
Yohanes 19:23-30
Mazmur 22:1-22
Mazmur 22:23-32
Yesaya 53
1 Petrus 1:18-21
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2023:32-46
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2027:35-50
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2019:23-30
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2022:1-22
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2022:23-32
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2053
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Petrus%201:18-21
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Teks Inti:
“Ia menghidupkan kita bersama 
dengan Kristus - oleh anugerah kamu 
telah diselamatkan.”

– Efesus 2:5 (AYT)

02:09

Buku komik:  halaman 53-55

Alkitab:  Markus 16:1-11,
                  Yohanes 20:1-29,
                  Lukas 24:13-43,

Animasi:  #17 –
Kebangkitan (02:09)

Lihatlah:

18.  KEBANGKITAN

Hal yang paling luar biasa terjadi.
Hal yang tidak terpikirkan oleh siapa
pun, tetapi telah Tuhan Allah pikirkan
sejak awal. Lihat: Yesus bangkit dari antara 
orang mati! Dengarkan: Dia berbicara! 
Rasakan: Dia hidup!

Pada hari pertama dalam minggu
yang baru itu, Yesus mematahkan kuasa 
maut. Dengan kuasa Allah, Dia bangkit
dari kematian. Dia bangkit dengan tubuh 
kemuliaan yang baru. Artinya, pembusuk-
an, penyakit, dan kematian tidak lagi 
memengaruhi-Nya. Dia adalah manusia 
pertama yang Allah ingin agar semua
orang dapat menjadi seperti-Nya. Kita akan 
segera menjadi seperti itu juga!

81

“Sebab, Engkau takkan meninggalkan 
jiwaku di dunia orang mati; Engkau 
takkan membiarkan orang kudus-Mu 
melihat kebinasaan.”

– Mazmur 16:10 (AYT) 

Perjanjian Lama:
Perjanjian Lama tidak hanya menubuatkan 
tentang kelahiran, pelayanan, serta kematian 
Mesias. Dalam Mazmur 16, Daud menuliskan 
nubuat tentang kemenangan Mesias atas
kematian.

Siapakah Yesus?
Yang Hidup
“Mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang-orang mati? 
Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit.”                        – Lukas 24:5-6 (AYT)                            

Tuhan Yesus adalah manusia pertama yang menerima hidup baru 
dan kekal dengan tubuh surgawi yang baru. Melalui kematian dan 
kebangkitan-Nya, Dia memastikan bahwa rencana Allah bagi kita 
dapat berlanjut. Itulah sebabnya, Dia berkata:

“Jangan takut; Akulah Yang Awal dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, tetapi lihatlah Aku 
hidup sampai selama-lamanya, dan Aku memegang kunci maut dan kunci Hades.” 

      – Wahyu 1:17-18 (AYT)  

https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=53&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%2016:1-11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2020:1-29
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2024:13-43
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%202:5
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2024:5-6
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Wahyu%201:17-18
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2016:10
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2016
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“Saudara-saudara yang kukasihi, sekarang kita 
adalah anak-anak Allah, tetapi seperti apa 
keadaan kita nanti belumlah tampak. Namun, 
kita tahu bahwa ketika Dia datang, kita akan 
menjadi seperti Dia karena kita akan melihat 
Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya.”

  – 1 Yohanes 3: 2 (AYT)

Informasi Tambahan:
Paskah
Orang Kristen memiliki alasan untuk 
perayaan! Kristus bangkit dari kema-
tian! Karena ini terjadi selama Paskah, 
Paskah menjadi perayaan Kristen yang 
paling penting.

Pada awalnya, Paskah hanyalah 
sebuah perayaan bagi bangsa Israel. 
Sekarang, hal itu dirayakan di seluruh 
dunia. Umat Kristen di berbagai 
negara berkata satu sama lain, “Tuhan 
benar-benar sudah bangkit!”

Tugas!
Di alam, makhluk hidup juga bertrans-
formasi. Misalnya ulat yang berubah menjadi 
kupu-kupu. Namun, perubahan seperti itu 
tentu tidak bisa dibandingkan dengan 
perubahan yang akan kita alami. Akan tetapi, 
saat kamu melihat kupu-kupu, ingatlah 
bahwa kamu pun akan segera hidup dalam 
tubuh yang baru dan indah.

Kapan pun kamu melihat kupu-kupu, 
katakan, “Hei, aku juga ciptaan baru!”

Sekarang Giliranmu!

Kamu akan Hidup 
Selamanya dengan Yesus
Percayakah kamu bahwa Yesus bangkit
dari kematian? Jika ya, kamu pun dapat
yakin bahwa suatu hari, tubuhmu akan 
menjadi seperti tubuh-Nya. Sebagai ganti 
dari tubuh sementaramu di dunia ini, Allah 
akan memberikan tubuh surgawi yang kekal.
Yohanes menggambarkannya seperti ini:
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Setiap Hari:

Markus 16:1-11
Yohanes 20:1-29
Lukas 24:13-45
1 Yohanes 1:1-2
Mazmur 16
1 Korintus 15:20-28
1 Korintus 15:35-49
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%203:%202
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Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%2016:1-11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2020:1-29
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2024:13-45
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%201:1-2
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2016
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Korintus%2015:20-28
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Korintus%2015:35-49
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19.  KENAIKAN

Ketika kamu memberikan hidupmu kepada 
Yesus, kamu menjadi milik-Nya. Dia akan 
menjagamu sekarang. Petrus juga harus 
belajar siapa yang memiliki hidupnya mulai 
sekarang. Dia melarikan diri dari Yesus ketika 
keadaan menjadi terlalu sulit baginya. 
Namun, kasih-Nya kepada Yesus tetap 
tinggal, karena Yesus mengampuni dia atas 
segalanya. Oleh karena itu, ia diperbolehkan 
menjalankan panggilan hidupnya dan 
mengurus orang lain.

Karena Yesus telah pergi ke surga, para 
pengikut-Nya melanjutkan tugas-Nya, 
bahkan sampai sekarang. Mungkin, kamu 
juga sedang melakukannya. Yesus akan 
membantumu untuk menyenangkan orang 
lain dengan kebaikan-Nya. Dan, saat kamu 
melakukannya, kamu akan memiliki sesuatu 
yang lebih indah untuk dinantikan.
Kemudian, kamu bisa berada di surga 
bersama Yesus.

Teks Inti:
“Jika kita telah mati bersama Kristus, 
kita percaya bahwa kita juga akan 
hidup bersama dengan-Nya.” 

– Roma 6:8 (AYT)

03:55

Buku komik:  halaman 56-57

Alkitab:  Yohanes 21:1-19,
                  Matius 28:16-20

Animasi:  #18 – 
Kenaikan (03:55)

Lihatlah:
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“Banyak dari antara orang-orang yang 
tidur di dalam debu tanah akan bangun, 
beberapa untuk memperoleh hidup yang 
kekal, dan sebagian untuk mendapat cela 
dan penghinaan yang kekal.”

– Daniel 12:2-3 (AYT)                   

Perjanjian Lama:
Tuhan Allah itu baik dan adil. Dia akan menghakimi 
semua orang. Hal itu akan terjadi pada Hari Besar 
Tuhan, ketika Dia akan mengatur segala sesuatu-
nya dengan benar. Pada hari penghakiman itu, 
Allah akan melihat bagaimana kamu hidup. Jika 
kamu percaya kepada Yesus, kamu tidak perlu 
khawatir tentang Dia yang menghakimi 
kehidupanmu. Para nabi sudah melihat bahwa 
kamu bisa hidup selamanya. Seperti Daniel.

Siapakah Yesus?
Yang Sekarang, Yang Dahulu,
dan Yang Akan Datang
“Aku adalah Alfa dan Omega, �rman Tuhan Allah, Yang Ada, Yang 
sudah Ada, dan Yang akan Datang, Yang Mahakuasa.”

– Wahyu 1:8 (AYT)                            

Yesus telah pergi ke surga. Namun, Dia akan kembali. Dia adalah
Yang Sekarang, Yang Dahulu, dan Yang Akan Datang. Dia adalah 
Alpha (huruf pertama dari alfabet Yunani) dan Omega (huruf 
terakhir dari alfabet Yunani).

https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=56&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2021:1-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2028:16-20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%206:8
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“Banyak dari antara orang-orang yang 
tidur di dalam debu tanah akan bangun, 
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Tuhan, ketika Dia akan mengatur segala sesuatu-
nya dengan benar. Pada hari penghakiman itu, 
Allah akan melihat bagaimana kamu hidup. Jika 
kamu percaya kepada Yesus, kamu tidak perlu 
khawatir tentang Dia yang menghakimi 
kehidupanmu. Para nabi sudah melihat bahwa 
kamu bisa hidup selamanya. Seperti Daniel.

Siapakah Yesus?
Yang Sekarang, Yang Dahulu,
dan Yang Akan Datang
“Aku adalah Alfa dan Omega, �rman Tuhan Allah, Yang Ada, Yang 
sudah Ada, dan Yang akan Datang, Yang Mahakuasa.”

– Wahyu 1:8 (AYT)                            

Yesus telah pergi ke surga. Namun, Dia akan kembali. Dia adalah
Yang Sekarang, Yang Dahulu, dan Yang Akan Datang. Dia adalah 
Alpha (huruf pertama dari alfabet Yunani) dan Omega (huruf 
terakhir dari alfabet Yunani).

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Wahyu%201:8
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Daniel%2012:2-3


“Karena itu, sekarang tidak ada lagi 
penghukuman bagi orang yang 
ada dalam Yesus Kristus.” 
(Roma 8:1, AYT)

Informasi Tambahan:
Hari Penghakiman
Allah telah menetapkan hari di mana 
Tuhan Yesus akan datang kembali. 
Kapan itu akan terjadi, hanya Dia 
yang mengetahuinya. Kemudian, Dia 
akan meluruskan segala sesuatu. 
Orang yang menolak Yesus akan 
ditolak dengan sendirinya. Mereka 
dikutuk bersama-sama dengan 
Setan. Namun, orang yang percaya 
pada kasih Allah yang sempurna 
tidak perlu takut.

Ketika kasih dalam diri kita mencapai 
tujuannya, kita dapat dengan 
percaya diri menghadapi hari Peng-
hakiman Besar karena kita hidup di 
dunia ini sebagaimana Kristus hidup. 
Tidak ada ruang untuk ketakutan 
dalam kasih. Sebaliknya, kasih yang 
sempurna menghilangkan ketakutan 
(1 Yohanes 4:17-18).

Tugas!
Sudahkah kamu menuliskan semua nama 
Yesus dari semua pelajaran? Jika “ya”, kamu 
sudah memiliki setidaknya 19 nama-Nya. 
Ubahlah daftar itu menjadi poster yang 
bagus. Bacalah Yesaya 9:5 dan tulislah 4
nama lagi. Ucapkan nama-Nya dengan 
lantang setiap hari. Beginilah caramu
untuk dapat menyembah Yesus!

Sekarang Giliranmu!

Yesus Adalah 
Prioritasmu 
Tuhan Yesus menganggapmu sebagai
yang terpenting. Dia memberikan nyawa-Nya 
untukmu. Dia ingin kamu memberikan dirimu 
juga kepada-Nya dan menjadikan-Nya pribadi 
terpenting dalam hidupmu. Saat Yesus menjadi 
pribadi nomor 1 dalam hidupmu, kamu akan 
berhenti mementingkan dirimu sendiri.
Kamu akan menjadi orang yang bisa sangat 
berarti bagi orang lain. Dan, itulah yang 
Allah inginkan bagimu!

86

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%209:5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%204:17-18
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%208:1


“Karena itu, sekarang tidak ada lagi 
penghukuman bagi orang yang 
ada dalam Yesus Kristus.” 
(Roma 8:1, AYT)

Informasi Tambahan:
Hari Penghakiman
Allah telah menetapkan hari di mana 
Tuhan Yesus akan datang kembali. 
Kapan itu akan terjadi, hanya Dia 
yang mengetahuinya. Kemudian, Dia 
akan meluruskan segala sesuatu. 
Orang yang menolak Yesus akan 
ditolak dengan sendirinya. Mereka 
dikutuk bersama-sama dengan 
Setan. Namun, orang yang percaya 
pada kasih Allah yang sempurna 
tidak perlu takut.

Ketika kasih dalam diri kita mencapai 
tujuannya, kita dapat dengan 
percaya diri menghadapi hari Peng-
hakiman Besar karena kita hidup di 
dunia ini sebagaimana Kristus hidup. 
Tidak ada ruang untuk ketakutan 
dalam kasih. Sebaliknya, kasih yang 
sempurna menghilangkan ketakutan 
(1 Yohanes 4:17-18).
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nama lagi. Ucapkan nama-Nya dengan 
lantang setiap hari. Beginilah caramu
untuk dapat menyembah Yesus!

Sekarang Giliranmu!

Yesus Adalah 
Prioritasmu 
Tuhan Yesus menganggapmu sebagai
yang terpenting. Dia memberikan nyawa-Nya 
untukmu. Dia ingin kamu memberikan dirimu 
juga kepada-Nya dan menjadikan-Nya pribadi 
terpenting dalam hidupmu. Saat Yesus menjadi 
pribadi nomor 1 dalam hidupmu, kamu akan 
berhenti mementingkan dirimu sendiri.
Kamu akan menjadi orang yang bisa sangat 
berarti bagi orang lain. Dan, itulah yang 
Allah inginkan bagimu!
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2021:1-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius 28:16-20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kisah%201:1-14
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https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%209:5-6
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Wahyu%2022:8-21
https://alkitab.mobi/ayt/passage/1%20Yohanes%202:1-6
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  Teks Inti:
“Karena Allah sangat mengasihi 
dunia ini, Dia memberikan 
Anak-Nya yang tunggal supaya 
setiap orang yang percaya kepa-
da-Nya tidak binasa, melainkan 
memperoleh hidup yang kekal.”

– Yohanes 3:16 (AYT)

04:30

Buku komik:  halaman 58-59

Alkitab:  
Kisah Para Rasul 2:1-12, 22-39, 
2 Korintus 5:14-21

Animasi:  #19 – 
Ikut Yesus (04:30)

Lihatlah:

20.  IKUT  YESUS!

Yesus pergi ke surga. Namun, para peng-
ikut-Nya tidak merasa sendirian. Dalam 
tubuh duniawi-Nya, Yesus hanya bisa 
berada di satu tempat pada satu waktu. 
Akan tetapi, dengan Roh-Nya, Dia bisa 
berada di mana saja dan dengan siapa 
saja. Roh Tuhan menjadi jauh karena dosa. 
Namun, syukur kepada Yesus, siapa pun 
yang percaya kepada-Nya dapat meneri-
ma Roh Kudus. Dia akan selalu ada di 
dalammu. Ketika kamu dipenuhi dengan 
Yesus, kamu menjadi bukti betapa baiknya 
Dia. Dengan begitu, kamu adalah pengi-
kut Yesus yang sejati!

89

“Setelah itu, akan terjadi, Aku akan mencurahkan 
Roh-Ku ke atas semua manusia. Anak-anakmu 
laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan 
bernubuat, orang-orang tua akan mendapat 
mimpi, pemuda-pemuda akan mendapat pengli-
hatan. Bahkan, kepada para hamba laki-laki dan 
kepada hamba perempuan, Aku akan mencurah-
kan Roh-Ku pada hari-hari itu.” 

– Yoel 2:28-29 (AYT)                   

Perjanjian Lama:
Pada masa Perjanjian Lama, Roh Allah
tidak dapat selalu bersama semua orang 
karena dosa menjadikannya mustahil. 
Namun, Allah memberi tahu kita suatu
masa ketika Roh-Nya akan ada bersama kita, 
bahkan tinggal dalam kita. Yesus memung-
kinkan hal itu saat Dia menghapus dosa!

Siapakah Yesus?
Rasul
“Karena itu, saudara-saudara yang kudus, kamu yang memiliki bagian 
dalam panggilan surgawi, pandanglah Yesus, Sang Rasul dan Imam 
Besar pengakuan kita,”                                                                   – Ibrani 3:1 (AYT)                            

Rasul berarti “diutus oleh seseorang”. Yesus diutus oleh Allah. Dia 
dikirim dengan tugas untuk menunjukkan kasih Allah kepada 
orang-orang. Dan, sekarang Dia kembali mengutus kita untuk 
melakukan hal yang sama.

https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=58&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kisah%20Para%20Rasul%202:1-12,%2022-39
https://alkitab.mobi/ayt/passage/2%20Korintus%205:14-21
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%203:16
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  Teks Inti:
“Karena Allah sangat mengasihi 
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setiap orang yang percaya kepa-
da-Nya tidak binasa, melainkan 
memperoleh hidup yang kekal.”
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20.  IKUT  YESUS!

Yesus pergi ke surga. Namun, para peng-
ikut-Nya tidak merasa sendirian. Dalam 
tubuh duniawi-Nya, Yesus hanya bisa 
berada di satu tempat pada satu waktu. 
Akan tetapi, dengan Roh-Nya, Dia bisa 
berada di mana saja dan dengan siapa 
saja. Roh Tuhan menjadi jauh karena dosa. 
Namun, syukur kepada Yesus, siapa pun 
yang percaya kepada-Nya dapat meneri-
ma Roh Kudus. Dia akan selalu ada di 
dalammu. Ketika kamu dipenuhi dengan 
Yesus, kamu menjadi bukti betapa baiknya 
Dia. Dengan begitu, kamu adalah pengi-
kut Yesus yang sejati!
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“Setelah itu, akan terjadi, Aku akan mencurahkan 
Roh-Ku ke atas semua manusia. Anak-anakmu 
laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan 
bernubuat, orang-orang tua akan mendapat 
mimpi, pemuda-pemuda akan mendapat pengli-
hatan. Bahkan, kepada para hamba laki-laki dan 
kepada hamba perempuan, Aku akan mencurah-
kan Roh-Ku pada hari-hari itu.” 

– Yoel 2:28-29 (AYT)                   

Perjanjian Lama:
Pada masa Perjanjian Lama, Roh Allah
tidak dapat selalu bersama semua orang 
karena dosa menjadikannya mustahil. 
Namun, Allah memberi tahu kita suatu
masa ketika Roh-Nya akan ada bersama kita, 
bahkan tinggal dalam kita. Yesus memung-
kinkan hal itu saat Dia menghapus dosa!

Siapakah Yesus?
Rasul
“Karena itu, saudara-saudara yang kudus, kamu yang memiliki bagian 
dalam panggilan surgawi, pandanglah Yesus, Sang Rasul dan Imam 
Besar pengakuan kita,”                                                                   – Ibrani 3:1 (AYT)                            

Rasul berarti “diutus oleh seseorang”. Yesus diutus oleh Allah. Dia 
dikirim dengan tugas untuk menunjukkan kasih Allah kepada 
orang-orang. Dan, sekarang Dia kembali mengutus kita untuk 
melakukan hal yang sama.

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ibrani%203:1
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yoel%202:28-29


Informasi Tambahan:
Roh Kudus
Roh Kudus juga disebut Roh Allah
atau Roh Yesus. Dia adalah napas Allah 
yang, seperti angin, bisa berada di 
mana-mana. Dia membawa kehidupan 
ke dalam ciptaan. Sekarang, Dia juga 
menghadirkan kehidupan Allah ke 
dalam manusia. Dia memberi kita 
kekuatan Allah. Dia membantu kita 
untuk lebih memahami pikiran Allah 
dan mengenal Yesus. Dia mengajar 
kita untuk melakukan apa yang
Yesus inginkan.

Syukur kepada Roh Allah, kita tidak 
akan pernah merasa ditinggalkan
oleh Allah. Dia ada di dalam kita
untuk membantu kita. Itulah mengapa 
Dia juga disebut “Sang Penghibur”.

Tugas!
Saat ini kamu mungkin sudah menghafal 20 
ayat dari Teks Inti. Teruslah berlatih menghafal 
ayat-ayat tersebut agar dapat menggunakan 
dan menjelaskannya ketika menceritakan 
Yesus kepada orang lain.

Sekarang Giliranmu!

Kamu Adalah Saksi Yesus
Karena Yesus mengasihimu, kamu juga dapat 
mengasihi-Nya dan mengikuti Dia. Ketika 
mengikuti Yesus, kamu akan senang melaku-
kan apa yang Dia lakukan dan katakan. Kamu 
akan mengikuti teladan-Nya. Karena kamu 
sudah dipenuhi kasih-Nya, kamu akan sema-
kin mengasihi orang lain. Dengan demikian, 
kamu menjadi seorang murid, pengikut, dan 
saksi Yesus!
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Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

91

 
 

 
 
 

 
 

Setiap Hari:
Yohanes 14:15-21
Kisah 2:1-12
Kisah 2:22-39
 Yoel 2:25-32
Galatia 5:22-26
Roma 1:1-17
2 Korintus 5:14-21

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu



Informasi Tambahan:
Roh Kudus
Roh Kudus juga disebut Roh Allah
atau Roh Yesus. Dia adalah napas Allah 
yang, seperti angin, bisa berada di 
mana-mana. Dia membawa kehidupan 
ke dalam ciptaan. Sekarang, Dia juga 
menghadirkan kehidupan Allah ke 
dalam manusia. Dia memberi kita 
kekuatan Allah. Dia membantu kita 
untuk lebih memahami pikiran Allah 
dan mengenal Yesus. Dia mengajar 
kita untuk melakukan apa yang
Yesus inginkan.

Syukur kepada Roh Allah, kita tidak 
akan pernah merasa ditinggalkan
oleh Allah. Dia ada di dalam kita
untuk membantu kita. Itulah mengapa 
Dia juga disebut “Sang Penghibur”.

Tugas!
Saat ini kamu mungkin sudah menghafal 20 
ayat dari Teks Inti. Teruslah berlatih menghafal 
ayat-ayat tersebut agar dapat menggunakan 
dan menjelaskannya ketika menceritakan 
Yesus kepada orang lain.

Sekarang Giliranmu!

Kamu Adalah Saksi Yesus
Karena Yesus mengasihimu, kamu juga dapat 
mengasihi-Nya dan mengikuti Dia. Ketika 
mengikuti Yesus, kamu akan senang melaku-
kan apa yang Dia lakukan dan katakan. Kamu 
akan mengikuti teladan-Nya. Karena kamu 
sudah dipenuhi kasih-Nya, kamu akan sema-
kin mengasihi orang lain. Dengan demikian, 
kamu menjadi seorang murid, pengikut, dan 
saksi Yesus!

90

 

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Apakah Kamu Tahu?
Di halaman ini, para guru dapat membuat pertanyaan untuk menolong anak/siswa 
lebih memahami pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka.

91

 
 

 
 
 

 
 

Setiap Hari:
Yohanes 14:15-21
Kisah 2:1-12
Kisah 2:22-39
 Yoel 2:25-32
Galatia 5:22-26
Roma 1:1-17
2 Korintus 5:14-21

Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2014:15-21
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kisah%202:1-12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kisah%202:22-39
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yoel%202:25-32
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Galatia%205:22-26
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%201:1-17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/2%20Korintus%205:14-21


DOA
Kamu dapat selalu berbicara dengan Yesus karena Dia ada 
bersamamu. Dia tinggal di dalammu dengan Roh-Nya. 
Karena itu, kamu dapat memberitahukan segala sesuatu 
kepada-Nya. Berdoalah kepada-Nya kapan pun kamu mau. 
Jika kamu belum bisa berdoa, kamu dapat mengucapkan 
doa di bawah ini.

“Tuhan Yesus, Engkau adalah Sahabatku. Aku sungguh senang 
mengenal-Mu. Terima kasih karena telah sangat mengasihiku. 
Engkau bahkan memberikan nyawa-Mu untukku. Karena itu, aku 
tahu bahwa aku adalah sahabat-Mu juga.

Aku tidak pernah sendirian karena Engkau selalu bersamaku. 
Aku bisa mengatakan apa saja kepada-Mu karena Engkau selalu 
mendengarkan. Dan, Engkau memahamiku.

Terima kasih karena aku selalu dapat meminta-Mu untuk 
mem-bantuku. Aku ingin selalu mengingat kebenaran ini saat 
aku bangun dari tidur. Dengan begitu, aku akan memiliki hari 
yang baik. Dan, saat aku pergi tidur, Engkau pun masih
bersamaku.

Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk semua yang sudah kualami. 
Amin!”
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Saat remaja, Willem de Vink bermimpi 
menggambar buku tentang Yesus yang 
akan dibaca di seluruh dunia. Ketika 
dewasa, dia mulai membuat komik ini 
dan sekarang, ribuan orang telah 
membacanya! Yesus Mesias telah dirilis 
ke dalam lebih dari 200+ bahasa. Hal ini 
berpotensi menjadikan komik Yesus 
Mesias sebagai buku komik yang
paling banyak diterjemahkan.

Komik Yesus Mesias telah banyak diterbitkan 
di negara-negara dengan tingkat kemiskinan  
dan buta huruf yang tinggi. Akan tetapi, 
gambar-gambar yang terdapat dalam komik 
ini sangat membantu orang-orang untuk 
memahami ceritanya.

Contoh:
Di bawah ini dan pada halaman-halaman 
berikutnya, kamu bisa melihat beberapa 
panel dari komik Yesus Mesias dalam 7 
bahasa yang berbeda dan penulisan teks 
yang berbeda pula, yakni:

• Bahasa Inggris
• Bahasa Indonesia Kontekstual
• Bahasa Indonesia
• Bahasa Jawa Suriname
• Bahasa Arab
• Bahasa Malayu Aru
• Bahasa Ibrani

Selalu berbeda
Buku komik Yesus Mesias telah dicetak dalam 
ratusan bahasa. Sering kali, arah penulisan 
naskah adalah dari kiri ke kanan (sebagaima-
na kita melakukannya). Namun, terkadang 
untuk beberapa bahasa seperti bahasa Arab 
dan Ibrani,  teksnya ditulis dari kanan ke kiri,  
dan gambarnya harus dicerminkan.

* https://jesusmessiahcomicmedia.com/welcome/download-
languages-jesus-messiah-books-alphabethical-order

KOMIK DALAM RATUSAN BAHASA

All of a 
sudden… I wish you 

peace!
My Lord 
and my 
God!

Don’t you believe 
it’s me? Look at my 

hands and feet!
Ba
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YOH. 21:1-14

56

SELAMA 40 HARI BERIKUTNYA,
YESUS MENAMPAKKAN DIRI

KEPADA PARA PENGIKUT-NYA.

IA BAHKAN MENAMPAKKAN
DIRI KEPADA 500 ORANG
DARI PARA PENGIKUTNYA.

PADA SUATU HARI,
PARA MURID-NYA PERGI

KE DANAU GALILEA
DAN MENJALA IKAN.

ANAK-ANAK!
APAKAH KALIAN
PUNYA IKAN? TIDAK! KAMI BELUM

MENDAPAT APA PUN!

TEBARKANLAH JALAMU
KE KANAN! KAMU AKAN

MENDAPAT IKAN DI SANA!

MAKA ...

LUAR BIASA!
IKAN INI
BANYAK
SEKALI!

SIMON!!
ITU TUHAN!

?!

GURU!!

BAWALAH BEBERAPA EKOR
HASIL TANGKAPANMU

UNTUK KITA MAKAN BERSAMA.
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Selama empat puluh hari 
kemudian, Isa sering 

menampakkan diri-Nya 
kepada pengikut-pengi-

kut-Nya. Pada satu saat Dia 
juga menampakkan 

diri-Nya kepada lima ratus 
orang. Pada suatu hari 
kesebelas murid-Nya 
sedang memancing di 

Danau Galilea ...

Apakah kamu mempunyai 
sesuatu untuk dimakan?

Tidak ada! Kami 
belum menangkap 

apa-apa.

Guru!! Padha mréné, 
mangan

barengan Aku.
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Waktu dong ada makang ...

Simon, ko
Sayang Beta

ka seng?

Simon, ko
Sayang Beta

ka seng?

Yesus ulang Antua pung
pertanyaan lai par Simon ...

Waktu Yesus tanya dia
sampe tiga kali ...

Bapa tau par beta
paling sayang Bapa!

Kalo bagitu,
ko jaga Beta pung
domba-domba ...

... deng iku Beta!

Allah Bapa su kasi kuasa par
Beta par parenta samua yang ada

di sorga deng di dunya ini.

Jadi, kamong pi par samua suku
bangsa di dunya ini la ajar dong

bole dong jadi Beta pung murid, deng
kasi permandian dong paki Bapa,
Ana, deng Roh Kudus pung nama.

Kamong ajar dong par
biking iku samua parenta yang

Beta su ajar par kamong.

Deng inga bai-bai,
Beta nanti sama-sama
deng kamong tarus,
sampe selamanya!

Tarus Yesus pung

murid-murid semba Antua,

la dong bale pi di Yerusalem

deng hati sanang skali. Yesus

ucap berkat par dong abis, la

Antua tarangka nai di sorga.

Tapi, antua bilang

antua mo bale ulang.
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كرر الرب يسوع املسيح هذا 
السوأل لبطرس ثالث مرات.. يا بطرس أحقاً تحبني؟
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Tonton animasi utuh Yesus Mesias di:
mesias.sabda.org/youtube

#2 Yesus di Padang Gurun #3 Pernikahan di Kana #4 Yesus di Kapernaum

#1 Pembaptisan Yesus

#5 Penyembuhan #6 Badai di Danau #7 Dua Belas Murid

DAFTAR ANIMASI PENDEK YESUS MESIAS
Di bawah ini adalah daftar dari setiap animasi pendek 
Yesus Mesias yang digunakan dalam 20 pelajaran dalam 
buku ini. Kamu dapat menonton dan mengunduhnya 
melalui situs mesias.sabda.org/#animasi

DAFTAR ANIMASI

#8 Lima Roti dan Dua Ikan #9 Siapakah Yesus? #10a Pikul Salibmu!

#10b Penderita Kusta #11 Lazarus #12 Para Penguasa

#13 Yerusalem #14 Perjamuan Terakhir #15 Getsemani

#16 Penyaliban

#19 Ikut Yesus

#17 Kebangkitan #18 Kenaikan
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https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=01
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=02
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=03
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=04
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=05
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=06
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=07
https://mesias.sabda.org/youtube
https://mesias.sabda.org/#animasi
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https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=08
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=09
https://mesias.sabda.org/


TABEL INDEKS PELAJARAN “SAHABATKU”
20 Pelajaran Berdasarkan Komik Yesus Mesias dan Animasinya
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Hlm. Komik Bacaan Alkitab Animasi

1 12 Pembap�san Yesus 1-3 Ma�us 3:1-17 #1 – Pembap�san Yesus (03:37) Yohanes 1:29

2 16 Yesus di Padang Gurun 4-5 Ma�us 4:1-12 #2 – Yesus di Padang Gurun (02:25) Roma 16:20 

3 20 Pernikahan di Kana 6-7 Yohanes 2:1-11 #3 – Pernikahan di Kana (01:48)  Filipi 4:4

4 24 Yesus di Kapernaum 8-11 Ma�us 4:12-22 #4 – Yesus di Kapernaum (04:03) Ma�us 7:12

5 28 Penyembuhan 12-13
Lukas 5:17-26
Lukas 6:6-11

#5 – Penyembuhan (02:49) Mazmur 103:2-3

6 32 Badai di Danau 14-17
Ma�us 8:23-27
Markus 5:1-20

#6 – Badai di Danau (02:47)  Roma 8:31

7 36 Dua Belas Murid 18-19
Ma�us 9:35-10:4
Ma�us10:27-31, 40

#7 – Dua Belas Murid (02:22) Ma�us 10:27

8 40 Lima Ro� dan Dua Ikan 20-22
Yohanes 6:1-15
Ma�us 14:22-33

#8 – Lima Ro� dan Dua Ikan (02:52) Yohanes 10:10

9 44 Siapakah Yesus? 23-24
Yohanes 6:22-51
Markus 16:12-31

#9 – Siapakah Yesus? (03:04) Roma 10:11

10 48 Pikul Salibmu! 25-28
Ma�us 16:24-28
Markus 12:28-34

#10a – Pikul Salibmu! (02:15) Ma�us 16:24

11 52 Penderita Kusta 26-27 Lukas 17:11-19 #10b – Penderita Kusta (02:00)  Efesus 5:20

12 56 Lazarus 29-30 Yohanes 11:17-44 #11 – Lazarus (02:56) Yohanes 11:25 

13 60 Para Penguasa 31-32 Yohanes 11:45-54 #12 – Para Penguasa (02:23) 2 Korintus 5:21 

14 64 Yerusalem 33-37
Lukas 19:29-48
Ma�us 26:14-19

#13 – Yerusalem (04:04)  Lukas 18:14 

15 68 Perjamuan Terakhir 38-41
Yohanes 13:1-38
Ma�us 26:26-30

#14 – Perjamuan Terakhir (04:00) Yohanes 13:34

16 72 Getsemani 42-45 Ma�us 26:36-75 #15 – Getsemani (04:36)  Roma 9:33

17 76 Penyaliban 46-52

Ma�us 27:11-31
Yohanes 19:1-18
Ma�us 27:3-10
Lukas 22:32-34
 Ma�us 27:33-66, 
Yohanes 19:19-42

#16 – Penyaliban (04:40) Efesus 1:7 

18 80 Kebangkitan 53-55
Markus 16:1-11
Yohanes 20:1-29
Lukas 24:13-43

#17 – Kebangkitan (02:09) Efesus 2:5 

19 84 Kenaikan 56-57
Yohanes 21:1-19
Ma�us 28:16-20

#18 – Kenaikan (03:55)  Roma 6:8

20 88 Ikut Yesus! 58-59
Kisah Para Rasul 2:1-
12, 22-39, 2 Korintus 
5:14-21

#19 – Ikut Yesus (04:30) Yohanes 3:16

No. Pelajaran Hlm. Judul Pelajaran
Lihatlah

Teks In�
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1 12 Anak Terkasih Yesaya 40:3-5 Alkitab - Buku Janji
Allah Memiliki Rencana Atas 
Hidupmu

2 16 Anak Allah Kejadian 3:15 Apakah Dosa Itu?
Katakan “YA” untuk Semua yang 
Allah Katakan!

3 20 Anak Manusia Kejadian 2:24 Pernikahan Yesus Memberi Sukacita

4 24 Jalan, Kebenaran, dan Hidup Keluaran 20:3-17 Sang Rabi dan Kelas-Nya Iku� Yesus

5 28 Tabib Keluaran 15:26 Tidak Ada Air Mata di Surga Mukjizat Terjadi

6 32 Pembebas
Mazmur 89:19, 20, 26, 
27, 30

Setan
Carilah Yesus untuk Berbagai 
Masalahmu!

7 36 Teladan Yesaya 50:4 Mengapa 12 Murid? Lakukan Apa yang Yesus Lakukan

8 40 Gembala yang Baik Keluaran 16:4a Gembala Bagian dari Yesus

9 44 Kristus  Keluaran 16:4 7x Aku Teruslah Mendengarkan Yesus

10 48 Tuhan Ulangan 6:4-5 Hukuman Ma� ala Romawi Menyerah

11 52 Penyelamat  2 Raja-raja 5:14 Kusta Allah memiliki Rencana

12 56 Kehidupan  Yehezkiel 37:9 Menguburkan Menghidupi Kehidupan Kekal

13 60 Kurban Pendamaian Yesaya 53:10 Para Pemimpin Yahudi Mengampuni Orang Lain

14 64 Raja Zakharia 9:9 Yerusalem Jadilah yang Terkecil

15 68 Pelayan Yesaya 42:1 Sakramen Perjamuan Kudus Teruslah Mendengarkan Yesus

16 72 Batu Penjuru Mazmur 118:22-23 Getsemani Kamu Bisa Mengandalkan Yesus

17 76 Yang Tersalib  Yesaya 53:11 Tanda di Atas Kepala Yesus
Jangan Pernah Melupakan Apa 
yang Yesus Capai

18 80 Yang Hidup Mazmur 16:10 Paskah
Kamu akan Hidup Selamanya 
dengan Yesus

19 84
Yang Sekarang, Yang Dahulu,

dan Yang Akan Datang
Daniel 12:2-3 Hari Penghakiman Yesus Adalah Prioritasmu

20 88 Rasul Yoel 2:28-29 Roh Kudus Kamu Adalah Saksi Yesus

Siapakah Yesus? Perjanjian Lama Informasi Tambahan Sekarang Giliranmu!Hlm.No. Pelajaran

https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=3&tab=disco
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=01
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%201:29
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=4&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=6&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=8&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=12&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=14&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=18&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=20&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=23&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=25&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=26&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%203:1-17
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=29&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=31&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=33&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=38&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=42&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=46&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=53&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=56&tab=disco
https://komik.app/zone?id=ym&chapter=01&page=58&tab=disco
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%204:1-12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%202:1-11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%204:12-22
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%205:17-26
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%206:6-11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%208:23-27
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%205:1-20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%209:35-10:4
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius10:27-31,%2040
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%206:1-15
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2014:22-33
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%206:22-51
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2016:24-28
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%2012:28-34
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2017:11-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2011:17-44
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2011:45-54
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2019:29-48
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:14-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2013:1-38
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:26-30
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2026:36-75
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2027:11-31
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2019:1-18
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2027:3-10
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2022:32-34
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2027:33-66
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2019:19-42
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Markus%2016:1-11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2020:1-29
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2024:13-43
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2021:1-19
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2028:16-20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kisah%20Para%20Rasul%202:1-12,%2022-39
https://alkitab.mobi/ayt/passage/2%20Korintus%205:14-21
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=02
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=03
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=04
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=05
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=06
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=07
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=08
https://mesias.sabda.org/animation.php?episode=09
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%2016:20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Filipi%204:4
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%207:12
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%20103:2-3
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%208:31
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2010:27
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2010:10
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%2010:11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Matius%2016:24
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%205:20
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2011:25
https://alkitab.mobi/ayt/passage/2%20Korintus%205:21
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Lukas%2018:14
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%2013:34
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%209:33
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%201:7
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Efesus%202:5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Roma%206:8
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yohanes%203:16
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Hlm. Komik Bacaan Alkitab Animasi

1 12 Pembap�san Yesus 1-3 Ma�us 3:1-17 #1 – Pembap�san Yesus (03:37) Yohanes 1:29

2 16 Yesus di Padang Gurun 4-5 Ma�us 4:1-12 #2 – Yesus di Padang Gurun (02:25) Roma 16:20 

3 20 Pernikahan di Kana 6-7 Yohanes 2:1-11 #3 – Pernikahan di Kana (01:48)  Filipi 4:4

4 24 Yesus di Kapernaum 8-11 Ma�us 4:12-22 #4 – Yesus di Kapernaum (04:03) Ma�us 7:12

5 28 Penyembuhan 12-13
Lukas 5:17-26
Lukas 6:6-11

#5 – Penyembuhan (02:49) Mazmur 103:2-3

6 32 Badai di Danau 14-17
Ma�us 8:23-27
Markus 5:1-20

#6 – Badai di Danau (02:47)  Roma 8:31

7 36 Dua Belas Murid 18-19
Ma�us 9:35-10:4
Ma�us10:27-31, 40

#7 – Dua Belas Murid (02:22) Ma�us 10:27

8 40 Lima Ro� dan Dua Ikan 20-22
Yohanes 6:1-15
Ma�us 14:22-33

#8 – Lima Ro� dan Dua Ikan (02:52) Yohanes 10:10

9 44 Siapakah Yesus? 23-24
Yohanes 6:22-51
Markus 16:12-31

#9 – Siapakah Yesus? (03:04) Roma 10:11

10 48 Pikul Salibmu! 25-28
Ma�us 16:24-28
Markus 12:28-34

#10a – Pikul Salibmu! (02:15) Ma�us 16:24

11 52 Penderita Kusta 26-27 Lukas 17:11-19 #10b – Penderita Kusta (02:00)  Efesus 5:20

12 56 Lazarus 29-30 Yohanes 11:17-44 #11 – Lazarus (02:56) Yohanes 11:25 

13 60 Para Penguasa 31-32 Yohanes 11:45-54 #12 – Para Penguasa (02:23) 2 Korintus 5:21 

14 64 Yerusalem 33-37
Lukas 19:29-48
Ma�us 26:14-19

#13 – Yerusalem (04:04)  Lukas 18:14 

15 68 Perjamuan Terakhir 38-41
Yohanes 13:1-38
Ma�us 26:26-30

#14 – Perjamuan Terakhir (04:00) Yohanes 13:34

16 72 Getsemani 42-45 Ma�us 26:36-75 #15 – Getsemani (04:36)  Roma 9:33

17 76 Penyaliban 46-52

Ma�us 27:11-31
Yohanes 19:1-18
Ma�us 27:3-10
Lukas 22:32-34
 Ma�us 27:33-66, 
Yohanes 19:19-42

#16 – Penyaliban (04:40) Efesus 1:7 

18 80 Kebangkitan 53-55
Markus 16:1-11
Yohanes 20:1-29
Lukas 24:13-43

#17 – Kebangkitan (02:09) Efesus 2:5 

19 84 Kenaikan 56-57
Yohanes 21:1-19
Ma�us 28:16-20

#18 – Kenaikan (03:55)  Roma 6:8

20 88 Ikut Yesus! 58-59
Kisah Para Rasul 2:1-
12, 22-39, 2 Korintus 
5:14-21

#19 – Ikut Yesus (04:30) Yohanes 3:16

No. Pelajaran Hlm. Judul Pelajaran
Lihatlah

Teks In�
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1 12 Anak Terkasih Yesaya 40:3-5 Alkitab - Buku Janji
Allah Memiliki Rencana Atas 
Hidupmu

2 16 Anak Allah Kejadian 3:15 Apakah Dosa Itu?
Katakan “YA” untuk Semua yang 
Allah Katakan!

3 20 Anak Manusia Kejadian 2:24 Pernikahan Yesus Memberi Sukacita

4 24 Jalan, Kebenaran, dan Hidup Keluaran 20:3-17 Sang Rabi dan Kelas-Nya Iku� Yesus

5 28 Tabib Keluaran 15:26 Tidak Ada Air Mata di Surga Mukjizat Terjadi

6 32 Pembebas
Mazmur 89:19, 20, 26, 
27, 30

Setan
Carilah Yesus untuk Berbagai 
Masalahmu!

7 36 Teladan Yesaya 50:4 Mengapa 12 Murid? Lakukan Apa yang Yesus Lakukan

8 40 Gembala yang Baik Keluaran 16:4a Gembala Bagian dari Yesus

9 44 Kristus  Keluaran 16:4 7x Aku Teruslah Mendengarkan Yesus

10 48 Tuhan Ulangan 6:4-5 Hukuman Ma� ala Romawi Menyerah

11 52 Penyelamat  2 Raja-raja 5:14 Kusta Allah memiliki Rencana

12 56 Kehidupan  Yehezkiel 37:9 Menguburkan Menghidupi Kehidupan Kekal

13 60 Kurban Pendamaian Yesaya 53:10 Para Pemimpin Yahudi Mengampuni Orang Lain

14 64 Raja Zakharia 9:9 Yerusalem Jadilah yang Terkecil

15 68 Pelayan Yesaya 42:1 Sakramen Perjamuan Kudus Teruslah Mendengarkan Yesus

16 72 Batu Penjuru Mazmur 118:22-23 Getsemani Kamu Bisa Mengandalkan Yesus

17 76 Yang Tersalib  Yesaya 53:11 Tanda di Atas Kepala Yesus
Jangan Pernah Melupakan Apa 
yang Yesus Capai

18 80 Yang Hidup Mazmur 16:10 Paskah
Kamu akan Hidup Selamanya 
dengan Yesus

19 84
Yang Sekarang, Yang Dahulu,

dan Yang Akan Datang
Daniel 12:2-3 Hari Penghakiman Yesus Adalah Prioritasmu

20 88 Rasul Yoel 2:28-29 Roh Kudus Kamu Adalah Saksi Yesus

Siapakah Yesus? Perjanjian Lama Informasi Tambahan Sekarang Giliranmu!Hlm.No. Pelajaran

https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2040:3-5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kejadian%203:15
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Kejadian%202:24
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2020:3-17
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2015:26
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2089:19,20,%2026,27,30
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2050:4
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2016:4a
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Keluaran%2016:4
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Ulangan%206:4-5
https://alkitab.mobi/ayt/passage/2%20Raja-raja%205:14
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yehezkiel%2037:9
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2053:10
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Zakharia%209:9
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2042:1
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%20118:22-23
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yesaya%2053:11
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Mazmur%2016:10
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Daniel%2012:2-3
https://alkitab.mobi/ayt/passage/Yoel%202:28-29


Indonesia:

Proyek Yesus Mesias (dan Singa Yehuda)

Situs/Download/Animasi/APP:    mesias.sabda.org
StudyGuide/Buku (20+ Pelajaran):                   mesias.sabda.org
Buku Yesus Mesias - Siapakah Dia?:  Komik.APP/mesias
Buku Singa Yehuda (Kitab Markus):  Komik.APP/singa
Pusat Komik Alkitab (+Komunitas):  Komik.APP
Komik Zone - Explore+Study+Fun:   Komik.APP/Zone
Komunitas Komik IG/FB/YouTube:   #SABDAKOMIK
Kontak/Info/Cetakan/Distribusi:    komik@sabda.org

International:
Jesus Messiah Picture Book Project (200+ languages)
Artwork/PictureBook:  Willem de Vink, Belanda
Video/Animations:   Henk Dokter, Belanda
Website/Downloads:  jesusmessiahcomicmedia.com
YouTube channel:    “Jesus Messiah Comic Book”
Instagram channel:   “jesusmessiahcomicbook”
Artwork ©Copyright 1993, 2019:   Willem de Vink
Animasi ©Copyright 2018, 2019:    Henk Dokter
Indonesia ©Copyright 2019:     YLSA/SABDA

SIAPAKAH DIA? YESUS MESIAS

(sabda.id)

Indonesian Production/Distribution

mesias.sabda.org Komik.APP Komik ZONE APLIKASI KOMIK

Komik “Siapakah Dia?” bisa dieksplorasi lebih dalam menggunakan buku panduan, buku pelajaran, 
dan 20 animasi pendek yang telah disediakan. Selain itu, kamu juga bisa membaca komik ini dalam 
bahasa-bahasa lain, mempelajari ayat-ayat sumbernya dengan �tur Komik Zone di situs Komik.APP, 
dan mengunduh aplikasi Android dan iOS untuk membaca komik-komik ini di smartphone kamu!

SITUS2 daN APLIKASI2

Komik.APP
(Android)

Singa
Yehuda
(IOS)

BUKU2 PANDUAN KOMIK2 MARKUSBAHASA2 LAIN

Extras: Buku2, Situs2, Apps2
                mesias.sabda.org

https://mesias.sabda.org/
https://komik.app/
https://komik.app/zone
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.komik
https://mesias.sabda.org/guide.php
https://mesias.sabda.org/#animasi
https://mesias.sabda.org/lang.php


Indonesia:

Proyek Yesus Mesias (dan Singa Yehuda)

Situs/Download/Animasi/APP:    mesias.sabda.org
StudyGuide/Buku (20+ Pelajaran):                   mesias.sabda.org
Buku Yesus Mesias - Siapakah Dia?:  Komik.APP/mesias
Buku Singa Yehuda (Kitab Markus):  Komik.APP/singa
Pusat Komik Alkitab (+Komunitas):  Komik.APP
Komik Zone - Explore+Study+Fun:   Komik.APP/Zone
Komunitas Komik IG/FB/YouTube:   #SABDAKOMIK
Kontak/Info/Cetakan/Distribusi:    komik@sabda.org

International:
Jesus Messiah Picture Book Project (200+ languages)
Artwork/PictureBook:  Willem de Vink, Belanda
Video/Animations:   Henk Dokter, Belanda
Website/Downloads:  jesusmessiahcomicmedia.com
YouTube channel:    “Jesus Messiah Comic Book”
Instagram channel:   “jesusmessiahcomicbook”
Artwork ©Copyright 1993, 2019:   Willem de Vink
Animasi ©Copyright 2018, 2019:    Henk Dokter
Indonesia ©Copyright 2019:     YLSA/SABDA

SIAPAKAH DIA? YESUS MESIAS

(sabda.id)

Indonesian Production/Distribution

mesias.sabda.org Komik.APP Komik ZONE APLIKASI KOMIK

Komik “Siapakah Dia?” bisa dieksplorasi lebih dalam menggunakan buku panduan, buku pelajaran, 
dan 20 animasi pendek yang telah disediakan. Selain itu, kamu juga bisa membaca komik ini dalam 
bahasa-bahasa lain, mempelajari ayat-ayat sumbernya dengan �tur Komik Zone di situs Komik.APP, 
dan mengunduh aplikasi Android dan iOS untuk membaca komik-komik ini di smartphone kamu!

SITUS2 daN APLIKASI2

Komik.APP
(Android)

Singa
Yehuda
(IOS)

BUKU2 PANDUAN KOMIK2 MARKUSBAHASA2 LAIN

Extras: Buku2, Situs2, Apps2
                mesias.sabda.org

https://mesias.sabda.org
https://mesias.sabda.org
https://komik.app/
https://komik.app/zone
https://www.instagram.com/sabdakomik/
https://ylsa.org
https://sabda.org
https://sabda.id/
https://mesias.sabda.org
https://komik.app/mesias
https://komik.app/singa


Yesus sangat baik! Dia ingin menjadi temanmu 
karena Dia mengasihimu. Itulah mengapa sangat 
menyenangkan untuk mengenal Dia lebih baik lagi 
dan lagi. Buku Pelajaran ini akan membantumu.

Temukan lebih banyak tentang semua yang Yesus 
lakukan melalui 20 Pelajaran Alkitab. Dan, tentang 
apa yang Dia katakan. Kamu juga akan mengenal 
lebih banyak lagi tentang nama-Nya. Dengan cara 
itu, kamu bisa mengenal Dia, Sahabatmu, secara 
lebih baik.

Pelajaran ini adalah bagian dari cerita buku komik Yesus Mesias. 
Kamu juga bisa menyaksikan ceritanya melalui animasinya.

Proyek komik Yesus Mesias
Willem de Vink telah menulis dan menggambar komik tentang Yesus Mesias. 
Buku itu telah dibaca di seluruh dunia. Animasi-animasinya juga tersebar ke 
seluruh dunia. Yesus Mesias telah dirilis dalam lebih dari 200+ bahasa.

 

BESTE VRIEN
D     ALLES O

VER JEZUS M
ESSIAS          

20 Pelajaran Berdasarkan
Komik Yesus Mesias dan Animasinya
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