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Di kanan adalah pencitraan dari Hubble Telescope : Bintang yang bependar ini (dinamai RS Puppis 
oleh para astronom) diselimuti oleh awan gelap dan tebal yang terdiri atas gas dan debu. Bintang 
ini hanyalah salah satu dari 100 milyar bintang yang terdapat di Galaksi Bima Sakti, yang menjadi 

rumah bagi planet bumi, matahari, bulan, dan planet lainnya. Ukuran RS Puppis adalah sekitar 
sepuluh kali lebih besar dan 15.000 kali lebih terang dari matahari kita.

 

Maukah Anda bertemu dengan Pencipta Anda? 
Maukah Anda hidup selamanya dengan Sang 

Pencipta dan Tuan dari seluruh galaksi? Anda bisa. 
Dia telah menyingkapkan Diri-Nya sendiri. Dia ingin 
agar Anda mengenal-Nya. Dia ingin agar keluarga 

dan komunitas Anda mengenal-Nya juga. Dia 
mengundang Anda untuk mengetahui 

rencana-Nya, mengalami kasih-Nya, menyaksikan 
keagungan-Nya, tunduk kepada pemerintahan-Nya, 

dan hidup bagi kemuliaan-Nya. Namun, Dia tidak 
memaksa Anda menjadi umat-nya. Sebab, Dia 

bukan sekadar raja. Dialah Sang Raja. Raja 
Kemuliaan.

Ini adalah kisah-Nya.

RAJA KEMULIAAN
DARI EPISODE PERTAMA

Selain yang ditandai, kutipan ayat yang dipakai dalam buku ini diambil dari Alkitab versi 
Alkitab Yang Terbuka (AYT). Seluruh Hak Cipta dilindungi. 
Untuk membaca atau menonton dan mengunduh secara gratis Raja Kemuliaan dalam lusinan 
bahasa lain, kunjungilah: www.king-of-glory.com
Untuk menerjemahkan atau memproduksi RAJA KEMULIAAN atau bahan-bahan lainnya 
dari ROCK, silakan kirimkan surat ke:resources@rockintl.org
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www.king-of-glory.com

Saya memiliki enam pelayan jujur
(mereka mengajari saya semua yang
saya tahu); Mereka adalah Apa, Mengapa, 
Kapan, Bagaimana, Di mana, dan Siapa.

  
 

  

    —RUDYARD KIPLING, 1865-1936, PENULIS BUKU THE JUNGLE BOOK

MENGENAL PERALATAN ANDA 2. KAPAN?

3. MENGAPA?

 

 

 

6 7

2013-2014. Studio garasi 
tempat produksi video

RAJA KEMULIAAN. 

Panduan studi bergambar ini dirancang untuk memperkuat 
dasar kebenaran dan pandangan luas tentang Alkitab yang 
terbentang dalam buku bergambar dan �lm Raja Kemuliaan. 
Guna mendukung dan memperlengkapi Anda untuk meman-
faatkan alat pendamping ini secara maksimal, mari terlebih 
dahulu membahas aspek-aspek APA, KAPAN, MENGAPA, DI 
MANA, SIAPA, dan BAGAIMANA dari buku dan �lm tersebut.

Raja Kemuliaan adalah salah satu dari ratusan 
nama Allah, tetapi itu juga merupakan judul dari 
buku bergambar dan �lm Raja Kemuliaan. Buku 
Raja Kemuliaan memuat 70 Adegan, masing-
masing dengan satu halaman cerita dan satu 
halaman penuh gambar. Ketujuh puluh cerita 
tersebut saling melengkapi untuk menceritakan 
SATU KISAH. Filmnya (presentasi kata per kata
dari bukunya) mengelompokkan 70 Adegan 
tersebut ke dalam 15 Episode. Lalu, seperti apa 
KISAHNYA? Deskripsi berikut ini, yang diambil
dari bungkus DVD-nya, memberi tahu kita:

Raja Kemuliaan membawa Anda ke dalam perjala-
nan hebat menelusuri Kitab Suci yang ditulis oleh 
para nabi sambil membedah pesannya secara 
kronologis dan akurat dengan cara yang masuk akal. 
Visualisasi sebanyak 15 episode dari buku terlaris di 
dunia ini (Alkitab) adalah tentang Sang Pencipta 
sekaligus Pemilik alam semesta dan rencana-Nya 
untuk menyelamatkan umat-Nya yang suka mem-
berontak dari kerajaan kegelapan serta melayakkan 
mereka untuk hidup selamanya bersama-sama 
dengan Dia di dalam kerajaan terang-Nya. Dengan 
narasi yang menggugah pikiran dan perpaduan 
serasi antara gambar bergerak, animasi diam, dan 
video yang memukau, �lm ini diperuntukkan bagi 
pemirsa dari seluruh dunia dengan segala usia.

Pada November 2009, saat sedang mengajar Alkitab di Timur Tengah, Allah menaruh ide
ke dalam hati saya untuk membuat buku cerita bergambar tentang pesan para nabi bagi
orang-orang dari segala usia dan kalangan. Dengan bekerja sama dari jarak jauh selama lebih
dari satu tahun dengan seorang ilustrator asal Argentina, buku bergambar Raja Kemuliaan
berhasil dipublikasikan pada September 2011. Dalam bulan yang sama, Allah menanamkan
ide ke dalam benak saya untuk mem�lmkan buku tersebut. Setelah bekerja dengan tim
kreatif kecil selama hampir 4 tahun, �lm Raja Kemuliaan versi bahasa Inggris diluncurkan
pada Juni 2015. Sekarang, tiga tahun kemudian (2018), �lm tersebut telah tersedia dalam
30 bahasa, dengan puluhan bahasa lebih sedang direncanakan atau diproduksi.

Di tengah banyaknya buku dan �lm yang tak terhitung jumlahnya di dunia, apa yang 
membuat Raja Kemuliaan unik?
Mengapa ia disukai oleh pemirsa dari seluruh dunia? Inilah beberapa alasan mereka:
 

“Saya mengalami kisahnya dengan seluruh emosi saya seolah-olah saya benar-benar 
berada di sana!"
“Seni budaya generik yang hebat: tidak ada Yesus atau Musa bermata biru di dalamnya!"
"Filmnya menonjolkan kisah luar biasa yang menghubungkan seluruh cerita Alkitab 
dengan cara yang indah."
"Filmnya menarik keluar wawasan-wawasan mendalam yang segar untuk murid-murid 
yang sudah lama belajar Alkitab, lalu menyampaikannya dalam istilah-istilah sederhana 
yang dapat dipahami oleh seorang pemula sekalipun."
“Filmnya menyajikan pandangan luas tentang kisah Allah dalam urutan kronologis, 
menunjukkan bagaimana cerita yang banyak itu cocok satu sama lain untuk mem-
bangun satu cerita yang kohesif.”
“Filmnya menunjukkan kebenaran mendasar tentang Allah, manusia, dosa, dan 
keselamatan, menolong orang-orang menghubungkan titik-titik dalam Alkitab serta 
melihat gambaran besar dari rencana penebusan Allah.”
“Filmnya mencakup lima kisah pengorbanan dalam Perjanjian Lama yang
mempersiapkan pikiran dan hati untuk memahami mengapa Mesias harus mati
di atas salib untuk menebus dosa kita.”
"Filmnya berisikan 'penyaringan' yang indah dari isu-isu esensial tentang kisah 
kehidupan Kristus."
“Filmnya tersedia dalam banyak bahasa, dan dapat diunduh secara gratis.” 
www.king-of-glory.com
“Filmnya ‘menawan’ pemirsa dari segala usia di seluruh dunia.”
“Filmnya siap pakai, baik dengan sedikit maupun tanpa persiapan sekalipun.”
“Filmnya memberikan kesempatan kepada orang-orang dari segala 
latar belakang untuk berjumpa dan jatuh cinta kepada Sang 
Raja Kemuliaan itu sendiri.”

“Sangat, sangat, sangat suka �lm ini!!!”
— Amazon Customer Review, 2018



1. 

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

1. APA?

 

www.king-of-glory.com

Saya memiliki enam pelayan jujur
(mereka mengajari saya semua yang
saya tahu); Mereka adalah Apa, Mengapa, 
Kapan, Bagaimana, Di mana, dan Siapa.

  
 

  

    —RUDYARD KIPLING, 1865-1936, PENULIS BUKU THE JUNGLE BOOK

MENGENAL PERALATAN ANDA 2. KAPAN?

3. MENGAPA?

 

 

 

6 7

2013-2014. Studio garasi 
tempat produksi video

RAJA KEMULIAAN. 

Panduan studi bergambar ini dirancang untuk memperkuat 
dasar kebenaran dan pandangan luas tentang Alkitab yang 
terbentang dalam buku bergambar dan �lm Raja Kemuliaan. 
Guna mendukung dan memperlengkapi Anda untuk meman-
faatkan alat pendamping ini secara maksimal, mari terlebih 
dahulu membahas aspek-aspek APA, KAPAN, MENGAPA, DI 
MANA, SIAPA, dan BAGAIMANA dari buku dan �lm tersebut.

Raja Kemuliaan adalah salah satu dari ratusan 
nama Allah, tetapi itu juga merupakan judul dari 
buku bergambar dan �lm Raja Kemuliaan. Buku 
Raja Kemuliaan memuat 70 Adegan, masing-
masing dengan satu halaman cerita dan satu 
halaman penuh gambar. Ketujuh puluh cerita 
tersebut saling melengkapi untuk menceritakan 
SATU KISAH. Filmnya (presentasi kata per kata
dari bukunya) mengelompokkan 70 Adegan 
tersebut ke dalam 15 Episode. Lalu, seperti apa 
KISAHNYA? Deskripsi berikut ini, yang diambil
dari bungkus DVD-nya, memberi tahu kita:

Raja Kemuliaan membawa Anda ke dalam perjala-
nan hebat menelusuri Kitab Suci yang ditulis oleh 
para nabi sambil membedah pesannya secara 
kronologis dan akurat dengan cara yang masuk akal. 
Visualisasi sebanyak 15 episode dari buku terlaris di 
dunia ini (Alkitab) adalah tentang Sang Pencipta 
sekaligus Pemilik alam semesta dan rencana-Nya 
untuk menyelamatkan umat-Nya yang suka mem-
berontak dari kerajaan kegelapan serta melayakkan 
mereka untuk hidup selamanya bersama-sama 
dengan Dia di dalam kerajaan terang-Nya. Dengan 
narasi yang menggugah pikiran dan perpaduan 
serasi antara gambar bergerak, animasi diam, dan 
video yang memukau, �lm ini diperuntukkan bagi 
pemirsa dari seluruh dunia dengan segala usia.

Pada November 2009, saat sedang mengajar Alkitab di Timur Tengah, Allah menaruh ide
ke dalam hati saya untuk membuat buku cerita bergambar tentang pesan para nabi bagi
orang-orang dari segala usia dan kalangan. Dengan bekerja sama dari jarak jauh selama lebih
dari satu tahun dengan seorang ilustrator asal Argentina, buku bergambar Raja Kemuliaan
berhasil dipublikasikan pada September 2011. Dalam bulan yang sama, Allah menanamkan
ide ke dalam benak saya untuk mem�lmkan buku tersebut. Setelah bekerja dengan tim
kreatif kecil selama hampir 4 tahun, �lm Raja Kemuliaan versi bahasa Inggris diluncurkan
pada Juni 2015. Sekarang, tiga tahun kemudian (2018), �lm tersebut telah tersedia dalam
30 bahasa, dengan puluhan bahasa lebih sedang direncanakan atau diproduksi.

Di tengah banyaknya buku dan �lm yang tak terhitung jumlahnya di dunia, apa yang 
membuat Raja Kemuliaan unik?
Mengapa ia disukai oleh pemirsa dari seluruh dunia? Inilah beberapa alasan mereka:
 

“Saya mengalami kisahnya dengan seluruh emosi saya seolah-olah saya benar-benar 
berada di sana!"
“Seni budaya generik yang hebat: tidak ada Yesus atau Musa bermata biru di dalamnya!"
"Filmnya menonjolkan kisah luar biasa yang menghubungkan seluruh cerita Alkitab 
dengan cara yang indah."
"Filmnya menarik keluar wawasan-wawasan mendalam yang segar untuk murid-murid 
yang sudah lama belajar Alkitab, lalu menyampaikannya dalam istilah-istilah sederhana 
yang dapat dipahami oleh seorang pemula sekalipun."
“Filmnya menyajikan pandangan luas tentang kisah Allah dalam urutan kronologis, 
menunjukkan bagaimana cerita yang banyak itu cocok satu sama lain untuk mem-
bangun satu cerita yang kohesif.”
“Filmnya menunjukkan kebenaran mendasar tentang Allah, manusia, dosa, dan 
keselamatan, menolong orang-orang menghubungkan titik-titik dalam Alkitab serta 
melihat gambaran besar dari rencana penebusan Allah.”
“Filmnya mencakup lima kisah pengorbanan dalam Perjanjian Lama yang
mempersiapkan pikiran dan hati untuk memahami mengapa Mesias harus mati
di atas salib untuk menebus dosa kita.”
"Filmnya berisikan 'penyaringan' yang indah dari isu-isu esensial tentang kisah 
kehidupan Kristus."
“Filmnya tersedia dalam banyak bahasa, dan dapat diunduh secara gratis.” 
www.king-of-glory.com
“Filmnya ‘menawan’ pemirsa dari segala usia di seluruh dunia.”
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Kiri: Seorang gadis di kamp kaum muda di Ekuador
Kanan: Seorang anak di rumahnya di Kirgiztan
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Menonton RAJA KEMULIAAN dalam 
bahasa Zarna dari Niger, Afrika Barat.
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Pertanyaan MENGAPA lain yang ditanyakan adalah: Mengapa �lm tersebut sangat 
panjang?
Berikut adalah dua jawaban untuk pertanyaan tersebut:

Dengan mempertimbangkan bahwa diperlukan waktu sekitar 70 jam untuk          
membaca Alkitab dengan lantang dan bahwa Raja Kemuliaan merangkum kisah  
serta pesannya dalam waktu 3 jam 42 menit, �lm itu sebenarnya cukup singkat!        
Dan ingat, �lm itu dibagi ke dalam 15 episode.
Perlu waktu untuk menceritakan kisah dan pesan Allah. Meski banyak orang tahu 
potongan-potongan cerita Alkitab, sebagian besar orang masih bingung karena 
mereka belum pernah melihat bagaimana bagian-bagian kisah Allah yang banyak 
dan kompleks itu bisa cocok satu sama lain.

Sekarang, renungkan: Kalau Anda membacakan buku cerita kepada seorang anak kecil, 
dari mana Anda akan memulainya? Dari tengah? Dari bagian yang hampir terakhir? 
Tidak, Anda akan memulainya dari awal. Hanya dengan cara itulah anak kecil itu akan 
mengerti ceritanya. Demikian juga, untuk memahami Kitab Suci, kita harus memulai dari 
awal dan mengikuti kisahnya sampai kepada kesimpulannya yang logis dan memuaskan. 
Untuk menggambarkan pentingnya hal ini, bayangkan saya ingin membuat kisah dan 
pesan Allah diketahui oleh sekelompok orang yang tidak mengetahuinya. Apa jadinya 
kalau saya menceritakan bagian lanjutan dari kisah itu kepada mereka, misalnya seperti 
saat Yohanes Pembaptis menunjuk ke arah Mesias dan berkata, "Lihatlah, Anak domba 
Allah yang menghapuskan dosa dunia" (Yohanes 1:29). Apakah mereka akan mengerti arti 
dari pengumuman sang nabi itu? Kemungkinan tidak! Mengapa? Karena saya tidak 
memulai dari awal cerita kitab Allah, yang menceritakan bagaimana manusia pertama 
memberontak melawan Penciptanya, membawa hukuman dosa dan kematian kepada 
umat manusia, serta bagaimana Allah, dalam keadilan dan kasih-Nya, menyingkapkan 
hukum pengorbanan, menyediakan jalan sementara untuk menutup dosa dan rasa malu 
umat manusia sampai "Anak Domba Allah" datang ke dunia dengan membawa solusi 
permanen Allah bagi persoalan tentang dosa.
Benar, saya baru saja menjelaskan cerita latar belakang dari pengumuman Yohanes 
tentang Anak Domba Allah. Namun, menurut Anda, apakah orang yang tahu sedikit atau 
tidak tahu sama sekali tentang Alkitab akan mengerti penjelasan yang singkat dan rumit 
itu? Mungkin tidak! Mereka perlu diceritakan dari awal. Itulah yang dilakukan oleh �lm 
dan buku bergambar Raja Kemuliaan. 

1. 

2.

Dalam keadaan atau tempat seperti apakah alat bantu Injil kronologis dari Raja Kemuliaan 
ini dipakai di seluruh dunia? Di rumah, dalam kegiatan-kegiatan setelah pulang sekolah,
di kelompok studi kecil, di kelas-kelas sekolah Minggu dari segala usia, di klub anak-anak, 
di kamp kaum muda, di panti jompo, di panti asuhan, di kamp pengungsian, dalam tim 

pembantu para imigran, di ruang tunggu, dalam program-program membaca,
di kelas-kelas ESL, di media sosial, dalam penayangan �lm terbuka, di teater,

di radio, lewat siaran TV, lewat situs web, dalam studi pribadi ….

Untuk siapakah �lm dan buku bergambar Raja 
Kemuliaan ini? Inilah yang dikatakan oleh Corrie, anak 
perempuan saya, ibu dari keenam cucu saya:
Metode pengajaran dalam Raja Kemuliaan menunjukkan 
gambaran besar dari Alkitab dengan cara yang bisa 
ditangkap oleh anak-anak.
Bagi orang dewasa, bahan ini menyediakan suatu 
kerangka untuk seluruh isi Alkitab sehingga saat Anda 
membaca Alkitab, Anda dapat memahami 
bagaimana masing-masing kisahnya saling 
melengkapi. Saya suka elemen misteri yang 
membuat Anda penasaran bagaimana 
cerita-nya akan disatukan. Saya juga suka cara 
bahan ini membawa Anda ke surga pada 
bagian akhirnya. Anda bisa melihat bahwa 
kemenangan Yesus bukan hanya perkara besar 
di dunia, tetapi juga di surga.
Meski beberapa adegan terasa intens, karena �lm ini tidak sepenuhnya                         
dianimasikan, �lm ini masih cocok untuk anak-anak yang berusia lebih kecil.  
Mereka mungkin akan ketakutan di beberapa bagian, tetapi itu adalah jenis          
rasa takut yang baik. Gaya gambar-gambar ilustrasinya memperkuat metode 
penyampaian ceritanya.
Dengan berusaha untuk tidak menunjukkan wajah Yesus dan para nabi ditambah 
memasukkan sentuhan warna kulit yang lebih gelap, bahan ini cocok untuk budaya 
apa pun. Sifatnya realistis, tetapi cukup jelas kalau itu tiruan untuk membuat Anda 
sadar bahwa ini merupakan tafsiran dari para pelukisnya. Bahan ini menyisakan 
ruang untuk daya imajinasi. Bahan ini pun sangat menghargai Firman Allah, tidak 
terlalu bergaya kartun. Bahan ini juga memiliki gaya gambar yang akan menua 
dengan baik. — Wawancara dengan Corrie Mutilva, 2016
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Di dalam Kitab Suci, Raja alam semesta telah menyediakan fondasi yang dalam untuk iman 
kita. Salah satu bagian penting dari fondasi yang dalam itu adalah Kejadian, kitab pertama 
dalam Alkitab. Kejadian memberi tahu kita apa yang sebenarnya terjadi pada mulanya. 
Pasal-pasalnya yang pertama sangatlah penting, dan itulah alasan mengapa 24 bagian 
pertama dari 70 bagian dalam Raja Kemuliaan sebagian besar didasarkan pada 4 pasal 
pertama dari Kejadian. Namun, Kejadian hanyalah bagian dari fondasi Perjanjian Lama yang 
telah Allah letakkan untuk membantu kita memahami siapa Dia dan apa yang telah Dia 
perbuat bagi kita.

Pencipta sekaligus Penebus kita menyingkapkan kitab- 
kitab Perjanjian Lama (Rencana-Nya yang Dinubuatkan) 
kepada para nabi-Nya sebelum Dia menyingkapkan 
kitab-kitab Perjanjian Baru (Rencana-Nya yang Digenapi) 
untuk alasan yang baik. Film dan buku Raja Kemuliaan 
dibangun di atas dasar Perjanjian Lama yang kuat, yang 
membantu kita memahami rencana Allah untuk menye-
lamatkan orang-orang berdosa dari hukuman dosa dan 
maut serta memberikan relasi yang intim dengan Diri-Nya 
sendiri dari waktu ke waktu sampai selamanya kepada 
semua yang percaya kepada-Nya.

6. BAGAIMANA CARA KERJA BUKU PANDUAN INI?
Buku Panduan Bergambar Raja Kemuliaan dimaksudkan untuk memperkuat 
kebenaran-kebenaran yang tergabung dalam 15 episode �lmnya dan/atau 70 
bagian buku bergambarnya. Kunci Jawaban dan Buku Mewarnai juga tersedia 
di www.king-of-glory.com. Saat Anda menggunakan alat-alat ini, akan sangat 
menolong untuk mengingat bahwa Raja Kemuliaan menceritakan kisah dan 
pesan Alkitab dengan cara yang setia terhadap fondasi dan kerangkanya.

KEJADIAN WAHYU

 Apa perbedaan di antara kedua 
bangunan apartemen berikut ini?

Dari luar, bangunan di atas mungkin terlihat 
baik (benarkah?), tetapi tidak memiliki 

fondasi. Tukang-tukang bangunan yang 
bodoh membangunnya di atas pasir!

Bangunan ini ditautkan pada batuan dasar. Bangunan 
ini dibangun oleh tukang-tukang bangunan yang 

bijak, yang "... menggali dalam-dalam, lalu meletakkan 
fondasi di atas batu." (Lukas 6:48, AYT).

DILIHAT DARI ATAS TANAH
DILIHAT DARI BAWAH TANAH

  

KERANGKANYA

CARA PENGGUNAAN ALAT INI

Metode pengajaran yang dipakai dalam Raja Kemuliaan ibarat meng-
gantung cucian pada tiang jemuran. Tiang jemuran melambangkan 
kisah besar yang Allah kehendaki agar kita pahami. Cucian di dalam   
keranjang melambangkan banyaknya cerita di dalam Alkitab. Dalam perjalanan 15 episode 
kami dari awal hingga akhir Alkitab, hanya ada beberapa kisah yang akan diambil dari dalam 
"keranjang" dan digantung di atas "tiang jemuran". Kita akan menyisakan lubang-lubang 
yang besar, tetapi cukup banyak keterangan akan diletakkan pada garis kronologis untuk 
mengungkapkan kerangka rencana Allah. Nantinya, saat Anda mendengar atau membaca 
seluruh isi Alkitab selebihnya, Anda akan dapat memahami di mana saja setiap bagian bisa 
cocok dalam keseluruhan cerita.

1. Pelajar Lisan
Hanya pemimpin kelompok yang memerlukan panduan belajar ini sambil dia
memandu para peserta untuk mempelajarinya secara lisan. Jadilah kreatif. Bawakan 
pertanyaan-pertanyaan dalam panduan belajar ini dengan cara yang interaktif. Mungkin 
Anda dapat mengubah suatu cerita dan poin utamanya menjadi sebuah drama singkat. 
Untuk membantu kelompok mengingat apa yang sudah mereka dengar, pemimpin 
kelompok harus bersiap untuk meninjau ulang adegan-adegan dari �lm maupun buku 
bergambarnya. Buku Mewarnai Raja Kemuliaan juga dapat dipakai sebagai bahan
tambahan yang menolong dalam lingkungan belajar lisan.

Berikut ini beberapa saran untuk menggunakan panduan belajar ini dengan 
kelompok-kelompok yang berbeda:

2. Pelajar Cetak
Setiap orang wajib memiliki salinan dari panduan belajar ini. Pemimpin kelompok membim-
bing peserta melalui diskusi dan/atau latihan, dan para peserta menuliskan jawaban-jawaban 
mereka di kertas. Ini juga bisa dijadikan pelajaran korespondensi atau studi di rumah, dengan 
masing-masing anak menonton setiap episode, lalu mengisi sendiri jawaban-jawaban mereka.

. 

3. Kelompok dengan Waktu Terbatas
Beberapa kelompok mungkin hanya memakai dua halaman pertama dari setiap 
episode (PERKENALKAN, TONTON, DISKUSIKAN, REFLEKSIKAN), melewatkan latihan-latihan pada bagian 
PERKAYA. Cara ini sangat cocok untuk orang dewasa, atau ketika waktu terbatas. Sama halnya, 
untuk menjaga agar kelas tidak berlangsung terlalu lama, latihan-latihan pada bagian 
PERKAYA bisa dipakai, dan pertanyaan-pertanyaan pada bagian DISKUSIKAN bisa 

4. Pelajar Bahasa Inggris (ESL)
PENDENGARAN: Para murid menonton episodenya (dengan atau tanpa subtitle).
PEMAHAMAN & TULISAN: Jawab pertanyaan-pertanyaannya dan kerjakan latihannya.
PEMBACAAN, PELAFALAN & KOSAKATA: Minta para murid membaca beberapa adegan
terkait dari buku bergambar Raja Kemuliaan. Jelaskan kata-kata sulit (seperti kata
"menakjubkan" dan "luar biasa" yang dipakai di Adegan 1). Manfaat alat-alat ESL tersebut 
adalah mereka dapat membantu para murid menjadi fasih dalam hal bahasa sekaligus
dalam hal rencana Allah bagi mereka dari waktu ke waktu sampai selamanya.

PERJANJIAN BARU EPISODE 9-15  SANG RAJA MENGGENAPI RENCANA-NYA

FONDASINYA 
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PERJANJIAN LAMA EPISODE 1-8  SANG RAJA MENUBUATKAN RENCANA-NYA
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PENDENGARAN: Para murid menonton episodenya (dengan atau tanpa subtitle).
PEMAHAMAN & TULISAN: Jawab pertanyaan-pertanyaannya dan kerjakan latihannya.
PEMBACAAN, PELAFALAN & KOSAKATA: Minta para murid membaca beberapa adegan
terkait dari buku bergambar Raja Kemuliaan. Jelaskan kata-kata sulit (seperti kata
"menakjubkan" dan "luar biasa" yang dipakai di Adegan 1). Manfaat alat-alat ESL tersebut 
adalah mereka dapat membantu para murid menjadi fasih dalam hal bahasa sekaligus
dalam hal rencana Allah bagi mereka dari waktu ke waktu sampai selamanya.
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PERJANJIAN LAMA EPISODE 1-8  SANG RAJA MENUBUATKAN RENCANA-NYA



MENDAPATKAN LEBIH BANYAK DALAM PERJALANAN INI
A. Mulai dari awal
Pesan dari satu-satunya Allah yang Sejati tergabung dalam kisah-Nya. Perlakukan 
itu seperti sebuah cerita. Jangan melewatkan apa pun. Setiap episode baru 
membangun informasi yang dipelajari dalam episode-episode sebelumnya.

B. Tetap di dalam jalur
Ketika Anda menyusuri Raja Kemuliaan, mungkin akan muncul beberapa 
pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara langsung. Catat pertanyaan-per-
tanyaan semacam itu, tetapi jangan biarkan mereka menghalangi kelompok 
Anda untuk terus maju ke depan dan melihat GAMBARAN BESARNYA. Saat Anda 
tiba di akhir cerita, barulah Anda dapat menyelidiki Alkitab bersama-sama untuk 
menemukan jawaban dari Allah tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak 
dijawab dalam Raja Kemuliaan. Pada bagian atas setiap adegan, terdapat ikon 
buku (    ) yang diikuti referensi pasal(-pasal) utama dalam Alkitab yang menjadi 
dasar untuk adegan terkait. Selain itu, pada halaman belakang buku ini, Anda 
akan menemukan bagan yang disebut Kitab-Kitab Terkait yang dapat Anda 
gunakan untuk studi pribadi lebih lanjut.

C. Percaya kepada Roh Allah untuk membuka hati dan pikiran
Tujuan utama dari �lm, buku bergambar, panduan belajar, dan buku mewarnai 
Raja Kemuliaan adalah membantu orang-orang dari segala usia untuk memahami 
kebenaran dasar yang diungkapkan dalam Alkitab -- tentang Allah, manusia 
(kemanusiaan), dosa, dan keselamatan.

Doa saya kepada Allah adalah agar kiranya �lm dan/atau buku Raja Kemuliaan, 
beserta panduan belajar ini, dapat memberikan informasi dan menginspirasi Anda, 
keluarga Anda, komunitas Anda, dan bangsa Anda untuk menghubungkan titik- 
titik dalam kitab-kitab para nabi, melihat rencana Allah, serta menangkap siapa 
Anda dan bisa menjadi siapa Anda di mata-Nya, juga siapa Raja Kemuliaan itu dan 
apa yang sudah Dia perbuat untuk Anda -- "Ia yang benar untuk orang-orang yang 
tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah" (1 Petrus 3:18).

 

“Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan 
apa yang Aku katakan? Setiap orang yang datang kepada-Ku dan mendengarkan 
perkataan-Ku serta melakukannya--Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa 
ia dapat disamakan--,

ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah: Orang itu menggali dalam-dalam 
dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda 
rumah itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. 

Akan tetapi barangsiapa mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak melakukannya, ia 
sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika 
banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya."
(Lukas 6:46-49).

 

12 13

Dalam Episode 12 (Adegan 53 dalam buku), Anda akan mengalami cerita yang 
digambarkan di bawah ini, sebuah perumpamaan yang Yesus, Sang Mesias, 
ceritakan kepada para murid-Nya pada suatu hari saat mereka sedang berada 
di atas bukit. Kemudian, saat sekumpulan orang telah berkumpul di kaki bukit, 
Dia menceritakannya lagi.

Di atas dasar apa kita membangun fondasi kehidupan kita?
Siapa dasar Anda?
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Prolog

"Siapakah yang telah menakar
air dalam telapak tangan-Nya, dan 

mengukur langit dengan jengkal, yang 
menghitung debu tanah dengan ukuran, 

dan menimbang gunung-gunung 
dengan timbangan dan bukit-bukit 

dengan neraca? Dengan siapakah kamu 
hendak menyamakan Aku sehingga Aku 

sejajar dengannya?" �rman Yang 
Mahakudus.

Arahkan pandanganmu ke tempat
tinggi dan lihatlah, siapakah yang

menciptakan semua itu, yang menge-
luarkan benda-benda angkasa menurut 

jumlahnya, dan memanggil mereka 
menurut nama mereka.

 
 
  

 

 
  

  
 
 

 
   

— NABI YESAYA 40:12; 25-26 (AYT)
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Citra komposit inframerah yang sangat mengesankan dari NASA ini menunjukkan 
ratusan ribu bintang di pusat lingkaran galaksi Bima Sakti kita yang berbentuk spiral. 

Apa yang Anda lihat dalam foto ini berjarak kira-kira 800 tahun cahaya, hanya 
sebagian kecil dari galaksi kita yang berjarak kira-kira 100.000 tahun cahaya. Jika 

dibandingkan dengan alam semesta yang diketahui, galaksi Bima Sakti kita ini 
berukuran kecil. Lebih lagi, jika dibandingkan dengan Sang Raja yang menciptakan 
dan memelihara semuanya, seberapa besar ukuran seluruh alam semesta? Untuk 

mengetahui jawaban dari Sang Raja sendiri, bacalah gulungan di atas.
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PERKENALKAN

M aukah Anda menyelami isi kitab-kitab kuno dari para nabi? 
Maukah Anda menyaksikan bagaimana kisah mereka yang 

banyak itu cocok satu sama lain untuk menyusun satu kisah 
(sebuah kisah yang tidak seorang manusia pun dapat memimpi-
kannya)? Maukah Anda bertemu dengan Sang Raja hebat yang 
mengilhami mereka untuk menulis kisah-kisah tersebut? Maukah 
Anda mengetahui rencana-Nya untuk Anda?
Saat kisah Sang Raja yang kekal direntangkan di hadapan kita, kita 
pun akan melihat kisah kita sendiri. Dalam perjalanan ini, kita akan 
mendengar jawaban-Nya untuk pertanyaan-pertanyaan besar 
dalam hidup, seperti:

“Dari mana saya berasal?”
“Mengapa saya ada di sini?”

“Di mana saya akan berakhir?”

Hanya Dia yang hidup tanpa terbatas waktu yang dapat mengung-
kapkan jawaban-jawaban yang tepat. Lalu, di mana kita dapat 
menemukan jawaban-jawaban tersebut?
Dalam kitab Sang Raja. 
Ini adalah kisah dan pesan dari Dia yang tidak memiliki awal.           
Ini adalah tentang rencana-Nya yang luar biasa 
untuk menyelamatkan umat-Nya yang suka 
memberontak dari kerjaan kegelapan dan 
mengundang mereka untuk hidup bersama- 
sama dengan Dia dalam kerajaan terang-Nya.

Apakah Anda mengetahui kisah-Nya?
Apakah Anda mengetahui kisah Anda sendiri?

 

 

 
 

 

TONTON (  10:40)

Episode 1 (dalam �lm RAJA KEMULIAAN) mencakup 
Adegan 1-3 (dalam buku RAJA KEMULIAAN)

DISKUSIKAN
1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6.
 

Apa yang mengejutkan Anda dalam episode ini?
Berdasarkan apa yang baru saja Anda lihat dan dengar, apa yang 
paling membuat Anda terkesan tentang Sang Raja alam semesta?
Bagaimana Alkitab itu berbeda dengan buku-buku lainnya?
Manakah yang menurut Anda paling dapat diandalkan: teori-teori 
manusia atau kitab-kitab yang disingkapkan kepada para nabi? 
Jelaskan.
Apakah Anda percaya bahwa kata-kata pertama dalam Alkitab itu 
mutlak benar? Jelaskan.
Maukah Anda secara pribadi mengenal Dia yang menciptakan dan 
memelihara alam semesta? Jelaskan.

 

REFLEKSiKAN (Renungkan, bahas, dan/atau hafalkan ayat berikut ini.)

Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan 
dari segala sesuatu yang dikatakan TUHAN.

 
 

    — Nabi Musa (Ulangan 8:3, AYT)

PERKAYA
Mulai halaman selanjutnya, tinjau 
kembali apa yang Anda dengar 
dalam Episode 1 dengan melakukan 
beberapa aktivitas berikut ini.
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1  SANG RAJA DAN KERAJAAN-NYA

A Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata dari dalam kotak di bawah.
Gunakan setiap kata sekali saja dan coret kata yang sudah digunakan.

1. Sang ___________________  sudah ada sebelum dunia ada.

2. Hanya ada ___________ Raja dan ___________ kerajaan,  
dan dahulunya segala sesuatu itu sempurna.

Pemberontakan timbul di dalam kerajaan, pertama di3. __________________ ,  
kemudian di _________________.  

B Berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan, jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut ini:

1. Apakah pemberontakan yang terjadi dalam Kerajaan-Nya mengejutkan 
Sang Raja alam semesta? Bagaimana Anda bisa tahu?

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Berapa lama waktu yang dipakai Sang Raja untuk menggenapi rencana 
penyelamatan-Nya yang besar, luar biasa, dan misterius itu?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Kerajaan-Mu adalah kerajaan kekal, dan 
pemerintahan-Mu di segala generasi. 
TUHAN itu setia dalam segala �rman-Nya 
dan baik dalam segala pekerjaan-Nya.

 
 

 —NABI DAUD (MAZMUR 145:13, AYT) 

Raja Kemuliaan

bumi   •   Raja Kemuliaan   •   surga •   satu  •   satu

2 SANG RAJA DAN PARA NABI-NYA

Untuk mengenal Sang Raja dan rencana-Nya, Anda harus mengenal kitab-Nya.

A  Hubungkan perkataan dan gambar dengan de�nisinya dengan
membuat garis.

1. nabi/rasul

2. gulungan kitab

3. Alkitab

B Alkitab dibagi menjadi dua bagian utama. Apa saja dua bagian itu? 
Tulis jawaban Anda pada garis dengan label "1." dan "2." di bawah ini.

Bagian pertama:

_______________________
(Taurat, Mazmur, dll.) 

ketika Allah menubuatkan 
rencana-Nya.

 

Bagian kedua:

_______________________
(Injil, Kisah Para Rasul, dll.) 

ketika Sang Raja menggenapi 
rencana-Nya.

 
 

1. 2.

Antara tahun 1947 sampai 1956, lebih dari 225 manuskrip alkitabiah ditemukan di dalam 11 
gua di dekat Laut Mati. Gulungan-gulungan kuno ini, yang ditulis sekitar abad ke-250 SM dan 

ke-68 M, berisikan kata-kata yang serupa dengan Alkitab zaman sekarang, menunjukkan 
bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama dipertahankan dengan setia.

a. semacam buku tua; salinan kuno 
dari �rman Allah yang ditulis

 
 

b. tulisan-tulisan dari para rasul dan 
nabi; kita belajar tentang kisah 
dan pesan Allah darinya

  
  
 

c. orang-orang yang Allah pilih 
untuk menuliskan kisah dan 
pesan-Nya
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C Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
1. Berapa lama waktu yang dipakai Allah untuk mengungkapkan

kitab-Nya yang sudah lengkap?

a. 20 tahun b. 500 tahun
c. 7 abad  d. lebih dari 15 abad

2. Berapa orang yang Dia pakai untuk menuliskan kitab-Nya?

a. hanya satu b. sekitar 40
c. empat d. 124.000

3. Dari bagian bumi manakah para nabi itu berasal?  

a. Amerika Utara  b. Timur Tengah
c. Eropa  d. Asia Timur

4.  Sebutkan satu atau sebanyak mungkin hal yang membedakan Alkitab
dari buku-buku lainnya!

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

5. Untuk siapakah Allah memberikan kitab-kitab itu?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

"Manusia hidup bukan dari roti saja, 
melainkan dari segala sesuatu yang 

dikatakan TUHAN."

 
 

 

— NABI MUSA (TAURAT/ULANGAN 8:3, AYT)

Sejak penciptaan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak dapat dilihat, yaitu 
kuasa-Nya yang kekal dan sifat keilahian-Nya, telah terlihat jelas untuk 

dipahami melalui hal-hal yang Dia ciptakan sehingga mereka tidak 
dapat berdalih.

 
 

 
 

ROMA 1:20, AYT

3 SANG RAJA DAN ALAM SEMESTA-NYA
A Ceritakan tentang salah satu dari gambar-gambar berikut ini! Apa 

yang gambar tersebut ajarkan kepada Anda tentang Sang Raja dan 
Alam Semesta-Nya?

 

 

 

 
 
 
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Lingkarilah jawaban yang benar:
1. Menurut Alkitab (Kejadian 1:1), dari manakah alam semesta dan 

segala isinya berasal?

a. Tidak ada yang tahu 
b. Karena kebetulan, ketika suatu titik panas energi meledak dan 

mengembang, lalu membuat kehidupan berevolusi dari tanah 
menjadi kera menjadi manusia.

 

c. Pada awalnya (waktu), Allah menciptakan surga (ruang) dan 
bumi (zat).

 

2. Apa yang diajarkan kepada kita oleh alam semesta kita yang indah 
dan tertata rapi ini tentang Pencipta kita?

a. 
b. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah Dia itu ada.

Dia perkasa tanpa batas, bijaksana, dan layak untuk kita sembah.

c. Tidak ada.

C Berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari dari Alkitab, tandai 
apakah pernyataan-pernyataan berikut ini benar atau salah.

1. Raja Kemuliaan menciptakan alam semesta Benar Salah

2. Tidak ada yang dapat mengenal Allah secara pribadi!  

3. Pencipta Anda ingin supaya Anda mengenal Dia.  
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Bagian 1
 Perjanjian Lama — — 

sang raja 
menubuatkan 
rencana-Nya
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EPISODE 2
SANG PENCIPTA &

CIPTAAN-NYA
  
 

RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 4–9  

 

Episode 2 mencakup Adegan 4-9

 

 
  

REFLEKSIKAN

    

(Kejadian 1:1, 26a, AYT)

PERKAYA
Tinjau kembali episode 2 
melakukan aktivitas-aktivitas 
pada halaman berikutnya.

 
 

Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi.
"Sekarang, mari Kita membuat manusia dalam rupa Kita ...."

"Dia menggantungkan bumi pada kehampaan." (Ayub 26:7, AYT)
Foto bumi yang terbit ini diambil pada Malam Natal pada 1968 oleh Apollo 8, 

misi berawak pertama untuk mengorbit ke bulan. Malam itu, para astronot 
melakukan siaran langsung dari orbit bulan, yang diakhiri dengan para

awak kapal membaca dari Kejadian 1.
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2

PERKENALKAN

Seperti apa kesempurnaan itu? Tahukah Anda hal yang sempurna? 
Apakah Anda mengenal orang yang sempurna? Kita mungkin 

berusaha mencapai kesempurnaan, tetapi pada akhirnya kita berkata, 
“Tidak ada yang sempurna!”
Namun, Kitab Suci para nabi menceritakan tentang seorang Raja 
yang sempurna. Mereka juga menceritakan tentang suatu masa 
dalam sejarah saat segala hal dan semua orang di bumi sempurna.
Perjalanan kita dimulai saat waktu dimulai, sebagaimana yang 
tercatat pada halaman pertama Kitab Suci, kitab Kejadian, pasal 1. 
Kejadian berarti asal-muasal (permulaan). Di sinilah pertama kalinya 
kita bertemu Sang Raja yang sempurna ini, yaitu Dia yang tidak 
memiliki awal maupun akhir. Di sinilah kita mulai belajar mengapa 
Dia menciptakan manusia.
Jika Sang Pencipta sekaligus Pemilik alam semesta tidak mengomu- 
nikasikan pikiran dan keinginan-Nya kepada kita, kita hanya bisa 
menebak dari mana kita berasal, mengapa kita ada di dunia ini, dan 
ke mana kita akan pergi.

Namun, Nabi Daniel menulis:
"Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang dalam dan tersembunyi, 
Dia memberitahukan apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada 
bersama-sama dengan-Nya." (Daniel 2:22, AYT)

Bersiaplah menemui SANG RAJA. 

TONTON (  19:04)

DISKUSIKAN
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6.
7.
 

Apa yang mengejutkan Anda dalam episode ini?                                       
Apa yang Anda pelajari tentang Allah dalam episode ini?                             
Menurut Anda, apa artinya ini: "Meski Dia sendiri, Dia tidak pernah 
sendirian"?
Apa yang bisa kita pelajari tentang karakter Allah dari hal-hal yang 
telah Dia ciptakan? 
Adam dan Hawa diciptakan dalam rupa Allah. Apa artinya ini?                        
De�nisikan dosa dan jelaskan hubungan antara dosa dan maut.
Setiap sore, Tuhan Allah datang ke Taman Eden untuk berjalan dan 
berbincang dengan manusia dan istrinya. Apa yang bisa kita pelajari 
dari peristiwa ini tentang Allah?
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 Allah, Roh Kudus-Nya, dan Firman-Nya adalah                  . Roh Kudus dan

Firman-Nya bersama-sama dengan Allah saat                   (Kejadian 1:1-3; Yohanes 1:1-3).

Roh Kudus-Nya melayang-layang di atas air saat Firman-Nya                terang

ke dalam kegelapan.

                   Allah yang paling sering digunakan dalam Perjanjian Lama adalah 

TUHAN atau                   ,yang berarti DIA, atau sederhananya berarti AKU.

4 HARI PERTAMA
  KEJADIAN 1  

A Lingkari kata-kata yang membuat paragraf ini dibaca dengan benar.

Menurut Alkitab,                    adalah Sumber cahaya. Kitab 1 Yohanes 1:5 berkata,

"Allah adalah                      dan di dalam Dia sama sekali tidak ada                  .“

B Daftarkan enam sifat Allah yang Anda lingkari di atas.

C Isilah kolom yang kosong dengan kata-kata dari kotak di bawah.
Ingat bahwa setiap kata hanya boleh dipakai satu kali, lalu coret
kata yang sudah dipakai.

1. 

2. ____________

________________________

____________
____________

____________3. 

Dalam catatan penciptaan kita belajar bahwa Allah adalah Roh / makhluk yang 

tidak kelihatan   / kelihatan yang bisa berada di mana pun pada waktu yang 

sama. Dia bisa melihat dan tahu banyak / segala hal. Bahkan, saat Dia sendiri,
Dia tidak pernah sendirian. Allah adalah terang / kegelapan, yang berarti Dia
itu sempurna / tidak sempurna. Kata lain untuk kesempurnaan Allah adalah
kudus / tidak kudus.

terang  •   nama   •   Yahweh   •   kegelapan 
satu  •   Allah  •   penciptaan  •   berbicara

(YOHANES 1:1-3, AYT)

D Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
1. Bagaimana gambar-gambar di atas mengingatkan Anda tentang apa 

yang Allah lakukan pada hari pertama penciptaan? Menurut Anda, 
mengapa Allah memilih untuk membawa terang ke dunia sebelum 
Dia menciptakan matahari?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Sebutkan beberapa persamaan antara Allah dan terang. Apa yang bisa 
kita pelajari dari hal ini tentang Allah?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

“Kemudian, Allah ber�rman, ‘Jadilah 
terang.’ Lalu, terang itu jadi.”

 

(KEJADIAN 1:3, AYT)

 
 ______________________________
 ______________________________

 
 ______________________________
 ______________________________

Dia tidak terlihat

Nama
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2

“Pada mulanya adalah Firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah

dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah
bersama-sama dengan Allah sejak semula.

Segala sesuatu diciptakan melalui Dia.
Tanpa Dia, segala sesuatu yang sudah

ada ini tidak mungkin bisa ada.”
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“Pada mulanya adalah Firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah

dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah
bersama-sama dengan Allah sejak semula.

Segala sesuatu diciptakan melalui Dia.
Tanpa Dia, segala sesuatu yang sudah

ada ini tidak mungkin bisa ada.”



5 DUNIA YANG SEMPURNA 

Dalam enam hari, Sang Raja menciptakan dunia yang indah dan menakjubkan. 
Enam hari penciptaan mengajari kita kebenaran dasar tentang Sang Pencipta 
kita yang Agung.

A 

KEJADIAN 1:31, AYT

“Allah mengamati segala sesuatu yang telah
dibuat-Nya, dan lihatlah, itu sangat baik!”

Allah itu..................
Dia sempurna dan murni, 

seperti terang.

Hari Ke-1
 Allah itu .................................

Dia menciptakan dan
memelihara atmosfer

yang luas.

Hari Ke-2 
Allah itu .... ...............................

Dia menciptakan ribuan 
jenis tanaman dan makanan 

untuk kita nikmati.

Hari Ke-3
  
 

Allah itu ................................ 
matahari, bulan, dan 

bintang selalu berada di 
orbit mereka masing-

masing.

Hari Ke-4
  

 
Allah itu ........................

Dia menciptakan ikan yang 
berenang di lautan dan burung 

yang beterbangan di langit.

Hari Ke-5 
  Allah itu............ ...................

Dia menciptakan manusia 
sehingga Dia dapat 

menunjukkan kasih-Nya 
kepada mereka.

Hari Ke-6

 hidup   •   baik   •   kudus   •   kasih  •   setia   •   berkuasa

6 MANUSIA PERTAMA


Pada hari ke-6 Penciptaan, Sang Raja menciptakan binatang dan manusia. 
Binatang dan manusia punya kemiripan, tetapi mereka juga sangat berbeda.

A Isilah bagian yang kosong untuk melengkapi Kejadian 1:26.
“Kemudian, Allah ber�rman, 'Sekarang, mari Kita membuat                              dalam 
                  . Kita, menurut keserupaan Kita. Biarlah mereka berkuasa                    atas
seluruh bumi, dan atas segala                   di bumi.’”

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Apa artinya manusia "diciptakan dalam rupa Allah"?

Sebutkan beberapa cara Allah untuk menciptakan manusia berbeda
dari binatang.

Apa yang Allah berikan kepada manusia pertama yang membuat mereka
jelas berbeda dengan binatang?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. 

 
 
 
 

3.
 

 
 
 

4.
 

Apakah Allah berencana menjadikan manusia budak atau sahabat-Nya?
Jelaskan! 

 

5.

 

Allah bukan hanya Pencipta manusia, tetapi Dia juga Pemilik mereka.
Jelaskan!

 
 

2928

2  KEJADIAN 1-2

Lihat gambar di bawah, lalu isilah kata yang hilang dengan kata
yang ada di dalam kotak.

kudus

  KEJADIAN 1-2
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  KEJADIAN 2 

Allah menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin umat manusia, dan 
rencana Allah untuk Adam dan keluarganya adalah agar mereka memerintah 
bersama Dia selamanya. Ini tugas besar, tetapi Allah memulainya dengan 
memberi Adam tugas yang lebih kecil.

A 

1. Adam

2. Hawa

3. Eden

4. 

5. Pekerjaan Adam lainnya

B Lingkari kata-kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan 
rumah Adam dan Hawa.

 

C Berdasarkan yang kita tahu tentang Taman Eden dan interaksi antara 
Tuhan dengan Adam, apa yang dapat kita ketahui tentang Allah?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

a. 

b. 

c. merawat Taman Eden

d. menamai binatang

e. 

sedih     berwarna     menyenangkan  •  sempurna  •  gelap  •  menarik  •  menyakitkan

TUHAN Allah mengambil manusia itu 
dan menempatkannya di taman Eden 

untuk mengolahnya dan memeliharanya.
 

 

KEJADIAN 2:15, AYT

7  TEMPAT TINGGAL  YANG SEMPURNA

a. ketidaktaatan terhadap hukum Allah

b. pemisahan

c. tindakan pemberontakan

d.  hukuman karena melanggar hukum Allah

e. akan mengakhiri hubungan 
karib Allah dengan manusia

8  HUKUM DOSA DAN MAUT
  KEJADIAN 2

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
1. Sejak awal, Allah dan manusia adalah sahabat. 

Mengapa pertemanan Adam dan Allah perlu diuji?

  ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Sebagai ujian, Allah memberi Adam satu peraturan yang harus ditaati. 
Peraturan apakah itu? 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

3. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

4. Apa yang Allah katakan akan terjadi kepada Adam jika 
dia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik 
dan yang jahat?

 
 

(Lingkarilah jawaban yang benar!)
a.

 
Adam harus melakukan lebih banyak perbuatan 
baik untuk mengungguli perbuatan jahatnya.

 

b.
 

Adam pasti akan mati.
c.

 
Adam wajib memanjatkan doa harian.

B Hubungkan kata-kata di bawah ini dengan frasa yang paling tepat. 
Kata "Dosa" dan "Maut" bisa dipakai lebih dari sekali.

 

1. Dosa

2. Maut

 

“Kemudian, TUHAN Allah memberikan perintah kepada manusia itu, �rman-Nya, 
'Kamu boleh makan dari segala pohon apa yang ada di taman ini, tetapi kamu jangan 

makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab pada hari 
kamu memakannya, kamu pasti akan mati.’” KEJADIAN 2:16-17, AYT
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Hubungkan kata-kata di bawah ini dengan de�nisi yang 
paling cocok dengan menarik garis dari kiri ke kanan.

Pekerjaan pertama Adam

rumah pertama

perempuan pertama

manusia pertama

Apakah peraturan itu sulit ditaati? Mengapa?
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9 PEREMPUAN PERTAMA
  KEJADIAN 2 

“Allah mengamati segala sesuatu yang telah dibuat-Nya, 
dan lihatlah, itu sangat baik!” (Kejadian 1:31).

 

Di titik ini dalam sejarah, dunia masih merupakan tempat yang sempurna.

A Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini "benar" atau 
"salah". Ingat, kalaupun pernyataan itu hanya salah sebagian, 
tetap lingkari kata "salah".

1.  Benar Salah

2.  Benar Salah 
 

3. Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan 
untuk menganal dan mengasihi Sang Pencipta 
dan Pemilik mereka selamanya.

 Benar Salah 

4.
 

Adam dan Hawa merasa takut di hadapan Allah.
 

Benar
 

Salah

5.
 

Adam dan Hawa sama-sama telanjang, tetapi 
mereka tidak malu.

 
Benar

 
Salah

6.
 

Allah yang Sejati menciptakan manusia agar dapat 
memiliki relasi yang karib dengan mereka.

 
Benar

 
Salah

 

7.
 

Allah beristirahat pada hari ke-7 karena Dia kelelahan.
 

Benar
 

Salah

B Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata di dalam kotak di bawah ini.

1. Kemudian, TUHAN Allah ber�rman, " kalau manusia itu sendiri saja.  
Aku akan membuat baginya, yang sepadan dengannya.” (Kejadian 2:18, AYT).

2.  Perempuan berarti . 

3.  Hawa berarti . 

4. Pada awal sejarah manusia, terdapat pasangan yang                                               , 
yang tinggal di sebuah taman yang , menikmati persahabatan 

sempurna  •  berasal dari laki-laki  •  sempurna  •  penolong 
•  tidak baik  •  sempurna  •  ibu dari semua manusia

 

 KEJADIAN 1:31; 2:2, AYT

SESUATU UNTUK DIPIKIRKAN
Satuan hari, bulan, dan tahun berhubungan dengan 
ilmu astronomi (alam semesta jasmani): 
satu hari  = bumi berotasi setiap 24 jam sekali

 satu bulan  = bulan mengelilingi bumi setiap 30 hari sekali
 satu tahun  = bumi mengelilingi matahari setiap 365 hari sekali 

Namun, satuan minggu tidak dihitung berdasarkan 
bumi, bulan, ataupun matahari.   
Pertanyaan: Dari mana asal mula satuan minggu yang terdiri

dari 7 tujuh hari?
 

Jawaban: Kejadian 2:1-3 (baca juga Keluaran 20:11)

Catatan: Sketsa dalam panduan studi ini diambil dari sketsa awal dan asli karya ilustrator kami, Arminda 
San Martin, untuk buku Raja Kemuliaan yang terdiri dari 70 adegan. Untuk informasi lebih lanjut tentang 

hal ini, lihat introduksi "Behind the Scenes (Di Balik Pembuatan)" dalam buku bergambarnya.

32 3333

2

Allah mengatur pernikahan yang pertama.

Allah memberikan peran yang berbeda kepada manusia 
dan istrinya itu, tetapi Dia menjadikan nilai mereka setara.

dengan Pencipta mereka yang                                           .

“Allah mengamati segala sesuatu yang telah 
dibuat-Nya, dan lihatlah, itu sangat baik! Jadilah 
petang dan jadilah pagi. Inilah hari keenam. Pada 
hari ketujuh, Allah menyelesaikan pekerjaan-Nya, 
yang telah dilakukan-Nya itu, dan Dia beristirahat 
pada hari ketujuh dari segala pekerjaan-Nya, yang 

telah dilakukan-Nya.”
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EPISODE 3
MASUKNYA KEJAHATAN

PERKENALKAN

T UHAN Allah Mahabesar! Dia ada dengan kuasa-Nya sendiri. Anda
dan saya memerlukan udara, air, makanan, tidur, dan tempat

berlindung untuk bisa hidup, tetapi Pencipta kita tidak. Dia adalah
TUHAN. Seperti yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya,
nama-Nya berarti AKU atau DIA. Hanya sosok yang pribadi yang bisa
berkata, “Aku”. Raja Kekal alam semesta ingin kita tahu bahwa Dia
menciptakan manusia untuk menikmati hubungan dekat dengan-Nya
selamanya. Menakjubkan! Namun, hanya orang kudus saja yang bisa
tinggal dalam hadirat-Nya.

Jika TUHAN Allah itu sempurna dan kudus, dan jika Dia menciptakan
kita serupa dengan Dia dan untuk bersama Dia selamanya, mengapa 
kita tidak sempurna dan kudus? Mengapa Dia terasa sangat jauh? 
Mengapa hal buruk terjadi di dunia kita? Mengapa terkadang orang 
menyakiti kita? Mengapa kita menyakiti orang lain? Mengapa kita
punya pikiran-pikiran yang tidak kudus? Mengapa kita membuat
keputusan yang buruk? Mengapa kita berdosa?

Dari mana dosa berasal? Bagaimana kejahatan masuk 
ke dalam alam semesta sempurna milik Sang Raja?

 

 

Untuk mempelajari jawaban Allah, pertama-
tama kita akan menyelidiki apa yang sudah Dia 
singkapkan dalam kitab-Nya tentang malaikat 
dan roh jahat.

 

Bersiaplah untuk mengunjungi sebuah 
tempat yang penuh cahaya dan 
kemuliaan. Bersiaplah untuk mengintip 
ke dalam tempat yang penuh kegelapan 
dan kebinasaan.

 
 
 

 
 

Bersiaplah untuk menemukan 
asal-usul dosa.

 

TONTON  (  15:10)

Episode 3 mencakup Adegan 10-15

DISKUSIKAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Apakah semua yang dideskripsikan Alkitab tentang surga mengejutkan 
Anda?
Apa yang Anda pelajari tentang malaikat pada episode kali ini?
Dengan kata-kata Anda sendiri, ceritakan kisah Alkitab tentang
pemberontakan Lucifer.
Untuk membantu kita memahami seperti apa iblis itu, dengan apakah 
Alkitab membandingkan dia?
Saat ular itu berbicara kepada Hawa, bagaimana seharusnya Hawa
merespons?
Kapan Adam dan istrinya mulai merasa malu? Apakah cawat dari daun ara 
yang mereka buat sendiri dapat membuat mereka merasa nyaman di 
hadirat Allah?
Dengan memakai perumpamaan dahan, jelaskan bagaimana Adam dan 
istrinya menjadi seperti dahan yang mati dari pohon yang hidup.
Apa yang kita pelajari tentang Allah dari fakta bahwa Dia memberi manusia 
kebebasan untuk memilih antara taat atau memberontak kepada-Nya?

REFLEKSIKAN

Kemudian, TUHAN Allah memberikan perintah kepada manusia itu, �rman-Nya,
"Kamu boleh makan dari segala pohon apa yang ada di taman ini, tetapi kamu
jangan makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab
pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati." (Kejadian 2:16-17, AYT)

Namun, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sama sekali
tidak akan mati." (Kejadian 3:4, AYT)

PERKAYA

Tinjau kembali Episode 3 melakukan aktivitas-aktivitas pada halaman berikutnya.
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10 KERAJAAN TERANG
WAHYU 4-5   

Apa yang Anda pelajari tentang Surga dari episode ini?

A Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini "benar" atau "salah".

1. Surga juga disebut Firdaus.

Surga adalah rumah Sang Raja dan mencerminkan
kemuliaan-Nya.

 Benar Salah

2.  Benar Salah

3.
 

Sang Raja hidup sendirian di Surga.
 

Benar
 

Salah

4.
 

Daya tarik Surga yang terbaik adalah Sang Raja sendiri.
 

Benar
 

Salah

B Seberapa banyak yang Anda tahu tentang malaikat? Isilah bagian
yang kosong dengan kata-kata dari dalam kotak di bawah ini.

Malaikat berarti atau pelayan. Sebelum menciptakan
Sang Raja surga menciptakan malaikat. Mereka menyaksikan Dia menciptakan dunia.
Malaikat adalah                                                   . Seperti Pencipta mereka, malaikat itu

oleh manusia, kecuali saat diutus dalam tugas dan mereka
perlu bisa dilihat. Allah memberi para malaikat-Nya kapasitas untuk 
Dia selamanya, tetapi mereka bukanlah Allah. Seperti perlakuan-Nya
kepada manusia, Allah tidak memaksa mereka untuk kepada-Nya. 
Dia menginginkan pelayan yang bahagia dan ikhlas.

(WAHYU 5:11; 4:8, AYT)

Kemudian, aku melihat, dan aku mendengar suara dari banyak malaikat
yang mengelilingi takhta, ... keempat makhluk itu tidak pernah berhenti

berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Yang Mahakuasa,
yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang."

pembawa pesan

budak  •   makhluk spiritual   •   taat dan melayani  
•  tidak terlihat   •   manusia  •  pembawa pesan   •  tunduk

a.  … neraka.

b.  … penipu.

c.  … penuduh.

d.  … malaikat jahat.

e.  … Putra Fajar.

“Iblis pun menyamar menjadi
seperti malaikat terang.”

 
 

(2 KORINTUS 11:14, AYT)

11 KERAJAAN KEGELAPAN  

  YESAYA 14; YEHEZKIEL 28 

A Hubungkan awal dari tiap kalimat dengan akhir kalimat yang benar.

1. Lucifer berarti . . .

2. Setan berarti . . .

3. Iblis berarti . . .

4. Roh jahat adalah . . .

5. Lautan Api juga disebut . . .

B Tandai apakah pernyataan-plrnyataan berikut ini "benar" atau "salah".

1. Saat Allah menciptakannya, Lucifer adalah salah
satu kepala malaikat Allah, penuh hikmat dengan
keindahan yang sempurna.

 Benar Salah
 

2.
 

Lucifer menjadi sombong dan ingin menjadi raja!
 

Benar
 

 Salah

 

3. Lucifer meyakinkan seluruh malaikat untuk bergabung
dalam pemberontakannya melawan Allah.

 Benar Salah
 

4. Allah segera melempar Setan dan semua malaikat
pemberontak ke neraka.

 Benar Salah
 

 

5. Allah melempar Setan dan para roh jahatnya keluar
dari surga ke atmosfer bumi.

 Benar Salah
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10 KERAJAAN TERANG
WAHYU 4-5   

Apa yang Anda pelajari tentang Surga dari episode ini?

A Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini "benar" atau "salah".

1. Surga juga disebut Firdaus.

Surga adalah rumah Sang Raja dan mencerminkan
kemuliaan-Nya.

 Benar Salah

2.  Benar Salah

3.
 

Sang Raja hidup sendirian di Surga.
 

Benar
 

Salah

4.
 

Daya tarik Surga yang terbaik adalah Sang Raja sendiri.
 

Benar
 

Salah

B Seberapa banyak yang Anda tahu tentang malaikat? Isilah bagian
yang kosong dengan kata-kata dari dalam kotak di bawah ini.
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Kemudian, aku melihat, dan aku mendengar suara dari banyak malaikat
yang mengelilingi takhta, ... keempat makhluk itu tidak pernah berhenti

berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Yang Mahakuasa,
yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang."

pembawa pesan

budak  •   makhluk spiritual   •   taat dan melayani  
•  tidak terlihat   •   manusia  •  pembawa pesan   •  tunduk

a.  … neraka.

b.  … penipu.

c.  … penuduh.

d.  … malaikat jahat.

e.  … Putra Fajar.

“Iblis pun menyamar menjadi
seperti malaikat terang.”

 
 

(2 KORINTUS 11:14, AYT)

11 KERAJAAN KEGELAPAN  

  YESAYA 14; YEHEZKIEL 28 

A Hubungkan awal dari tiap kalimat dengan akhir kalimat yang benar.
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2. Setan berarti . . .

3. Iblis berarti . . .

4. Roh jahat adalah . . .

5. Lautan Api juga disebut . . .

B Tandai apakah pernyataan-plrnyataan berikut ini "benar" atau "salah".

1. Saat Allah menciptakannya, Lucifer adalah salah
satu kepala malaikat Allah, penuh hikmat dengan
keindahan yang sempurna.

 Benar Salah
 

2.
 

Lucifer menjadi sombong dan ingin menjadi raja!
 

Benar
 

 Salah

 

3. Lucifer meyakinkan seluruh malaikat untuk bergabung
dalam pemberontakannya melawan Allah.
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4. Allah segera melempar Setan dan semua malaikat
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dari surga ke atmosfer bumi.
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12 SI ULAR
  KEJADIAN 3

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Siapakah yang setiap sore pergi ke Taman Eden untuk melakukan
kunjungan pribadi kepada Adam dan Hawa? Apakah mereka menikmati
kunjungan-Nya? Mengapa?

 
 
 

2.
 

Siapa yang datang ke Taman Eden untuk mengunjungi Hawa dan
berbicara kepadanya melalui wujud seekor ular? 

3.
 

Pengunjung mana yang menceritakan kebenaran dan menginginkan
yang terbaik bagi Adam dan Hawa?

4. Mana yang berkata bohong dan ingin menghancurkan mereka? __ 

B Mengapa Setan datang ke Taman Eden? 
Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini "benar" atau "salah".

1. Setan ingin Adam memilih untuk melanggar hukum Allah. Benar Salah

2. Setan ingin Hawa memercayai �rman Allah. Benar Salah

3.

 

Setan ingin Hawa berpikir bahwa Allah menyembunyikan
sesuatu yang baik dari dia dan suaminya.

Benar Salah

4. Setan memberi tahu Hawa bahwa jika dia tidak menaati
Allah, dia akan mati.

Benar

 

Salah

 

13 PILIHAN

  KEJADIAN 3

A Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata dari dalam kotak di bawah ini.

1. "... kamu jangan makan dari pohon pengetahuan tentang yang
, sebab pada hari kamu memakannya,dan yang

.” — TUHAN  (Kejadian 2:16-17, AYT)kamu pasti akan

2. “Kamu sama sekali  mati.” —Setan  (Kejadian 3:4, AYT)

3. Kitab Suci menjelaskan mengapa Hawa tergoda untuk mengambil
dan memakan buah terlarang itu. Kitab Suci menulis bahwa dia melihat
buah itu baik sebagai , menarik bagi
untuk membuat seseorang

, dan diinginkan
.

B Tandai apakah pernyataan-pernyataan tentang TUHAN berikut ini
"benar" atau "salah".

1. Tuhan membebaskan Adam dan Hawa untuk
memilih antara melakukan kehendak-Nya
atau kehendak mereka sendiri.

 Benar Salah 

2.
 

Tuhan ingin agar Adam dan Hawa percaya
kepada-Nya, meskipun mereka tidak mengerti
alasan di balik peraturan-Nya.

 
Benar

 
Salah

 

3.

 

Saat Adam memilih untuk tidak taat, hanya TUHAN
yang tahu konsekuensi mengerikan dan berjangka
panjang dari dosanya itu.

 

Benar

 

Salah

 
  

baik

mata  •   hikmat  •   baik  •   jahat  •   tidak akan  •   mati  •  makanan

“Apakah Allah benar-benar ber�rman, 
‘Kamu tidak boleh makan dari pohon

mana pun di taman ini?’”

 
 

KEJADIAN 3:1, AYT

KEJADIAN 3:4, AYT

“Kamu sama sekali tidak akan mati.”  
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14 DOSA DAN RASA MALU  
  KEJADIAN 3

Setelah Adam dan Hawa berdosa, banyak hal berubah.

A Hubungkan kata-kata di sebelah kiri dengan kata-kata di sebelah
kanan yang memiliki arti berlawanan.

1. rasa hormat

2. kudus

3. telanjang

4. sadar terhadap Allah

5. tidak bersalah

6. suci

7. teman

percaya diri/bahagia8. 

B Gunakan kata-kata di atas untuk menceritakan tentang sebelum
dan sesudah kisah Adam dan Hawa.

Sebelum
mereka makan dari pohon

pengetahuan tentang yang
baik dan jahat

mereka makan dari pohon
pengetahuan tentang yang

baik dan jahat

Setelah

a. kotor

b. malu

c. rasa bersalah

d. musuh

e. sadar terhadap diri sendiri

f. berdosa

g. tertutupi

h. takut

“Lalu, mata mereka berdua terbuka sehingga mereka tahu
bahwa mereka telanjang. Kemudian, mereka menyemat

daun-daun ara dan membuat cawat.” KEJADIAN 3:7, AYT

 
 

15 MATI ROHANI
  KEJADIAN 3

A Siapa yang mengatakannya? Isilah nama tokoh yang berbicara
dalam percakapan ini. Ada tiga orang yang berbeda.

1. _________________:  “Di manakah kamu?”

2. _________________:  "Aku mendengar suara-Mu di taman dan aku takut
karena aku telanjang, jadi aku bersembunyi."

 
 

3. _________________:  "Siapa yang memberitahukanmu kalau kamu telanjang?
Apakah kamu makan dari pohon yang kepadamu telah
Kuperintahkan jangan kamu memakannya?"

  
  
 

4.
 

_________________:
 

"Perempuan yang Engkau berikan untuk bersamaku
itu, dialah yang telah memberikannya kepadaku dari
pohon itu, maka aku pun memakannya."

 
 

5. _________________:  “Apa yang telah kaulakukan?”

6. _________________:  “Ular itu menipuku, maka aku makan.”  
 (Kejadian 3:9-13)

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Sebelum mereka tidak menaati Allah, Adam dan Hawa senang melihat
Sang Pencipta sekaligus Teman mereka datang berkunjung. Bagaimana
hal ini berubah setelah mereka berdosa? Apa yang mereka coba lakukan
saat Dia datang?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

 
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
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hubungan •  hidup  •  dahan  •  dosa  •  spiritual  •  fisik  •  hidup kekal

"Akan tetapi, kejahatan-kejahatanmulah 
yang memisahkan antara kamu dan Allahmu,

dan dosa-dosamulah yang membuat
Ia menyembunyikan wajah-Nya darimu."

 
 

 
  

YESAYA 59:2, AYT

2. Adam dan Hawa tidak lagi mencerminkan citra kudus Allah. Bukannya
mere�eksikan kekudusan dan kasih Pencipta mereka, apa yang mereka
cerminkan sekarang?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

C Dosa membawa maut dan kehancuran. Beberapa perubahan dapat
terlihat jelas, sedangkan yang lainnya tidak. Isilah bagian yang kosong
dengan kata-kata dari dalam kotak di bawah ini.

 

yang matiPasangan yang pertama telah menjadi seperti

dari pohon yang hidup. mereka telah merusak

mereka dengan Sang Raja alam semesta. Secara , mereka mati. 

Dosa telah memisahkan mereka dari Sumber                                                  . Secara

, mereka masih
dimulai. Kuasa maut sudah menginvasi tubuh mereka.

, tetapi proses penuaan sudah 
 

42 43
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"Akan tetapi, kejahatan-kejahatanmulah 
yang memisahkan antara kamu dan Allahmu,

dan dosa-dosamulah yang membuat
Ia menyembunyikan wajah-Nya darimu."

 
 

 
  

YESAYA 59:2, AYT

2. Adam dan Hawa tidak lagi mencerminkan citra kudus Allah. Bukannya
mere�eksikan kekudusan dan kasih Pencipta mereka, apa yang mereka
cerminkan sekarang?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

C Dosa membawa maut dan kehancuran. Beberapa perubahan dapat
terlihat jelas, sedangkan yang lainnya tidak. Isilah bagian yang kosong
dengan kata-kata dari dalam kotak di bawah ini.

 

yang matiPasangan yang pertama telah menjadi seperti

dari pohon yang hidup. mereka telah merusak

mereka dengan Sang Raja alam semesta. Secara , mereka mati. 

Dosa telah memisahkan mereka dari Sumber                                                  . Secara

, mereka masih
dimulai. Kuasa maut sudah menginvasi tubuh mereka.

, tetapi proses penuaan sudah 
 

42 43

3



PERKENALKAN

U  

 

Demikian pula, siapa pun yang berpikir bahwa Sang Raja alam
semesta dapat menunjukkan belas kasih-Nya kepada para pendosa
tanpa menerapkan keadilan juga sedang menyangkal sifat kudus
Allah dan hukum dosa dan maut.

ntuk bisa terbang, sayap mana yang diperlukan oleh seekor
burung? Yang kanan atau yang kiri? Kita semua tahu burung

butuh keduanya untuk terbang! Siapa pun yang berpikir bahwa burung
bisa terbang hanya dengan satu sayap sedang menyangkal rancangan
terhadap burung (aerodinamika) dan hukum gravitasi.

 
. 

Karena Allah itu Kudus, Dia harus menghukum dosa.

Namun, karena Allah itu Kasih, Dia ingin menunjukkan belas kasih
kepada para pendosa.
Bagaimana bisa Dia melakukan keduanya?
Sebagai manusia, jika kita berdosa terhadap seseorang dan kita
meminta mereka memaafkan kita, mungkin mereka akan merespons
seperti ini, "Tidak apa-apa. Aku memaafkanmu." Namun, Pencipta
sekaligus Hakim kita tidak pernah berkata, "Tidak apa-apa. Aku
mengasihimu, jadi aku tidak akan menghukum dosamu." Dia juga
tidak berkata, "Karena kamu sudah berdosa, aku tidak mengasihimu
(lagi)." Sang Hakim yang benar atas seluruh dunia itu mengasihi
manusia, tetapi Dia harus menegakkan hukum-Nya. Dia harus
menghukum semua dosa. Jadi, bagaimana bisa Dia menunjukkan belas
kasih-Nya kepada para pendosa tanpa menyangkal sifat kudus-Nya
yang menuntut keadilan?
Seiring kita melanjutkan kisah tentang leluhur pertama kita yang
tidak setia, kita akan mulai belajar mengenai rencana Sang Raja untuk
menghukum dosa mereka tanpa menghukum mereka. Kita akan
melihat bahwa pada hari yang sedih dan kelam saat Adam dan Hawa
berdosa terhadap Sang Pencipta sekaligus Pemilik mereka, Dia memberi
mereka secercah harapan.

 

TONTON  (  11:57)

Episode 4 mencakup Adegan 16-19

DISKUSIKAN
1. Apa yang mengejutkan Anda dalam episode ini?

2. Apa yang Anda pelajari tentang Allah dalam episode ini?

Jelaskan dampak dosa terhadap hubungan manusia dengan 
Allah.

3. Apakah duri, kesedihan, penyakit, dan maut adalah bagian 
dari ciptaan Allah yang semula? Jelaskan!

4. 

5. Sebutkan dan jelaskan tiga pemisahan mengerikan yang 
disebabkan oleh dosa!

6. Apa itu hukum dosa dan maut?

7. Pada hari ketika Adam dan Hawa berdosa, janji 
besar apa yang Allah buat?

8. Pada hari yang sama, apa yang Allah perbuat 
untuk menunjukkan keadilan, belas kasih, serta 
anugerah-Nya kepada Adam dan Hawa?

REFLEKSIKAN

"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)

"TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit untuk manusia
dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka."

 

 

(Kejadian 3:21, AYT)

PERKAYA
Perkaya Episode 4 dengan 
melakukan aktivitas-aktivitas 
pada halaman berikutnya.

EPISODE  4
KUTUK DOSA  &  JANJI ALLAH

RAJA KEMULIAAN  •  ADEGAN 16 – 19
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U  
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PERKAYA
Perkaya Episode 4 dengan 
melakukan aktivitas-aktivitas 
pada halaman berikutnya.
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KUTUK DOSA  &  JANJI ALLAH

RAJA KEMULIAAN  •  ADEGAN 16 – 19
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16 KUTUKAN
  KEJADIAN 3

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Berdasarkan apa yang baru saja kita pelajari (dari Kejadian 3), hal buruk 

dan menyedihkan apa yang akan Adam dan Hawa alami di bumi karena 
dosa mereka?

Sebutkan beberapa cara kutuk dosa bisa berdampak pada kehidupan 
Anda!

 
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. 

 
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Dosa menghasilkan tiga pemisahan (kematian) yang mengerikan.
Apa saja jenisnya?

 

 
 
 
 
 
  

___________________
___________________

Roh manusia 
terpisah dari Allah.

 

___________________
___________________
Roh dan jiwa manusia

terpisah dari tubuh mereka
— dan dari orang-orang

yang dikasihi.

___________________
___________________

Tubuh, jiwa, dan
roh manusia terpisah

selamanya dari Allah —
 di dalam Lautan Api.

 

1. 2. 3.

Kematian Spiritual

17 JANJI
  KEJADIAN 3

A Ceritakan mengenai apa yang Anda lihat dalam gambar ini!

 
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Kutuk apa yang Allah jatuhkan kepada ular?

Kutuk apa yang Allah jatuhkan kepada Setan? 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Saat Allah mengutuk Setan, Dia juga mulai memperlihatkan rencana
rahasia-Nya untuk menyelamatkan manusia dari Setan, dosa, dan maut.
Apa yang Allah janjikan?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________“Sebab, kamu adalah debu,

dan kamu akan kembali
kepada debu.”

KEJADIAN 3:19, AYT

“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
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18 KORBAN YANG PERTAMA
  KEJADIAN 3 

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Adam dan Hawa membuat pakaian dari dari daun-daun ara setelah mereka

tidak menaati Allah. Mengapa pakaian dari daun itu membuat mereka
tidak nyaman di hadapan Allah Penciptan dan Hakim mereka?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Siapa yang pertama kali mengorbankan binatang?
Mengapa Adam dan Hawa perlu pengganti untuk mati bagi mereka?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________

B Isilah bagian yang kosong di sebelah kanan dengan kata-kata
dari kotak di bawah yang cocok dengan deskripsi dan gambarnya!

“Aku akan sangat bersukacita di dalam TUHAN, jiwaku akan
bergembira di dalam Allahku karena Dia telah memakaikan

aku dengan pakaian keselamatan. Dia menyelubungiku
dengan jubah kebenaran.” YESAYA 61:10, AYT

 
 

Anugerah  •  Keadilan  •  Belas Kasih

1. Hukum dosa dan maut
harus ditegakkan. Dosa
harus dihukum dengan
maut.

 
 

 
 

2. Allah menyediakan binatang
untuk mati menggantikan
Adam dan Hawa. Allah
menghukum dosa mereka
tanpa menghukum mereka.

  

3. Allah menunjukkan kebaikan
yang tidak pantas diterima
oleh Adam dan Hawa dengan
memakaikan pakaian dari kulit
binatang yang dikurbankan
kepada mereka.

________________

________________

________________

19 DIUSIR
  KEJADIAN 3 

A Tandai apakah pernyataan-pernyataan tentang Tuhan
berikut ini "benar" atau "salah".
1. Allah punya rencana untuk menyelamatkan

manusia jika mereka mau percaya kepada-Nya.
 Benar Salah

2. Allah membuang manusia itu beserta istrinya
keluar dari alam �rdaus.

 Benar Salah

3. Allah tidak perlu menghukum dosa. Benar Salah
4. Allah harus menegakkan hukum

yang sudah Dia nyatakan.
 Benar Salah

5.
 

Allah tidak dapat berbohong atau menarik
kembali perkataan-Nya.

 
Benar Salah

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. TUHAN Allah menjaga jalan menuju Pohon Kehidupan. Mengapa
Allah tidak ingin Adam dan Hawa sampai memakan buah dari Pohon
Kehidupan setelah mereka berdosa?

 
______________________________________________________________

 
______________________________________________________________

 
______________________________________________________________

2. Apa kata lain yang punya arti serupa dengan kata "kudus"?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

“Aku takkan membatalkan perjanjian-Ku, atau
mengingkari keteguhan-Ku. Satu kali, Aku telah

bersumpah demi kekudusan-Ku.” MAZMUR 89:34-35, AYT
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 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
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TONTON  ( 14:58)

Episode 5 mencakup Adegan 20-24

DISKUSIKAN
1. Dengan perumpamaan dahan yang patah, jelaskan bagaimana

Kain dan Habel terdampak oleh dosa orang tua mereka!

2. Apa yang Anda pelajari tentang Allah dari cara Dia berurusan
dengan Kain dan Habel?

3.
  

Ceritakan tentang jenis persembahan yang disyaratkan Allah
untuk menutupi dosa dan menerima penyembahan!

4.
 

Jelaskan bagaimana hukum korban penebusan dosa
membebaskan Habel dari hukum dosa dan maut?

 

5.
 

6. Jelaskan apa arti penebusan dosa!

Mengapa Allah tidak puas dengan persembahan Kain?

7. Jelaskan apa arti pertobatan!

8. Apa persamaan dan perbedaan Kain dan Habel? Apakah Anda
lebih suka menjadi Kain atau Habel? Jelaskan

REFLEKSIKAN
“Karena itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui
satu orang dan maut melalui dosa, begitu juga maut menyebar kepada
semua orang karena semua telah berdosa.” (Roma 5:12, AYT)

"... tanpa adanya penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan." (Ibrani 9:22, AYT)

PERKAYA
Tinjau kembali episode 5 dengan
melakukan aktivitas-aktivitas pada
halaman berikutnya.

 

 

EPISODE 5
JALAN PENGORBANAN

RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 20–24

PERKENALKAN

Jika dahan patah dari pohonnya, apakah ia akan hidup? Mungkin
ia akan terlihat hidup untuk sesaat, tetapi kebenarannya akan

 
 

segera terlihat. Dahan itu mati! Seperti yang kita pelajari dalam tiga
episode terakhir, kematian berarti pemisahan -- pemisahan dari
Sang Sumber kehidupan.

Lihatlah lagi dahan yang terpisah dari
pohonnya! Jika daun-daun sekarat yang
menempel di dahan itu bisa bicara, mereka
mungkin akan berkata, "Bukan salah kami kalau
dahan ini bisa patah dari pohonnya!" Namun, kita
tahu bahwa keseluruhan dahan itu sudah tamat.

Dalam cara yang serupa, suka atau tidak, masing-
masing dari kita dilahirkan ke dalam keluarga Adam
yang rusak, terpisah dari Pencipta kita yang kudus. 

Raja Daud menulis, “Sebenarnya, aku dilahirkan dalam pelanggaran,
dan dalam dosa, ibuku mengandung aku.” (Mazmur 51:5, AYT)

Sekarang ini, beberapa orang akan mengatakan bahwa bayi itu
terlahir murni tanpa sifat berdosa. Namun, Kitab Suci mengajarkan
kepada kita bahwa saat Adam melanggar hukum Allah, seluruh
keluarga manusia terdampak oleh dosa Adam.

 
 

Namun, seperti yang kita pelajari pada episode terakhir, Allah punya
rencana untuk menggagalkan hukum dosa dan maut serta membuat
jalan untuk menyelamatkan keturunan Adam dari kutuk dosa. Cerita
selanjutnya tentang anak-anak dunia yang pertama akan membantu
kita memahami rencana itu dengan lebih baik.
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Namun, seperti yang kita pelajari pada episode terakhir, Allah punya
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20 KETURUNAN YANG PERTAMA
  KEJADIAN 4

A Ceritakan seperti apa kehidupan di luar Taman Eden!

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini "benar" atau "salah".

1. Tidak ada kebahagiaan atau sukacita di luar Taman Eden. Benar Salah

2.  Benar Salah

3. Kain dan Habel memiliki sifat berdosa seperti orang tua mereka.

Hawa menamai anak-anak pertama mereka Kain dan Habel.

 Benar Salah

C Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata dari kotak di bawah ini!

1. Dia berkata, “Aku telah mendapatkan
dari TUHAN!” (Kejadian 4:1, AYT).

2. 
(Kejadian 5:3-4)

“Ketika Adam hidup ... masih ada anak laki-laki dan anak perempuan lainnya ... lahir
baginya dalam keserupaan dengannya, menurut                                    .”

3. “Ketika Adam , maka dosa menjangkiti seluruh umat manusia.
Dosanya menyebarkan  ke seluruh dunia; dan karena itu, segala
sesuatu menjadi tua dan mati, sebab semua telah           .” (Roma 5:12, FAYH)

4. “Sebenarnya, aku dilahirkan dalam , dan dalam dosa,
 ibuku mengandung    .” (Mazmur 51:5, AYT).

D Bagaimana dua gambar ini mengingatkan
Anda bahwa setiap anggota keluarga Adam
adalah orang berdosa?

 
 

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

kematian • jatuh ke dalam dosa • rupanya • seorang laki-laki • pelanggaran • aku • berdosa

21 IBADAH ORANG BERDOSA
  KEJADIAN 4  

A Bubuhkan tanda centang pada
kolom di bawah nama tokoh yang
cocok dengan frasanya. Beberapa
frasa cocok dengan keduanya, dan
beberapa hanya cocok dengan
satu tokoh.

1. Anak Adam dan Hawa.

Menggembalakan domba ternak.2. 

3. Bercocok tanam.

4. Ingin agar Penciptanya menerimanya. 

5. Orang berdosa.

Membawa anak domba sulung
sebagai persembahan kepada Allah.

6.  

7. Menghormati hukum dosa dan maut. 

B  Kurban seperti apa yang disyaratkan dan diterima oleh Allah?
Tandai "benar" atau "salah" pada pernyataan-pernyataan berikut ini.

1. Baik Kain maupun Habel punya persoalan
yang sama, yaitu dosa.

 Benar Salah 
 

2. Allah memberi tahu Kain dan Habel bahwa jika mereka
mau berdoa dan berpuasa, Dia akan mengampuni
mereka dari dosa.

 Benar Salah 
 

3. Allah mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah, tidak
akan ada pengampunan bagi dosa. Dosa harus dihukum
dengan kematian.

Benar Salah 

4. Orang berdosa itu layak mati, tetapi Allah mengatakan
bahwa Dia akan menerima darah binatang tertentu,
seperti anak domba, untuk menutupi dosa mereka.

 Benar Salah 
 

5.  Benar Salah

6.
 

Anak domba harus disembelih sebagai ganti orang berdosa.

Anak domba yang sakit, cacat, atau kotor boleh
dipersembahkan.

 
Benar

 
Salah

√ √

Kain Habel

52 53

5



20 KETURUNAN YANG PERTAMA
  KEJADIAN 4

A Ceritakan seperti apa kehidupan di luar Taman Eden!

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini "benar" atau "salah".

1. Tidak ada kebahagiaan atau sukacita di luar Taman Eden. Benar Salah

2.  Benar Salah

3. Kain dan Habel memiliki sifat berdosa seperti orang tua mereka.

Hawa menamai anak-anak pertama mereka Kain dan Habel.

 Benar Salah

C Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata dari kotak di bawah ini!

1. Dia berkata, “Aku telah mendapatkan
dari TUHAN!” (Kejadian 4:1, AYT).

2. 
(Kejadian 5:3-4)

“Ketika Adam hidup ... masih ada anak laki-laki dan anak perempuan lainnya ... lahir
baginya dalam keserupaan dengannya, menurut                                    .”

3. “Ketika Adam , maka dosa menjangkiti seluruh umat manusia.
Dosanya menyebarkan  ke seluruh dunia; dan karena itu, segala
sesuatu menjadi tua dan mati, sebab semua telah           .” (Roma 5:12, FAYH)

4. “Sebenarnya, aku dilahirkan dalam , dan dalam dosa,
 ibuku mengandung    .” (Mazmur 51:5, AYT).

D Bagaimana dua gambar ini mengingatkan
Anda bahwa setiap anggota keluarga Adam
adalah orang berdosa?

 
 

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

kematian • jatuh ke dalam dosa • rupanya • seorang laki-laki • pelanggaran • aku • berdosa

21 IBADAH ORANG BERDOSA
  KEJADIAN 4  

A Bubuhkan tanda centang pada
kolom di bawah nama tokoh yang
cocok dengan frasanya. Beberapa
frasa cocok dengan keduanya, dan
beberapa hanya cocok dengan
satu tokoh.

1. Anak Adam dan Hawa.

Menggembalakan domba ternak.2. 

3. Bercocok tanam.

4. Ingin agar Penciptanya menerimanya. 

5. Orang berdosa.

Membawa anak domba sulung
sebagai persembahan kepada Allah.

6.  

7. Menghormati hukum dosa dan maut. 

B  Kurban seperti apa yang disyaratkan dan diterima oleh Allah?
Tandai "benar" atau "salah" pada pernyataan-pernyataan berikut ini.

1. Baik Kain maupun Habel punya persoalan
yang sama, yaitu dosa.

 Benar Salah 
 

2. Allah memberi tahu Kain dan Habel bahwa jika mereka
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√ √

Kain Habel
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22   PERATURAN TENTANG KORBAN PENGHAPUS DOSA
  KEJADIAN 4 

“Allah selalu menegakkan keadilan, tetapi ingin menunjukkan belas kasih. Bagaimana
bisa Dia menghukum dosa tanpa menghukum orang yang berdosa?" — Dari Adegan 22  

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Apa itu mazbah? Apa yang terjadi di atas mazbah?

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

2.  Apa arti pendamaian?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Pada zaman Perjanjian Lama, Allah ber�rman kepada manusia bahwa
Dia akan menerima pencurahan darah dari binatang tertentu sebagai
pembayaran sementara untuk menebus dosa. Lingkarilah jenis-jenis
binatang yang darahnya diterima oleh Allah!

C Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata dari kotak di bawah ini!

1. "Sebab, nyawa makhluk terdapat dalam dan Aku
telah memberikan darah itu kepadamu di atas mazbah, untuk mengadakan

bagi nyawamu. Sebab, darahlah yang mengadakan
pendamaian bagi kehidupan." (Imamat 17:11, AYT)

2. "Dia harus meletakkan tangannya di atas kepala
itu dan hal itu akan diterima baginya sebagai
untuknya.”(Imamat 1:4)

D Jelaskan bagaimana Habel dibebaskan dari hukum dosa dan maut!

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

domba   babi  •  kuda  • kambing  •  sapi  •  anjing  •  merpati  •  unta   

pendamaian  •  darahnya  •  persembahan bakaran  •  pendamaian

23  DITERIMA DAN DITOLAK 
  KEJADIAN 4 

A Lihatlah gambar di bawah ini, lalu jelaskan mengapa Tuhan
menolak satu persembahan, tetapi menerima yang lain! 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Bubuhkan tanda centang pada kolom
di bawah nama tokoh yang cocok
dengan frasanya. Beberapa frasa
cocok dengan keduanya, beberapa
hanya cocok untuk satu orang.

1. 

2. 

3. Tidak percaya rencana Tuhan.

Persembahannya ditolak oleh Allah.

Persembahannya diterima oleh Allah.

4. Percaya rencana Tuhan.

5. Diampuni dan dibenarkan.

6. Mengenal Allah sebagai Sahabatnya.

7. Mengenal Allah sebagai Hakimnya.

8. Dalam hubungan yang benar dengan Allah.

9. Religius, tetapi tidak dalam hubungan
yang benar dengan Allah.

 

√
√

Kain Habel
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KEJADIAN 4

24 PEMBUNUHAN  PERTAMA
   

A Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini "benar" atau "salah".

1. Bertobat berarti menghukum diri sendiri atas dosa Anda. Benar Salah

2. Bertobat berarti mengubah pikiran Anda. Benar Salah

3. Bertobat berarti melihat dosa Anda dengan
cara pandang Allah.

 Benar Salah

4.
 

Allah ingin agar Kain bertobat.
 

Benar
 

Salah

5.
 

Kain memutuskan untuk bertobat dan
mengikuti jalan Allah.

 
Benar

 
Salah

B Jelaskan apa yang Anda lihat pada gambar ini! Bagaimana respons Kain
saat Allah menolak persembahannya? Apa yang Kain lakukan saat Allah
memberinya kesempatan untuk bertobat? Ke mana Kain pergi? 

 
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

“Tuhan ... sabar terhadap kamu karena Dia tidak ingin seorang pun binasa,
tetapi supaya semua orang dapat datang kepada pertobatan.”

 

2 PETRUS 3:9, AYT

“... tanpa adanya penumpahan darah,
tidak akan ada pengampunan.”

 

IBRANI 9:22, AYT
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Jujur saja, saat berbicara mengenai kebenaran rohani, kita
adalah pembelajar yang lamban. Namun, Sang Raja alam 

semesta adalah Guru yang sabar. Itulah mengapa Dia memasuk-
kan ratusan cerita dalam Kitab-Nya untuk menolong kita melihat 
dan memahami kebenaran dasar ini: “... tanpa adanya penumpahan 
darah, tidak akan ada pengampunan.” (Ibrani 9:22, AYT)

Semenjak dosa masuk ke dunia, TUHAN Allah mulai menunjukkan 
kepada orang berdosa bahwa hanya darah dari pengganti yang 
sepadan yang bisa menebus (menutupi) dosa. Inilah cara Dia 
memenuhi hukum dosa dan maut serta menunjukkan belas kasih 
kepada orang berdosa.
TUHAN menolak usaha Adam dan Hawa untuk menutupi dosa 
mereka, tetapi mengorbankan binatang tak bercacat sebagai 
gantinya. Darah binatang itu menutupi dosa mereka dan pakaian 
dari kulit binatang itu menutupi rasa malu mereka.
Dalam episode terakhir, kita melihat bagaimana Habel menghor-
mati Allah dan memenuhi tuntutan ketat dari hukum dosa dan 
maut dengan mempersembahkan darah binatang yang sehat dan 
sempurna kepada Allah. Sementara itu, Kain mengabaikan cara 
pengampunan Allah. Lalu, saat TUHAN memberinya kesempatan 
untuk bertobat, dia menolak tunduk pada rencana Allah.
Inilah saatnya untuk melihat apa yang terjadi terhadap keturunan 
Kain dan dunia kuno pada zaman Nabi Nuh.

Inilah saatnya untuk mengalami dan 
belajar dari bencana global terbesar 
dalam sejarah dunia.

Episode 6 mencakup Adegan 25-27

Bryce Canyon, Utah,
merupakan salah satu dari ribuan lokasi
di dunia yang jelas-jelas menunjukkan
dampak erosi yang disebabkan oleh air
dari banjir global, yang menghancurkan

tanah dan bebatuan, menghanyutkan
reruntuhannya bersama tanaman dan
binatang yang mati, lalu membentuk

lapisan-lapisan batu dengan triliunan fosil.

 

“Catatan geologis dan fosil menegaskan catatan alkitabiah. 
Dari Sahara sampai Himalaya, fosil laut dapat digali di gurun 

dan pegunungan terbesar di dunia.” —Dari episode 6, adegan 25 Ringwoodite 2
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EPISODE 6
PEMBERONTAKAN MANUSIA &

KESETIAAN ALLAH
  
 

RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 25–27  

PERKENALKAN

TONTON (  9:05)

DISKUSIKAN
1.
 
2.

3.

4. 

5. 

Jelaskan seperti apa kondisi umat manusia sepuluh generasi setelah Adam!

Bagaimana cara Allah menunjukkan keadilan dan belas kasih pada zaman 
Nuh?

Apa yang diajarkan peristiwa air bah tentang kesabaran dan penghakiman 
Allah? 

Ceritakan apa yang terjadi di Babel! Apa yang Anda pelajari dari peristiwa ini?

Pikirkan kembali kisah-kisah yang kita dengar terkait penciptaan, Lucifer, 
Adam dan Hawa, Kain dan Habel, dunia pada zaman Nuh, dan peristiwa 
Babel. Apa yang diungkapkan kisah-kisah tersebut tentang Allah? Tentang 
manusia?

REFLEKSIKAN

Tinjau kembali episode 6 dengan melakukan 
aktivitas-aktivitas pada halaman berikutnya.

PERKAYA

    

“Pada tahun keenam ratus masa hidup Nuh, pada bulan kedua, hari 
ketujuh belas bulan itu, pada hari itu semua mata air samudra raya 
terbelah dan semua pintu air di langit terbuka.” (Kejadian 7:11, AYT)
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25 KESABARAN DAN PENGHAKIMAN
  

A Setiap gambar mewakili peristiwa sejarah yang dijelaskan pada 
nomor 1-6 di bawah ini. Tandai setiap gambar dengan nomor 
dari deskripsi yang tepat.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 “TUHAN melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan 
setiap maksud pikiran dari hatinya semata-mata jahat sepanjang 
waktu.” (Kejadian 6:5, AYT)

Nuh mendapat perkenanan di mata TUHAN. Dia percaya kepada Allah.

Allah memberi tahu Nuh bahwa Dia akan menghancurkan seluruh 
manusia dengan air bah. Dia memerintahkan Nuh untuk membangun 
sebuah bahtera tingkat tiga. Bahtera ini akan melindungi Nuh, keluar-
ganya, dan sepasang dari setiap jenis binatang, ditambah dengan 
tujuh pasang binatang yang layak untuk dipersembahkan.

Saat akhirnya bahtera itu jadi, Allah membawa sepasang dari setiap 
jenis bintang, reptil, serangga, dan burung kepadanya. Keluarga Nuh 
adalah satu-satunya umat manusia yang menerima perlindungan di 
dalam bahtera.

Allah menutup pintu bahtera. Semua yang ada di dalamnya aman. 
Semua orang di luar bahtera mereka tidak selamat.

Mata air menyembur jauh dari dalam perut bumi. Hujan turun ke atas 
bumi selama 40 hari 40 malam. Air bah tersebut adalah bencana alam 
terburuk dalam sejarah.

 

 

 

 

 

1

a. 

d. 

b.

e.

c.

f.

"... Allah juga tidak menyayangkan dunia purba kecuali Nuh ... 
bersama tujuh orang lainnya ..." (2 Petrus 2:5, AYT)  .  

Oleh iman, setelah diperingatkan oleh Allah tentang 
peristiwa yang belum ia lihat, Nuh dengan gentar dan 

taat membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan 
keluarganya. Dengan ini, Nuh menghukum dunia dan 

menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya.
 

 
 IBRANI 11:7, AYT

B 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
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  KEJADIAN 6-7

Apa yang diajarkan oleh peristiwa air bah kepada kita tentang 
Allah dan seperti apa Dia?
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26 AWAL YANG BARU
  

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
1. Apa yang terjadi dengan Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang

di dalam bahtera?
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

27 MENARA KEBANGGAAN DIRI
  KEJADIAN 11 

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Meskipun sudah diberkati dengan awal yang baru, dalam beberapa
generasi berikutnya, banyak orang telah berpaling dari TUHAN kepada
jalan mereka sendiri. Contohnya, Allah telah memerintahkan kepada
manusia untuk menyebar dan “memenuhi bumi” (Kejadian 1:28; 9:1).
Namun, apa yang justru mereka lakukan dan mengapa?

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Apa kesamaan dari para pembangun menara itu dengan Setan? 
Apa kesamaan mereka dengan Kain?

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. Bagaimana Allah menanggapi proyek pembangunan itu?
Apa yang terjadi kepada para pembangun dan keluarga mereka?

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

“Allah menentang orang yang sombong, 
tetapi memberikan anugerah kepada orang 

yang rendah hati.”

 
 

YAKOBUS 4:6, AYT 

2. Kira-kira berapa lama Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera?

a. 40 hari  b. 1 tahun
c. 400 hari  d. 3 tahun

3. Di mana letak Gunung Ararat (tempat bahtera mendarat)?

a. Moroko  b. Cina
c. Suriah d. Turki

4.  Apa hal pertama yang dilakukan Nuh setelah keluarganya 
dan binatang-binatang keluar dari bahtera?

a. membangun rumah baru
mempersembahkan korban bakaran

Setelah air bah, apa yang Allah perintahkan kepada Nuh dan keluarganya
untuk dilakukan?

 b. bercocok tanam
c.  d. melepaskan burung merpati

5. 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

6.
 

Setelah air bah, perjanjian apa yang TUHAN Allah buat dengan bumi 
dan apa tanda perjanjian itu?

 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________

“Allah yang menjanjikannya 
adalah setia.” IBRANI 10:23, AYT 
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 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

“Allah menentang orang yang sombong, 
tetapi memberikan anugerah kepada orang 

yang rendah hati.”

 
 

YAKOBUS 4:6, AYT 

2. Kira-kira berapa lama Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera?

a. 40 hari  b. 1 tahun
c. 400 hari  d. 3 tahun

3. Di mana letak Gunung Ararat (tempat bahtera mendarat)?

a. Moroko  b. Cina
c. Suriah d. Turki

4.  Apa hal pertama yang dilakukan Nuh setelah keluarganya 
dan binatang-binatang keluar dari bahtera?

a. membangun rumah baru
mempersembahkan korban bakaran

Setelah air bah, apa yang Allah perintahkan kepada Nuh dan keluarganya
untuk dilakukan?

 b. bercocok tanam
c.  d. melepaskan burung merpati

5. 

 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________

6.
 

Setelah air bah, perjanjian apa yang TUHAN Allah buat dengan bumi 
dan apa tanda perjanjian itu?

 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________

“Allah yang menjanjikannya 
adalah setia.” IBRANI 10:23, AYT 
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EPISODE 7
RENCANA ALLAH
BERGERAK MAJU

RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 28–32

PERKENALKAN

 (  14:04)TONTON

Episode 7 mencakup Adegan 28-32

 

PERKAYA
Tinjau kembali episode 7 
dengan melakukan aktivitas-
aktivitas pada halaman
berikutnya.

 

  

Bukit berbatu bernama “The Place
of the Skull (Tempat Tengkorak)” yang

terletak di luar tembok utara Yerusalem ini
adalah bagian dari wilayah Gunung Moria,

tempat Abraham mempersembahkan
domba jantan sebagai ganti putranya.
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Sampai hari ini, banyak orang di banyak wilayah masih terus
mempersembahkan kurban binatang, tetapi banyak dari mereka 

tidak tahu dari mana asal mula kebiasaan ini ataupun apa artinya. 
Mereka belum mengerti bahwa kurban binatang hanyalah gambaran 
dan lambang yang menunjuk kepada Pengorbanan tertinggi pada 
masa yang akan datang yang akan disediakan oleh Allah sendiri, 
“supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya mendapatkan hidup 
yang kekal.” (Yohanes 3:15, AYT)

Beberapa orang bertanya, apakah Allah masih menghendaki
kita mempersembahkan anak domba untuk menebus dosa kita? 
Jawabannya, "Tidak". Mengapa tidak? Karena lebih dari 2.000 tahun 
yang lalu, Allah mengutus "Anak Domba"-Nya yang sempurna ke 
dunia. Dalam dua episode ke depan, kita akan mulai membaca 
tentang Dia, tetapi pertama-tama, kita harus melihat lebih banyak 
gambar dan mendengar lebih banyak nubuatan tentang Juru 
Selamat yang ajaib ini, yang nama-Nya ditulis oleh para nabi dalam 
Kitab Suci.
Episode kali ini berbicara tentang Abraham. Dalam Kitab Kejadian, 
Taurat pertama Musa, ada banyak pasal tentang Abraham. Dalam 
episode ini, kami tidak dapat membaca seluruh ceritanya, tetapi kami 

akan menceritakan beberapa bagian yang terpenting.
Sekarang saatnya untuk mendengar kisah Nabi 
Abraham yang melaluinya, TUHAN berencana 
membuat suatu bangsa yang darinya akan muncul 
para nabi, Kitab Suci, dan Sang Juru Selamat dunia.

Sekarang saatnya untuk belajar lebih
banyak tentang Sang Raja dan rencana
penyelamatan-Nya.

DISKUSIKAN
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6.
7.
8.
9.

Seperti apa kondisi umat manusia sepuluh generasi setelah Nuh?
Dua janji apakah yang Allah janjikan kepada Abram (Abraham)?                                                                                    
Apa yang membuat Anda terkesan tentang janji Allah kepada Abraham?                                                                              
Bagaimana perasaan Anda jika Allah meminta Anda meninggalkan keluarga, 
negara, dan agama Anda untuk mengikut Dia? Bagaimana Anda akan 
merespons?
Ceritakan saat-saat ketika Abraham dan Sara percaya kepada Allah dan 
ketika tidak.                                                              
Mengapa Allah menyatakan bahwa Abraham adalah orang benar?                                                                                      
Apa yang bisa kita pelajari dari persembahan Abraham di Gunung Moria?                                                                           
Mengapa putra Abraham tidak mati di atas mazbah?                                                                                                
Mengapa Abraham menamai gunung itu “TUHAN akan menyediakan”?                                                                                    

REFLEKSIKAN

(Kejadian 22:14, AYT)

“Abraham pun menyebut tempat itu: 
‘TUHAN akan Menyediakan’. Sebab itu, 
sampai hari ini orang mengatakan, 
‘Di gunung TUHAN hal itu akan
disediakan.’”
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"Pergilah dari negerimu, dan dari keluargamu, dan dari   ................................. , 

ke ................. yang akan Kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadikanmu 

suatu ..............  yang besar, dan Aku akan ....................... , dan membuat namamu 

masyhur, dan kamu akan menjadi .. ........... . Aku akan memberkati mereka yang 

memberkatimu, tetapi orang yang mengutukmu akan Aku kutuk. Melaluimu, 

.............. . .................. di bumi akan diberkati." (Kejadian 12:1-3, AYT)

28 ALLAH MEMANGGIL ABRAHAM
  KEJADAN 12

A Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini 
"benar" atau "salah".
1. Sekitar sepuluh generasi telah berlalu antara 

zaman Nuh dan Abraham.
 Benar  Salah 

2. Saat Allah memanggil Abraham, dia dan istrinya 
memiliki anak-anak, tetapi tidak memiliki cucu.

 

3. Abraham, istrinya, mertuanya, dan para tetangganya 
adalah penyembah berhala. Bukannya percaya 
kepada Tuhan, mereka justru percaya kepada agama 
mereka yang adalah ciptaan manusia.

 
 

4. Selalu mudah untuk percaya dan menaati Allah. 

B Suatu hari, Allah berbicara kepada Abraham. Apa yang Dia 
katakan? Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata di dalam 
kotak di bawah ini!

 

C Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jika Abraham mau meninggalkan keluarga ayahnya dan pergi ke 
tanah yang tidak diketahui, apa yang TUHAN janjikan akan Dia 
lakukan untuk Abraham? Apa yang TUHAN janjikan akan Dia lakukan 
bagi semua bangsa di bumi melalui Abraham dan keluarganya?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Bagaimana respons Abraham terhadap perintah Allah? (Petunjuk: lihat Ibrani 11:8)

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

memberkatimu  •  semua kaum  •  rumah ayahmu  •  bangsa  •  berkat  •  tanah

“Abraham percaya kepada Allah, dan itu
diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran,”

dan dia disebut “Sahabat Allah”. 
 

 YAKOBUS 2:23, AYT
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Benar  Salah

Benar  Salah

Benar  Salah
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.............. . .................. di bumi akan diberkati." (Kejadian 12:1-3, AYT)

28 ALLAH MEMANGGIL ABRAHAM
  KEJADAN 12

A Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini 
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 Benar  Salah 

2. Saat Allah memanggil Abraham, dia dan istrinya 
memiliki anak-anak, tetapi tidak memiliki cucu.

 

3. Abraham, istrinya, mertuanya, dan para tetangganya 
adalah penyembah berhala. Bukannya percaya 
kepada Tuhan, mereka justru percaya kepada agama 
mereka yang adalah ciptaan manusia.

 
 

4. Selalu mudah untuk percaya dan menaati Allah. 

B Suatu hari, Allah berbicara kepada Abraham. Apa yang Dia 
katakan? Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata di dalam 
kotak di bawah ini!

 

C Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
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tanah yang tidak diketahui, apa yang TUHAN janjikan akan Dia 
lakukan untuk Abraham? Apa yang TUHAN janjikan akan Dia lakukan 
bagi semua bangsa di bumi melalui Abraham dan keluarganya?

 ______________________________________________________________
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2. Bagaimana respons Abraham terhadap perintah Allah? (Petunjuk: lihat Ibrani 11:8)
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 ______________________________________________________________
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memberkatimu  •  semua kaum  •  rumah ayahmu  •  bangsa  •  berkat  •  tanah

“Abraham percaya kepada Allah, dan itu
diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran,”

dan dia disebut “Sahabat Allah”. 
 

 YAKOBUS 2:23, AYT
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Benar  Salah

Benar  Salah

Benar  Salah



29 SANG PEMELIHARA JANJI
  KEJADAN 15-17, 21

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Bagaimana reaksi Abraham terhadap janji "mustahil" Allah untuk 

memberinya seorang putra terlepas dari usianya yang sudah lanjut, 
serta menjadikannya bapa dari sebuah bangsa yang besar?

a. Abraham meragukan Allah b. Abraham percaya kepada Allah
c. Abraham mempertanyakan Allah d. Abraham mempermalukan Allah

2. Apakah Abraham dan Sara orang berdosa? 
Bagaimana bisa Allah menyatakan mereka sebagai orang benar?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

4. Siapa nama putra Abraham dan Hagar?

a. Ishak b. Ismail

5. Siapa nama "anak yang dijanjikan," putra Sarah satu-satunya?

a. Ishak b. Ismail

6. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

30 UJIAN TERTINGGI
  KEJADIAN 22

A Jelaskan apa yang Anda lihat dalam gambar Abraham 
dan putranya ini! Ke mana mereka pergi? Mengapa?

 

 
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

B Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini "benar" atau "salah"!

1. Allah berencana memakai Abraham dan putranya
untuk menaruh gambaran di hadapan dunia tentang
rencana-Nya untuk menyelamatkan orang berdosa.

 Benar  Salah 

2. Allah menguji iman Abraham hingga ke tingkat
yang ekstrem.

 

3.
  

Allah memberi tahu Abraham untuk mengurbankan 
domba jantan di atas mazbah dan membawa putranya 
untuk membantunya.

C Ishak bertanya kepada ayahnya, "Di mana domba untuk kurban 
bakarannya?" Bagaimana jawab Abraham?

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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Bagaimana Abraham dan Sara melakukan kesalahan dengan 
berusaha "membantu" Allah memenuhi janji-Nya untuk memberi 
Abraham seorang putra?

Mengapa Abraham dan keluarganya melakukan pengurbanan
anak domba di atas mazbah untuk menebus dosa mereka?

Benar  Salah

Benar  Salah
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Bagaimana Abraham dan Sara melakukan kesalahan dengan 
berusaha "membantu" Allah memenuhi janji-Nya untuk memberi 
Abraham seorang putra?

Mengapa Abraham dan keluarganya melakukan pengurbanan
anak domba di atas mazbah untuk menebus dosa mereka?

Benar  Salah

Benar  Salah



31 ANAK YANG DIHUKUM
  KEJADIAN 22

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Abraham percaya bahwa Allah punya rencana untuk menjadikan 

Ishak sebagai bapa dari bangsa yang baru, dan dia tahu bahwa Allah 
tidak dapat ...
a. mengasihi b. membenci
c. berbohong d. memulihkan

2. Sebelum dia dan putranya mendaki gunung itu, Abraham memberi 
tahu pelayannya, "Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali lagi 
ke sini." Bagaimana putra Abraham bisa kembali jika dia akan dibunuh 
dan tubuhnya dibakar?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

3. Sesampainya mereka ke tempat yang ditunjukkan Allah, apa yang dibangun 
oleh Abraham? Apa yang dia lakukan kepada putranya? 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

4. Putra Abraham diikat di atas mazbah. Seperti semua keturunan Adam, 
dia juga merupakan orang berdosa dan dikutuk untuk mati atas dosanya. 
Apa yang Allah sediakan pada hari itu untuk menyelamatkan putra 
Abraham dari hukum dosa dan maut?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

"Kemudian, Abraham mengangkat wajahnya dan melihat 
seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak 

belukar. Lalu, Abraham pergi untuk mengambil domba 
jantan itu dan mempersembahkannya sebagai kurban 

bakaran menggantikan anaknya."

 
 

 
 

KEJADIAN 22:13, AYT

Mengapa Abraham menamai gunung itu "TUHAN akan menyediakan" 
dan bukan "TUHAN telah menyediakan"? (petunjuk: lihat Yohanes 8:56)

32 GAMBAR DAN NUBUAT
  KEJADIAN 22

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. 

 
 
 
 
 
 

2. Bagaimana menyediakan domba jantan untuk mati menggantikan 
putra Abraham bisa menggambarkan rencana Allah tentang Sang 
Juru Selamat Kudus yang akan Dia utus ke dunia?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Abraham pun menyebut tempat itu:
“TUHAN akan Menyediakan”. Sebab itu,

sampai hari ini orang mengatakan, “Di gunung
TUHAN hal itu akan disediakan.”

 
 

KEJADIAN 22:14, AYT
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 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
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KEJADIAN 22:14, AYT
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EPISODE 8
HUKUM ALLAH &

PARA NABI
RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 33–36

PERKENALKAN

S       ebelum kita menyelesaikan tahap pertama dari perjalanan kita
       (yang telah memberi kita pandangan luas tentang Kitab Suci 
Perjanjian Lama), mari berhenti sejenak dan merenungkan tentang 
Sang Raja yang sedang berusaha kita kenali ini dan tentang cara-Nya 
mengembalikan orang-orang berdosa kepada-Nya. Dia itu kudus 
dan cara pengampunan-Nya mengalir dari sifat-Nya yang sempurna. 
Manusia yang terkontaminasi dosa tidak dapat tinggal dalam 
hadirat-Nya. Membasuh kaki dan tangan tidak dapat membersihkan 
hati, begitu juga dengan berusaha berbuat lebih banyak kebaikan 
daripada kejahatan.

Kitab Suci menyatakan, "tanpa kekudusan, tidak seorang 
pun dapat melihat Tuhan. ... sebab Allah kita adalah api yang 
menghanguskan." (Ibrani 12:14; 29, AYT)

Kita tahu bahwa agar sesuatu dapat bertahan dari api, ia 
harus memiliki kualitas tertentu. Misalnya, emas dan perak bisa 
bertahan dari api menyala-nyala, tetapi kayu dan kertas tidak.

Demikian pula, keturunan Adam yang terkontaminasi dosa 
tidak dapat bertahan di hadapan Allah kecuali jika mereka 
diampuni dan dinyatakan benar oleh Allah.

Saat kita menyimpulkan bagian pertama dari Kitab Sang Raja, kita 
perlu mendengar beberapa kisah lagi tentang Allah Mahakudus kita 
yang mengundang orang berdosa seperti Anda dan saya untuk 
tinggal bersama-Nya, hanya jika persyaratan kebenaran-Nya 
terpenuhi.
Inilah saatnya untuk belajar beberapa kebenaran luar biasa dari 
Taurat dan para Nabi, yang telah diberikan Allah kepada umat-Nya 
pada zaman kuno -- untuk memberkati Anda dan saya!

 (  12:20)TONTON

Episode 8 mencakup Adegan 33-36

DISKUSIKAN
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.

Apa arti dari kudus? Siapa yang kudus dan siapa yang tidak?                                                                                                       
Kita bisa berusaha keras mematuhi aturan Allah, tetapi apakah kita bisa 
cukup baik untuk layak hidup bersama Dia di surga? Mengapa?                               
Berapa hukum dari 10 Hukum Allah yang bisa Anda sebutkan? Dari sisi 
mana hukum tersebut bertindak seperti cermin?                                                 

Dari sisi mana 10 Hukum Allah menunjukkan kepada kita bahwa kita 
memerlukan Juru Selamat?                                                                         

Mengapa bangsa Israel membawa domba ke atas mazbah? Apa yang 
dapat dilakukan darah binatang bagi dosa manusia? Apa yang tidak dapat 
dilakukan oleh darah binatang?

Ceritakan beberapa fakta yang dinubuatkan oleh para nabi tentang Mesias 
sekaligus Juru Selamat sekaligus Sang Raja yang akan datang!                              

Dalam perjalanan kita menyusuri Kitab Suci Perjanjian Lama (episode 1-8), 
ceritakan satu kisah atau pelajaran yang berkesan untuk Anda!                           

Piramida dan S�nks di Mesir sudah ada selama
1.000 tahun ketika Allah membebaskan umat-Nya

dari perbudakan dan menuntun mereka ke Gunung
Sinai, tempat Dia menata mereka menjadi satu
bangsa yang darinya akan muncul para nabi,

Kitab Suci, dan Juru Selamat dunia.
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REFLEKSIKAN

(Roma 3:20, AYT)

"Sebab, tidak ada manusia yang dapat dibenarkan di hadapan 
Allah dengan melakukan Hukum Taurat karena justru melalui 
Hukum Taurat itu, pengenalan tentang dosa datang."

(Yesaya 7:14, AYT)

"Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan 
seorang anak laki-laki, nama-Nya akan disebut: Imanuel."

PERKAYA
Tinjau kembali episode 8 
dengan melakukan aktivitas-
aktivitas pada halaman
berikutnya.
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33 ALLAH YANG SETIA DAN KUDUS
 KELUARAN 19-20

A Dua janji apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memiliki 
12 putra yang keluarganya menjadi kedua belas suku Israel. Sekitar tahun 1500 SM, 
Allah memanggil Musa, keturunan Abraham, untuk menjadi nabi-Nya.

B Hubungkan tiap peristiwa dengan gambar yang berkaitan.

1.  Musa menulis lima kitab 
pertama Alkitab (Taurat).

2. Musa memimpin keturunan Abraham 
keluar dari perbudakan di Mesir.

 

3. Allah sendiri menuntun bangsa baru ini 
melewati padang gurun dengan awan.

 

4. Allah membuka bagi mereka jalan untuk 
keluar dari Laut Merah.

 

5. Allah memberi mereka roti dari surga.

6. Allah memberi mereka air dari batu dan 
membawa mereka ke Gunung Sinai.

 

C Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata di dalam kotak di bawah ini!

1. “Kamu akan menjadi imamat ................... bagiku dan

bangsa yang    ...............  .” (Keluaran 19:6, AYT)

2. “Gunung Sinai tertutup sepenuhnya oleh          .......... karena 

TUHAN turun dalam ................... .... ” (Keluaran 19:18, AYT)

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f.

D Hati mana yang melambangkan keberdosaan dan mana yang 
melambangkan kekudusan? Hati mana yang oleh umat Israel 
kira mereka miliki?

 
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

E Tandai apakah pernyataan-pernyataan berikut ini 
"benar" atau "salah"!

1. Menjadi kudus berarti dipisahkan untuk Allah,
atau menjadi berbeda.

 Benar Salah

2.
 

Umat Israel tahu artinya menjadi kudus.
 

Benar
 

Salah

3.
 

Umat Israel mengira mereka dapat memperoleh
perkenaan Allah.

 
Benar

 
Salah

4.
 

Di Gunung Sinai, Allah menunjukkan murka-Nya
terhadap dosa.

 
Benar

 
Salah

5.

 

Allah memberikan sepuluh hukum kepada Adam
dan satu hukum kepada bangsa baru ini.

 
 

Benar
 

Salah

a. b.
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34 SEPULUH PERINTAH
  KELUARAN 20

A Tulislah Sepuluh Perintah Allah (secara singkat) pada loh batu ini! 
Lihat Keluaran 20 atau episode 8 (Adegan 34 dari buku RAJA 
KEMULIAAN) untuk mendapatkan bantuan.

“Siapa pun yang menaati semua hukum, tetapi 
gagal menaati satu bagiannya saja, dia bersalah 

terhadap seluruh hukum itu. ”
 

YAKOBUS 2:10, AYT

B Tanda apakah pernyataan-pernyataan berikut ini "benar" 
atau "salah"!
1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

Allah memilih umat-Nya dari generasi ini karena 
mereka sangat baik dan suci.    
Allah memberi tahu Musa bahwa mereka harus 
menaati perintah itu secara sempurna.
Umat itu mampu menaati kesepuluh perintah itu 
dengan sempurna.                  
Allah melihat dosa dalam hati kita.                                             
Karena Allah itu kudus, Dia tidak bisa mengabaikan 
dosa.                        
Melakukan hal baik dapat menghapus dosa kita.                                   
Sepuluh Perintah Allah dapat menyucikan hati kita.                              

  Benar  Salah

Benar  Salah

Benar  Salah

Benar  Salah
Benar  Salah

Benar  Salah
Benar  Salah

 
 

  

  

 

 

 

 

C Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Menurut Anda, apa yang umat itu rasakan setelah 

mendengar Sepuluh Hukum Allah?
 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________  

2. Bagaimana hukum dan perintah Allah bisa menjadi 
seperti cermin?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________

3. Jika mengikuti Hukum Allah tidak dapat membebaskan kita 
dari dosa, lalu apa tujuan hukum itu?

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________

4. Apakah Anda mengira Anda sudah cukup baik untuk bisa hidup 
dalam kerajaan sempurna Allah? Mengapa?

 
 

______________________________________________________________

 
 

______________________________________________________________
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35 GAMBAR-GAMBAR LAINYA
  KELUARAN 20, 24

Sepuluh Perintah Allah membawa baik kabar baik dan buruk kepada 
bangsa baru itu.

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Kabar buruk apa yang dibawa oleh Hukum Allah kepada umat itu?

Kabar baik apa yang dibawa oleh Hukum Allah kepada umat itu?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 
 ______________________________________________________________

2. Sebelum kedatangan Sang Juru Selamat, jelaskan bagaimana 
hukum dosa dan persembahan dapat melindungi orang berdosa 
dari hukum dosa dan maut untuk sementara waktu? (dua istilah ini 
dijelaskan dalam episode 5.)

 ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

B Sistem mempersembahkan darah binatang untuk pengampunan 
dosa hanyalah gambaran terhadap apa yang sebenarnya Allah 
syaratkan. Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata di dalam 
kotak di bawah ini!

Dengan                                        ... yang sama, yang mereka persembahkan

.            .......    setiap tahun, hukum itu tidak akan pernah    

dapat mereka yang datang mendekat. Jika sebaliknya, bukankah pemberian 

persembahan seharusnya sudah tidak lagi dilakukan karena sekali  ..................., 

orang-orang yang beribadah itu tidak lagi merasakan adanya kesadaran 

akan dosa? Akan tetapi, dalam persembahan kurban itu, mereka justru 

diingatkan akan dosa-dosa mereka dari tahun ke tahun. Sebab, darah 

.............................  tidak mungkin dapat menghapus ...              . (Ibrani 10:1-4, AYT)

kurban-kurban

C 

 
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

menyempurnakan •  kurban-kurban •  dosa  •  terus-menerus 
disucikan  •  lembu jantan dan kambing jantan

36 NUBUAT-NUBUAT LAINNYA
  MAZMUR DAN KITAB-KITAB PARA NABI

Sepuluh Perintah Allah mengajari kita bahwa tidak peduli sebaik
apa pun kita, kita tidak cukup baik untuk hidup bersama Allah di surga.
Kita butuh Juru Selamat. Seiring kedatangan Sang Juru Selamat semakin
dekat, TUHAN memerintahkan para nabi-Nya untuk menulis lebih
banyak lagi nubuat tentang Sang Mesias sekaligus Raja ini. 

A Tulislah beberapa nubuat tentang Sang Juru Selamat yang akan datang! 
(Lihat Mazmur 22:16, Yesaya 7:14; 9:6; 35:4-6; 53:7, Mikha 5:2) Lalu, pilih salah satu 
nubuat dan jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana nubuat itu 
mengarah kepada-Nya.
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Mengapa mustahil bagi kurban binatang untuk menghapus utang 
dosa manusia? (Petunjuk: Apakah domba dan manusia sama nilainya?)
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EPISODE 9
KEDATANGAN

SANG RAJA
RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 37–42

Dalam episode sebelumnya kita telah menyelesaikan
perjalanan indah menyusuri bagian pertama dari Kitab Sang 

Raja, yaitu Perjanjian Lama (PL). Setelah ribuan tahun lamanya, 
dengan memakai berbagai penggambaran (seperti anak domba 
yang dikurbankan) dan nubuat, Allah mengumumkan rencana-Nya 
untuk mengutus Sang Penyelamat yang mahakuasa ke dunia, 
yang akan mengalahkan hukum dosa dan maut serta membuka 
pintu menuju kehidupan kekal.
Dalam episode hari ini, kita akan mendengar perkataan ini:
Inilah waktunya. Setelah ribuan tahun masa persiapan, Allah hendak 
mengutus Sang Raja Mesias Juru Selamat yang dijanjikan ke dunia. 
Namun, akan menjadi orang seperti apa Dia nanti? Bagaimana Dia 
akan datang?
Pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak pertanyaan lainnya akan 
dijawab saat kita melanjutkan perjalanan kita ke kitab-kitab 

Perjanjian Baru (PB).
Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon yang 

dewasa, begitulah rencana Allah untuk umat 
manusia mengakar di Perjanjian Lama dan 

berbuah di Perjanjian Baru.
Inilah saatnya memasuki fase kedua perjala-

nan kita.
Inilah waktunya menemukan bahwa apa 
yang telah dinubuatkan oleh Sang Raja 

melalui para nabi-Nya telah Dia genapi.

PERKENALKAN

 (  20:16)

Episode 9 mencakup Adegan 37-42

1. 
2. 

3. 

4. 

5.

6.

7.

Apa yang Anda suka dari episode ini?                                                                                                          

Apa yang Anda pelajari tentang karakter Allah dalam episode ini?                                                                              

Tugas apa yang dilakukan para malaikat dalam kisah ini? Seandainya seorang 

malaikat menampakkan diri kepada Anda, bagaimana respons Anda?     

Ceritakan beberapa peristiwa seputar kisah kelahiran Yesus yang membuatnya 

berbeda dari kisah lain.                                           

Dalam episode ini, kita mendengar malaikat Gabriel menyebut Yesus sebagai 

Anak Allah. Apa arti istilah itu? Apa yang bukan berarti Anak Allah?

Siapa orang-orang pertama yang mendengar berita bahwa Yesus telah lahir? 

Bagaimana respons mereka?                                            

Apa yang dilakukan para Majus saat mereka melihat Yesus kecil? Apakah benar 

atau salah jika mereka menyembah Dia? Jelaskan!                   

82 83
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TONTON

DISKUSIKAN

REFLEKSIKAN

Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan 
Firman itu adalah Allah. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah sejak 
semula. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Tanpa Dia, segala sesuatu 
yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. ... Firman itu telah menjadi 
daging dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 
kemuliaan Anak Tunggal Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran.
(Yohanes 1:1-3; 14, AYT)

PERKAYA
Tinjau ulang episode 9 dengan melakukan aktivitas-aktivitas di halaman berikutnya.



 

EPISODE 9
KEDATANGAN

SANG RAJA
RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 37–42

Dalam episode sebelumnya kita telah menyelesaikan
perjalanan indah menyusuri bagian pertama dari Kitab Sang 

Raja, yaitu Perjanjian Lama (PL). Setelah ribuan tahun lamanya, 
dengan memakai berbagai penggambaran (seperti anak domba 
yang dikurbankan) dan nubuat, Allah mengumumkan rencana-Nya 
untuk mengutus Sang Penyelamat yang mahakuasa ke dunia, 
yang akan mengalahkan hukum dosa dan maut serta membuka 
pintu menuju kehidupan kekal.
Dalam episode hari ini, kita akan mendengar perkataan ini:
Inilah waktunya. Setelah ribuan tahun masa persiapan, Allah hendak 
mengutus Sang Raja Mesias Juru Selamat yang dijanjikan ke dunia. 
Namun, akan menjadi orang seperti apa Dia nanti? Bagaimana Dia 
akan datang?
Pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak pertanyaan lainnya akan 
dijawab saat kita melanjutkan perjalanan kita ke kitab-kitab 

Perjanjian Baru (PB).
Seperti benih yang tumbuh menjadi pohon yang 

dewasa, begitulah rencana Allah untuk umat 
manusia mengakar di Perjanjian Lama dan 

berbuah di Perjanjian Baru.
Inilah saatnya memasuki fase kedua perjala-

nan kita.
Inilah waktunya menemukan bahwa apa 
yang telah dinubuatkan oleh Sang Raja 

melalui para nabi-Nya telah Dia genapi.

PERKENALKAN

 (  20:16)

Episode 9 mencakup Adegan 37-42

1. 
2. 

3. 

4. 

5.

6.

7.

Apa yang Anda suka dari episode ini?                                                                                                          

Apa yang Anda pelajari tentang karakter Allah dalam episode ini?                                                                              

Tugas apa yang dilakukan para malaikat dalam kisah ini? Seandainya seorang 

malaikat menampakkan diri kepada Anda, bagaimana respons Anda?     

Ceritakan beberapa peristiwa seputar kisah kelahiran Yesus yang membuatnya 

berbeda dari kisah lain.                                           

Dalam episode ini, kita mendengar malaikat Gabriel menyebut Yesus sebagai 

Anak Allah. Apa arti istilah itu? Apa yang bukan berarti Anak Allah?

Siapa orang-orang pertama yang mendengar berita bahwa Yesus telah lahir? 

Bagaimana respons mereka?                                            

Apa yang dilakukan para Majus saat mereka melihat Yesus kecil? Apakah benar 

atau salah jika mereka menyembah Dia? Jelaskan!                   

82 83

9

TONTON

DISKUSIKAN

REFLEKSIKAN

Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan 
Firman itu adalah Allah. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah sejak 
semula. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Tanpa Dia, segala sesuatu 
yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. ... Firman itu telah menjadi 
daging dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 
kemuliaan Anak Tunggal Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran.
(Yohanes 1:1-3; 14, AYT)

PERKAYA
Tinjau ulang episode 9 dengan melakukan aktivitas-aktivitas di halaman berikutnya.



37 KISAH SANG RAJA BERLANJUT
  MATIUS 1

A Tandai apakah pernyataan-pernyataan di bawah "benar" atau "salah"! 

1.
2.
3.

4.

 Perjanjian berarti persetujuan atau pemufakatan.
"Gospel" dan "Injil" (bahasa Arab) berarti Kabar Baik.                                                        
Perjanjian yang baru tidak disebutkan dalam Perjanjian 
Lama.                                                  
Allah memilih Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes 
untuk menuliskan 4 catatan terpisah tentang 
kehidupan Mesias.

Benar Salah

 Benar Salah

 Benar Salah

 Benar Salah 

B Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata dari kotak di bawah. 
Dalam          _____ dengan umat-Nya, Allah memberi mereka banyak

              ___ untuk menunjukkan kepada mereka            ____ -Nya 

dan ____       mereka. Dia juga memberi mereka banyak gambaran dan 

____       tentang Sang Penyelamat yang akan datang. Dalam Perjanjian 

Lama para nabi menubuatkan: “Sang Raja Mesias                      .” Namun, 

dalam Perjanjian Baru, kita membaca: “Sang Raja Mesias                          !”

C Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Perjanjian Baru mendata rantai keturunan yang tidak terputus dari Abraham 

sampai kepada Yesus. Apa yang bisa kita pelajari tentang Allah dari hal ini?
 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Perjanjian Baru berisi empat Kitab Injil. Mengapa tidak satu saja?
 (lihat Ulangan 19:15)

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

telah datang  •  keberdosaan  •  perjanjian pertama  •  hukum
nubuat  •  akan datang  •  kekudusan

Kulit papirus kuno (kemungkinan dari abad ke-3 atau
ke-4 Masehi) ini adalah salah satu halaman dari Injil Matius.

Kitab-kitab Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan kuno terbaik
yang masih terawat. Hampir 25.000 salinan tulisan tangan Alkitab 

telah ditemukan, 5.600 bagian di antaranya adalah salinan dan 
fragmen dari salinan bahasa Yunani aslinya. Manuskrip-manuskrip

ini menunjukkan bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini
menceritakan kisah dan pesan yang sama seperti aslinya. Allah

telah merawat kebenaran-Nya dari generasi ke generasi.

 
 

 

 
 
 
 Papirus (gambar) adalah tanaman yang tumbuh liar di sepanjang Lembah 

Sungai Nil di Mesir yang dipakai sebagai bahan pembuat kertas.

a. Anak dari Allah yang Mahatinggi

b. malaikat

c. Firman dan Anak Allah

d. seorang perempuan muda

e. keturunan Daud

f. 

g. Raja Yudea

h. anak Maria

i. seorang perawan

j. Dia yang kerajaan-Nya kekal

38 KISAH MARIA
  LUKAS 1

A Hubungkan setiap nama dengan informasi yang cocok dengan nama 
itu. Beberapa nama bisa terhubung dengan lebih dari satu informasi.

 

1. Herodes

2. Gabriel

3. Yusuf

4. Maria

5. Yesus 

B Mengapa Gabriel memberi tahu Maria bahwa Anaknya 
akan dipanggil "Anak Allah"? Tandai apakah alasan-alasan 
di bawah ini "benar" atau "salah"!

1. Karena Allah berencana menjadikan Maria 
istri-Nya dan memiliki anak.

 Benar  Salah 

2. Karena Anak Maria akan berasal dari Allah, 
bukan dari manusia.

Karena Anaknya akan menjadi bagian dari
keluarga manusia sebagai "Keturunan perempuan"
yang dijanjikan (Kejadian 3:15).

Karena Nabi Yesaya menulis, "... Seorang perawan akan 
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, 
nama-Nya akan disebut: Imanuel." (Yesaya 7:14, AYT)

  

3. 

4. Karena Gabriel ingin menghujat Allah.  

5. 

6. Karena dalam Mazmur, Raja Daud merujuk 
kepada Mesias sebagai Anak Allah (Mazmur 2).

 

7. Karena Gabriel percaya kepada lebih dari satu ilah. 

8. Karena "Yang Kudus" ini (Lukas 1:35) akan lahir dengan 
sifat sempurna Allah. Buah jatuh tidak jauh dari 
pohonnya.

9. Karena Yesus adalah "Firman itu telah bersama-sama 
dengan Allah sejak semula." (Yohanes 1:2)

“Firman itu telah menjadi daging, ....”   

YOHANES 1:14, AYT
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tunangan Maria

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 



37 KISAH SANG RAJA BERLANJUT
  MATIUS 1

A Tandai apakah pernyataan-pernyataan di bawah "benar" atau "salah"! 

1.
2.
3.

4.

 Perjanjian berarti persetujuan atau pemufakatan.
"Gospel" dan "Injil" (bahasa Arab) berarti Kabar Baik.                                                        
Perjanjian yang baru tidak disebutkan dalam Perjanjian 
Lama.                                                  
Allah memilih Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes 
untuk menuliskan 4 catatan terpisah tentang 
kehidupan Mesias.

Benar Salah

 Benar Salah

 Benar Salah

 Benar Salah 

B Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata dari kotak di bawah. 
Dalam          _____ dengan umat-Nya, Allah memberi mereka banyak

              ___ untuk menunjukkan kepada mereka            ____ -Nya 

dan ____       mereka. Dia juga memberi mereka banyak gambaran dan 

____       tentang Sang Penyelamat yang akan datang. Dalam Perjanjian 

Lama para nabi menubuatkan: “Sang Raja Mesias                      .” Namun, 

dalam Perjanjian Baru, kita membaca: “Sang Raja Mesias                          !”

C Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Perjanjian Baru mendata rantai keturunan yang tidak terputus dari Abraham 

sampai kepada Yesus. Apa yang bisa kita pelajari tentang Allah dari hal ini?
 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Perjanjian Baru berisi empat Kitab Injil. Mengapa tidak satu saja?
 (lihat Ulangan 19:15)

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

telah datang  •  keberdosaan  •  perjanjian pertama  •  hukum
nubuat  •  akan datang  •  kekudusan

Kulit papirus kuno (kemungkinan dari abad ke-3 atau
ke-4 Masehi) ini adalah salah satu halaman dari Injil Matius.

Kitab-kitab Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan kuno terbaik
yang masih terawat. Hampir 25.000 salinan tulisan tangan Alkitab 

telah ditemukan, 5.600 bagian di antaranya adalah salinan dan 
fragmen dari salinan bahasa Yunani aslinya. Manuskrip-manuskrip

ini menunjukkan bahwa Alkitab yang kita miliki saat ini
menceritakan kisah dan pesan yang sama seperti aslinya. Allah

telah merawat kebenaran-Nya dari generasi ke generasi.

 
 

 

 
 
 
 Papirus (gambar) adalah tanaman yang tumbuh liar di sepanjang Lembah 

Sungai Nil di Mesir yang dipakai sebagai bahan pembuat kertas.

a. Anak dari Allah yang Mahatinggi

b. malaikat

c. Firman dan Anak Allah

d. seorang perempuan muda

e. keturunan Daud

f. 

g. Raja Yudea

h. anak Maria

i. seorang perawan

j. Dia yang kerajaan-Nya kekal

38 KISAH MARIA
  LUKAS 1

A Hubungkan setiap nama dengan informasi yang cocok dengan nama 
itu. Beberapa nama bisa terhubung dengan lebih dari satu informasi.

 

1. Herodes

2. Gabriel

3. Yusuf

4. Maria

5. Yesus 

B Mengapa Gabriel memberi tahu Maria bahwa Anaknya 
akan dipanggil "Anak Allah"? Tandai apakah alasan-alasan 
di bawah ini "benar" atau "salah"!

1. Karena Allah berencana menjadikan Maria 
istri-Nya dan memiliki anak.

 Benar  Salah 

2. Karena Anak Maria akan berasal dari Allah, 
bukan dari manusia.

Karena Anaknya akan menjadi bagian dari
keluarga manusia sebagai "Keturunan perempuan"
yang dijanjikan (Kejadian 3:15).

Karena Nabi Yesaya menulis, "... Seorang perawan akan 
mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, 
nama-Nya akan disebut: Imanuel." (Yesaya 7:14, AYT)

  

3. 

4. Karena Gabriel ingin menghujat Allah.  

5. 

6. Karena dalam Mazmur, Raja Daud merujuk 
kepada Mesias sebagai Anak Allah (Mazmur 2).

 

7. Karena Gabriel percaya kepada lebih dari satu ilah. 

8. Karena "Yang Kudus" ini (Lukas 1:35) akan lahir dengan 
sifat sempurna Allah. Buah jatuh tidak jauh dari 
pohonnya.

9. Karena Yesus adalah "Firman itu telah bersama-sama 
dengan Allah sejak semula." (Yohanes 1:2)

“Firman itu telah menjadi daging, ....”   

YOHANES 1:14, AYT
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tunangan Maria

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 

Benar  Salah 



C Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Dari apa yang kamu dengar dari Kitab Allah, ceritakan tentang malaikat 

yang mengunjungi Maria. Mengapa malaikat itu mengunjungi dia? Apa 
yang dikatakan malaikat itu kepadanya? Bagaimana respons Maria? 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Ketika Nabi Adam memakan buah terlarang, Allah membuat perjanjian. 
Apa isi janji kuno itu? Apa kaitannya dengan Maria?

a.

b.

 Bahwa seorang Bayi bernama Yesus akan lahir dan
menghancurkan pasukan Romawi yang menjajah Maria.                   
Bahwa Keturunan dari seorang perempuan akan
meremukkan kepala ular. Keturunan itu sekarang
berada dalam rahim Maria!

 

 

39 KISAH YUSUF
  MATIUS 1

A Setiap gambar dan deskripsi mewakili peristiwa yang terjadi 
dalam hidup Yusuf. Dalam kotak putih, tulis angka 1 -- 4 untuk 
merangkai peristiwa-peristiwa itu secara kronologis.

  Yusuf mendengar berita mengejutkan itu: Maria 
sedang hamil. Yusuf menjadi patah hati karena itu 
berarti Maria sudah tidak setia dengannya. Yusuf 
memutuskan untuk membatalkan pertunangannya 
secara diam-diam.
Yusuf berjanji untuk menikahi Maria. Keduanya 
adalah orang Yahudi, yang garis keturunannya dapat 
ditelusuri hingga kepada Raja Daud dan terus 
mundur kepada Abraham.

Yusuf membawa Maria pulang untuk menjadi 
istrinya, tetapi Maria tetap perawan sampai Anaknya 
lahir. Yusuf pun menamai Anak itu Yesus.

Malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dalam mimpi dan  
berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut 
mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang 
di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus."

a.

b.

c.

d.

  

  

 

B Tandai apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini 
"benar" atau "salah"!

Yusuf adalah seorang tukang kayu yang terampil.                                                            
Saat Yusuf mendengar bahwa Maria sedang hamil, 
dia berencana mencambuknya 100 kali.                        
Malaikat memberi tahu Yusuf untuk menamai Anak 
Maria Yesus.                                                
Nama Yesus berarti "Allah beserta kita."                                                                   
Kedatangan Sang Juru Selamat adalah penggenapan 
peristiwa yang sudah dinubuatkan para nabi jauh 
sebelumnya.
Maria akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan.                                                        

1.
2.

3.

4.
5.

6.

  Benar  Salah
Benar  Salah

Benar  Salah

Benar  Salah
Benar  Salah

Benar  Salah

 

 

 

“Yusuf, anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu 
karena Anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dia akan 

melahirkan seorang Anak laki-laki dan engkau akan menamai Dia Yesus 
karena Dia akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa-dosa mereka.”

MATIUS 1:20-21 , AYT

86 87
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C Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Dari apa yang kamu dengar dari Kitab Allah, ceritakan tentang malaikat 

yang mengunjungi Maria. Mengapa malaikat itu mengunjungi dia? Apa 
yang dikatakan malaikat itu kepadanya? Bagaimana respons Maria? 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Ketika Nabi Adam memakan buah terlarang, Allah membuat perjanjian. 
Apa isi janji kuno itu? Apa kaitannya dengan Maria?

a.

b.

 Bahwa seorang Bayi bernama Yesus akan lahir dan
menghancurkan pasukan Romawi yang menjajah Maria.                   
Bahwa Keturunan dari seorang perempuan akan
meremukkan kepala ular. Keturunan itu sekarang
berada dalam rahim Maria!

 

 

39 KISAH YUSUF
  MATIUS 1

A Setiap gambar dan deskripsi mewakili peristiwa yang terjadi 
dalam hidup Yusuf. Dalam kotak putih, tulis angka 1 -- 4 untuk 
merangkai peristiwa-peristiwa itu secara kronologis.

  Yusuf mendengar berita mengejutkan itu: Maria 
sedang hamil. Yusuf menjadi patah hati karena itu 
berarti Maria sudah tidak setia dengannya. Yusuf 
memutuskan untuk membatalkan pertunangannya 
secara diam-diam.
Yusuf berjanji untuk menikahi Maria. Keduanya 
adalah orang Yahudi, yang garis keturunannya dapat 
ditelusuri hingga kepada Raja Daud dan terus 
mundur kepada Abraham.

Yusuf membawa Maria pulang untuk menjadi 
istrinya, tetapi Maria tetap perawan sampai Anaknya 
lahir. Yusuf pun menamai Anak itu Yesus.

Malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dalam mimpi dan  
berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut 
mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang 
di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus."

a.

b.

c.

d.

  

  

 

B Tandai apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini 
"benar" atau "salah"!

Yusuf adalah seorang tukang kayu yang terampil.                                                            
Saat Yusuf mendengar bahwa Maria sedang hamil, 
dia berencana mencambuknya 100 kali.                        
Malaikat memberi tahu Yusuf untuk menamai Anak 
Maria Yesus.                                                
Nama Yesus berarti "Allah beserta kita."                                                                   
Kedatangan Sang Juru Selamat adalah penggenapan 
peristiwa yang sudah dinubuatkan para nabi jauh 
sebelumnya.
Maria akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan.                                                        

1.
2.

3.

4.
5.

6.

  Benar  Salah
Benar  Salah

Benar  Salah

Benar  Salah
Benar  Salah

Benar  Salah

 

 

 

“Yusuf, anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu 
karena Anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dia akan 

melahirkan seorang Anak laki-laki dan engkau akan menamai Dia Yesus 
karena Dia akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa-dosa mereka.”

MATIUS 1:20-21 , AYT

86 87
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40 KEDATANGAN
  LUKAS 2 

A Tulislah nama dua kota yang disebut dalam adegan ini.

B Jawablah pertanyan-pertanyaan berikut ini!
1. Bagaimana Allah mengatur sehingga Maria dan Yusuf berada di 

Betlehem untuk kelahiran Sang Mesias (sesuai yang dinubuatkan)?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Di mana tempat Sang Raja lahir?

a. istana mewah b. kandang
c. rumah sakit d. rumah penginapan

3. Dari sisi ibu-Nya, Yesus adalah Anak Maria yang 
baru lahir. Dari sisi ayah-Nya, Dia adalah:

 
 

a. Anak Allah yang kekal  b. Anak Yusuf yang baru lahir 

 ________________________
Kota asal Raja Daud pada masa lalu. 

 _____________________
Tempat Yusuf dan 

Maria tinggal.
 

1.

2.

Bukit Betlehem pada masa kini, tempat para penghuni
surga menampakkan diri di hadapan para gembala.

41 KISAH PARA GEMBALA
  LUKAS 2

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!  

1. 

a. kepada penguasa b. kepada pemimpin agama
c. kepada orang kaya dan terkenal d. kepada para gembala sederhana

2. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. Bagaimana respons orang-orang yang mendengar Kabar Baik itu?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

“Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada 
mereka, Jangan takut sebab dengarlah, Aku 

memberitakan kepadamu kabar baik tentang 
sukacita besar yang diperuntukkan bagi 
semua bangsa. Pada hari ini, telah lahir 

bagimu seorang Juru Selamat, yaitu Kristus, 
Tuhan, di kota Daud.’”

 

 

LUKAS 2:10-11, AYT

88 89
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Kepada siapa Allah membuat berita kedatangan Mesias 
diketahui pertama kali?

Bagaimana Allah menyingkapkan berita agung-Nya?



40 KEDATANGAN
  LUKAS 2 

A Tulislah nama dua kota yang disebut dalam adegan ini.

B Jawablah pertanyan-pertanyaan berikut ini!
1. Bagaimana Allah mengatur sehingga Maria dan Yusuf berada di 

Betlehem untuk kelahiran Sang Mesias (sesuai yang dinubuatkan)?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Di mana tempat Sang Raja lahir?

a. istana mewah b. kandang
c. rumah sakit d. rumah penginapan

3. Dari sisi ibu-Nya, Yesus adalah Anak Maria yang 
baru lahir. Dari sisi ayah-Nya, Dia adalah:

 
 

a. Anak Allah yang kekal  b. Anak Yusuf yang baru lahir 

 ________________________
Kota asal Raja Daud pada masa lalu. 

 _____________________
Tempat Yusuf dan 

Maria tinggal.
 

1.

2.

Bukit Betlehem pada masa kini, tempat para penghuni
surga menampakkan diri di hadapan para gembala.

41 KISAH PARA GEMBALA
  LUKAS 2

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!  

1. 

a. kepada penguasa b. kepada pemimpin agama
c. kepada orang kaya dan terkenal d. kepada para gembala sederhana

2. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. Bagaimana respons orang-orang yang mendengar Kabar Baik itu?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

“Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada 
mereka, Jangan takut sebab dengarlah, Aku 

memberitakan kepadamu kabar baik tentang 
sukacita besar yang diperuntukkan bagi 
semua bangsa. Pada hari ini, telah lahir 

bagimu seorang Juru Selamat, yaitu Kristus, 
Tuhan, di kota Daud.’”

 

 

LUKAS 2:10-11, AYT
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Kepada siapa Allah membuat berita kedatangan Mesias 
diketahui pertama kali?

Bagaimana Allah menyingkapkan berita agung-Nya?



42 KISAH PARA MAJUS
  MATIUS 2

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Suatu hari, beberapa orang Majus (orang bijak) yang lelah setelah perjalanan 

jauh, tetapi bergairah, tiba di Yerusalem. Apa atau siapa yang mereka cari?

a. kekayaan b. seorang Raja yang baru lahir
c. seorang nabi d. petualangan

2. 

a. Mereka menerima surat dari Raja Herodes.
b. Mereka telah melihat bintang-Nya di timur, 

lalu datang untuk menyembah-Nya.

3. Raja Herodes bertanya kepada para ahli Hukum Taurat di Yerusalem 
mengenai tempat Mesias akan dilahirkan. Bagaimana mereka bisa 
tahu jawabannya?
a. Ratusan tahun sebelumnya, salah satu nabi Allah menuliskan 

bahwa Dia akan lahir di Betlehem.
b. Mereka memeriksa data kelahiran di Betlehem.

4. Apa yang menuntun para Majus menuju ke tempat Anak itu?

 ______________________________________________________________

5. Bagaimana respons para Majus sewaktu mereka melihat si kecil Yesus 
bersama ibu-Nya? Apakah itu respons yang benar? Mengapa?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

6. Manakah yang bukan hadiah yang dibawakan kepada Yesus?

a. kereta unta  b. mur
c. kemenyan d. emas  

 
 

 
 

MATIUS 1:22-23, AYT

Semua hal ini terjadi untuk menggenapi
yang di�rmankan oleh Tuhan melalui 

nabi-Nya, “Lihatlah, seorang perawan akan 
mengandung dan akan melahirkan seorang 

anak laki-laki. Mereka akan menyebut 
nama-Nya Imanuel,” yang artinya:

“Allah beserta kita”.
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Bagaimana para Majus tahu tentang Raja yang baru lahir itu?
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Bagaimana para Majus tahu tentang Raja yang baru lahir itu?



EPISODE 10
KARAKTER SANG RAJA
RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 43–47

 (  15:32)

Episode 10 mencakup Adegan 43-47

DISKUSIKAN
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.

8.

9.

10.

Apa yang Anda perhatikan tentang karakter Allah dalam episode ini? Apa 
yang Anda perhatikan dari karakter Yesus?                                                                          
Apa kesamaan Yesus muda dengan anak-anak lain, dan apa yang
membuat-Nya berbeda?                                                                                                          
Ceritakan yang Anda tahu tentang Yohanes Pembaptis. Nubuat manakah 
yang dia genapi?                                                                                                       
Mengapa orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis?                                                                                                                                      
Mengapa Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai "Anak Domba 
Allah"?                                                                                                                      
Apa perbedaan besar antara domba yang dipersembahkan di atas mazbah 
pada zaman Perjanjian Lama dengan pengorbanan yang akan dilakukan 
oleh Anak Domba Allah? (Petunjuk: Lihat Yohanes 1:29 di bawah)

Bagaimana keesaan Allah dinyatakan pada peristiwa pembaptisan Yesus? 
(Petunjuk: Keesaan-Nya yang tritunggal dan kompleks.)                                                                
Saat iblis menghadapi Yesus di padang gurun, apa yang iblis coba lakukan? 
Bagaimana respons Yesus?                                                                                        
Sebutkan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Yesus berbeda dengan 
Adam!                                                                                                                   
Setelah Yesus selesai membaca gulungan kitab Yesaya, Dia berkata, "Hari 
ini, kitab ini digenapi saat kamu mendengarnya." Bagaimana reaksi para 
tetangga Yesus dan mengapa?               

 

REFLEKSIKAN

(Yohanes 1:29, AYT)

Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan Yohanes 
berkata, “Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapuskan dosa dunia!"

PERKAYA
Tinjau kembali episode 10 dengan melakukan 
aktivitas-aktivitas pada halaman berikutnya.

 Sungai Yordan mengalir melewati Danau 
Galilea dan berujung di Laut Mati.
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TONTON

 
 

 
 

 

 

PERKENALKAN

A da kisah tentang dua orang yang, pada suatu malam gelap,
jatuh ke dalam sumur berlumpur yang dalam. Keduanya 

tergeletak di dasar sumur dan terluka. Dalam kegelapan, salah 
seorang dari mereka berteriak kepada temannya, "Selamatkan aku 
dari lubang ini!" Temannya itu mengerang, "Tidak bisa. Aku juga 
dalam kekacauan yang sama!" Lalu, mereka mendengar suara dari 
atas. Seorang penyelamat turun ke dalam sumur. Nyawa mereka 
selamat. Hanya seseorang dari luar lubanglah yang dapat menye-
lamatkan mereka.
Begitu pula, seorang nabi terbaik pun tidak akan dapat menye-
lamatkan kita dari lubang dosa. Seperti Anda dan saya, mereka juga 
berasal dari keluarga Adam, dan lahir dengan sifat dosa. Namun, 
Mesias tidak mewarisi sifat dosa ini. Dia lahir dengan sifat kudus. 
Dia datang dari atas.
Ingatkah Anda apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Dia 
menubuatkan bahwa seorang perawan akan mengandung dan 

melahirkan seorang Anak yang suci dan Dia akan disebut 
"Imanuel", yang berarti, "Allah beserta kita" (Yesaya 7:14; 9:6; 
Matius 1:23).

Dosa memisahkan kita dari Allah kita yang mahakudus. 
Namun, Kitab Suci berkata bahwa Sang Mesias "datang ke 
bumi untuk menyelamatkan orang berdosa" (1 Timotius 1:15). 
Dia datang untuk menyelamatkan kita keluar dari lubang 
dosa.

Adam, sang manusia pertama, membawa umat manusia menjauh 
dari Allah. Namun, Yesus Sang Mesias datang untuk membawa kita 
kembali kepada Allah.
Sekarang waktunya untuk bertemu Sang Manusia Sempurna ini.
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PERKENALKAN
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tergeletak di dasar sumur dan terluka. Dalam kegelapan, salah 
seorang dari mereka berteriak kepada temannya, "Selamatkan aku 
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Adam, sang manusia pertama, membawa umat manusia menjauh 
dari Allah. Namun, Yesus Sang Mesias datang untuk membawa kita 
kembali kepada Allah.
Sekarang waktunya untuk bertemu Sang Manusia Sempurna ini.



43 ANAK YANG SEMPURNA
  LUKAS 2 

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Sebutkan beberapa hal yang membuat Yesus sama dengan

anak-anak yang lain!

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Sebutkan beberapa hal yang membuat Yesus berbeda dengan
anak-anak yang lain!

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________

3. Saat Yesus berusia 12 tahun, Dia pergi dari Nazaret ke Yerusalem bersama 
orang tua-Nya. Di mana Yesus menghabiskan waktu-Nya? Apa yang Dia 
lakukan? Bagaimana para ahli Kitab Suci bereaksi terhadap-Nya?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

4. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Tandai apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini “benar” 
atau “salah”!
1. Yesus adalah anak paling sempurna sepanjang sejarah. Benar  Salah

2. Saat Kitab Suci mengatakan bahwa Yesus itu 
sempurna, artinya Dia tidak pernah terluka pada 
lutut-Nya atau berjerawat pada muka-Nya.

 
 

Benar
 

 Salah

3. Saat masih anak-anak sekalipun, Yesus punya 
pemahaman istimewa tentang Hukum Allah.

 Benar  Salah 

 

44 ANAK DOMBA ALLAH
  MATIUS 3, YOHANES 1 

Tiga puluh tahun setelah Yesus lahir di Betlehem, seorang nabi baru bernama 
Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah di Palestina. Dia adalah pembuka 
jalan bagi Sang Raja.

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Nabi-nabi sebelumnya telah bernubuat: pada saat yang tepat, Sang Juru 

Selamat yang dijanjikan akan datang ke dunia. Apa yang membuat pesan 
Yohanes Pembaptis berbeda?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Banyak orang datang ke padang gurun untuk mendengar Yohanes 
Pembaptis. Apa yang dia lakukan kepada mereka yang mengakui kondisi 
mereka sebagai orang berdosa dan membutuhkan Juru Selamat?

 
 

a. Yohanes membaptis mereka b. Yohanes mengampuni dosa mereka
c. Yohanes membasuh kaki mereka d. Yohanes menyembuhkan mereka

B Isilah ruang kosong dengan kata-kata dari kotak di bawah.

1. Yohanes menyatakan, “ "Bertobatlah,   ,

karena surga sudah dekat!”

2. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dinubuatkan 

oleh Nabi Yesaya. Dia mengatakan bahwa Yohanes 

akan datang dan berkata, “                            jalan bagi 

...               , luruskan jalan bagi Dia!"

3. ...                  milik Yohanes Pembaptis terbuat dari 

bulu unta dan dia punya sabuk kulit yang melilit 

pinggangnya. Makanannya adalah ...                  dan 

madu susu.

4. Yohanes Pembaptis menunjuk ke arah Yesus dan berkata,

“Lihatlah,                                Allah yang menghapuskan dosa dunia!”

Bertobatlah

bertobatlah  •  kerajaan  •  persiapkan  •  Anak Domba
• belalang  • pakaian  •  TuhanImam Besar yang kudus, tidak bercela, murni, 

dipisahkan dari orang-orang berdosa. IBRANI 7:26, AYT  

94 95

10

Yesus berada di Yerusalem saat Hari Raya Kurban, yang dikenal sebagai 
Paskah. Domba dibakar di atas mazbah bagi dosa manusia. Apa yang 
Yesus mengerti, tetapi tidak dipahami oleh para ahli Kitab Suci?

Yesus pun bertumbuh semakin besar dan semakin bijaksana. 
Ia juga semakin disukai Allah dan manusia. LUKAS 2:52, AYT 
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Yesus berada di Yerusalem saat Hari Raya Kurban, yang dikenal sebagai 
Paskah. Domba dibakar di atas mazbah bagi dosa manusia. Apa yang 
Yesus mengerti, tetapi tidak dipahami oleh para ahli Kitab Suci?

Yesus pun bertumbuh semakin besar dan semakin bijaksana. 
Ia juga semakin disukai Allah dan manusia. LUKAS 2:52, AYT 



C Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Dari apa yang kita pelajari dari kitab-kitab suci Perjanjian Lama, kita tahu 

bahwa sejak dosa masuk ke dalam keluarga manusia, darah binatang 
persembahan yang Allah syaratkan hanya dapat menutupi dosa dalam waktu 
yang terbatas. Menurut Anda, mengapa Yohanes Pembaptis memanggil 
Yesus sebagai “Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia?”

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Dengan menggunakan tangan Anda sebagai representasi dari darah 
binatang kurban, tutupilah hati yang kotor di bawah ini, lalu jelaskan apa 
yang DAPAT dan TIDAK DAPAT dilakukan oleh darah binatang! (Petunjuk: 
lihat Ibrani 10:1-14)

  

Keesokan harinya, Yohanes melihat 
Yesus datang kepadanya, dan Yohanes 
berkata, “Lihatlah, Anak Domba Allah 

yang menghapuskan dosa dunia!”
 

YOHANES 1:29, AYT
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C Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
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 ______________________________________________________________
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B Keesaan Allah (yang tritunggal) lagi-lagi dinyatakan dalam peristiwa 
ini. Hubungkan nama di sisi kiri dengan frasa paling tepat di sisi 
kanan. Setiap nama akan terhubung dengan dua frasa. 

1. Roh Allah  

2. Anak Allah  

3. Bapa  

a. turun ke atas Sang Anak 
dalam rupa burung merpati

b. berbicara dari surga pada 
peristiwa pembaptisan Yesus

c. melayang-layang di 
atas permukaan air 
pada awal zaman

d.
 

dibaptis oleh Yohanes Pembaptis

e.
 

“Firman” yang menciptakan 
dunia ini pada mulanya

 

f.
 

menilik setiap pikiran, perkataan, 
dan tindakan Sang Anak serta 
memberikan putusan-Nya pada 
peristiwa pembaptisan Yesus

 

45 ANAK YANG SEMPURNA
  MATIUS 3

A Ceritakan apa yang Anda lihat dari gambar ini!

 
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________

C Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Suara dari surga berkata, "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan." (Matius 3:17, AYT) Apa yang Bapa katakan tentang Sang Anak?

a. Bapa mengatakan bahwa Sang Anak adalah nabi kesukaan-Nya.
b. Bapa mengatakan bahwa Sang Anak adalah Firman-Nya 

yang sempurna dan tanpa dosa yang merepresentasikan 
kehadiran-Nya di dunia.

2. Menurut Anda, apa maksud Yesus saat Dia berkata, “Aku dan Bapa
adalah satu”?

 

a. Bahwa Yesus hanyalah nabi hebat yang berbicara bagi Allah. 
b. Bahwa Yesus awalnya bersama-sama dengan Allah, sebagai 

�rman Allah yang menciptakan dunia.

3. Berdasarkan catatan alkitabiah tentang peristiwa pembaptisan Yesus, 
apa yang membedakan Yesus dengan semua manusia dalam sejarah?

a. Yesus adalah tukang kayu yang hebat.
b. Yesus menghabiskan waktu dengan orang-orang..
c. Yesus dibaptis di dalam air.
d. Yesus selalu menyenangkan Allah. 

“Setelah di masa yang lampau, Allah berulang kali berbicara kepada 
nenek moyang kita melalui para nabi, pada hari-hari terakhir ini, 

Allah berbicara kepada kita melalui Anak-Nya yang telah dipilih-Nya 
untuk menjadi Pewaris atas segala sesuatu, yang melalui-Nya juga 

Allah menciptakan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah 
dan gambaran yang sempurna dari sifat-Nya, Ia pula yang

menopang segala sesuatu dengan �rman kuasa-Nya.”
IBRANI 1:1-3, AYT
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B Keesaan Allah (yang tritunggal) lagi-lagi dinyatakan dalam peristiwa 
ini. Hubungkan nama di sisi kiri dengan frasa paling tepat di sisi 
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1. Roh Allah  

2. Anak Allah  

3. Bapa  

a. turun ke atas Sang Anak 
dalam rupa burung merpati
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45 ANAK YANG SEMPURNA
  MATIUS 3

A Ceritakan apa yang Anda lihat dari gambar ini!
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 ______________________________
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 ______________________________
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 ______________________________
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2. Menurut Anda, apa maksud Yesus saat Dia berkata, “Aku dan Bapa
adalah satu”?

 

a. Bahwa Yesus hanyalah nabi hebat yang berbicara bagi Allah. 
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menopang segala sesuatu dengan �rman kuasa-Nya.”
IBRANI 1:1-3, AYT
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46 MANUSIA KEDUA
  MATIUS 4

A Tandai apakah alasan-alasan di bawah ini "benar" atau "salah"!

1. Setan senang Mesias datang untuk hidup dalam 
kerajaannya!

 Benar Salah 

2.  Benar Salah 

3. Setan ingin mengendalikan Yesus.  Benar Salah

4. Jika Anak Allah dapat terpikat oleh dosa, Dia tidak 
akan layak menyelamatkan umat-Nya dari dosa.

 Benar Salah 

5. Yesus telah berpuasa selama 30 hari 30 malam.  Benar Salah

6. Yesus sangat lapar sehingga Dia mengubah batu 
menjadi roti.

 Benar Salah

7. Yesus melawan Setan dengan mengutip perkataan 
dari Taurat Musa.

 Benar Salah 

8. Yesus tidak berdosa. Benar Salah

9. Setan belum pernah mencobai siapa pun seperti 
Yesus. Yesus sangat berbeda dari Adam dan 
keturunannya.

 Benar Salah 

Kemudian, Yesus berkata kepadanya, “Enyahlah, 
Satan! Ada tertulis, ‘Kamu harus menyembah 
Tuhan Allahmu dan kepada-Nya saja kamu 

beribadah.’” MATIUS  4:10, AYT

“Manusia pertama berasal dari                 , yaitu dari debu tanah. 

Manusia kedua berasal dari ...              .” (1 Korintus 15:47, AYT)

B 

1. 

2. 

3. 

4. 

bumi

Adam adalah manusia         ...       pertama.

Yesus adalah manusia .         ..       kedua.

Saat Setan mencobai Adam untuk berbuat dosa, ... 

kalah dan ...                menang. Saat Setan mencoba menyeret 

Yesus ke dalam dosa,     ...             kalah dan                ... menang.

bumi  •  surga  •  sempurna  •  Setan  •  Adam
Yesus  •  ke dalam  •  keluar  •  sempurna  •  Setan 
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Seperti dia mencobai manusia pertama untuk berbuat 
dosa, kini iblis berusaha menyeret Manusia ini ke dalam 
dosa.

Bandingkan Adam dan Yesus dengan mengisi bagian yang 
kosong dengan kata-kata di dalam kotak di bawah ini! Setiap 
kata hanya boleh dipakai sekali.

Manusia pertama menuntun kita ...                kerajaan dosa Setan dan 

maut. Manusia kedua datang untuk menuntun kita ...                   .
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47 SANG RAJA MESIAS 
  LUKAS 4

A Hubungkan setiap kata dengan penjelasan yang sesuai!

1. Nazaret

2. Sinagoge

3. Yesaya

4. Gulungan

B Isilah ruang kosong dengan kata-kata di dalam kotak di bawah ini! 

“ ... ...                 ada pada-Ku, karena Ia telah mengurapi Aku untuk 

memberitakan ...              kepada orang-orang miskin. Ia mengutus 

Aku untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan, dan 

pemulihan penglihatan kepada orang-orang    ...       , ....”

Yesus menutup   ...            itu lalu mengembalikannya kepada pejabat 

rumah ibadah, dan kemudian Dia duduk. Mata semua orang di dalam 

sinagoge itu terpaku pada diri-Nya. Lalu, Yesus mulai berbicara kepada 

mereka, “                          ,                          apa yang dituliskan Kitab Suci 

ini saat kamu mendengarnya.”(Lukas 4:17-18; 20-21, AYT)

C Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Apa yang dikatakan ayat yang Yesus baca di atas tentang Sang Raja 

Mesias dan apa yang akan Dia lakukan?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

a. rumah ibadah tempat Kitab Suci 
dibacakan dan dikhotbahkan 
setiap Sabtu

b. sejenis buku kuno yang bisa 
digulung

c. kota tempat Yesus bertumbuh

d. seorang nabi yang menulis 
kisah tentang Yesus 700 tahun 
sebelumnya

“Jangan berpikir bahwa Aku datang 
untuk meniadakan Hukum Taurat atau 

kitab para nabi. Aku datang bukan
untuk meniadakannya melainkan

untuk menggenapinya.”
MATIUS 5:17, AYT
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Roh Tuhan  •  Kabar Baik  •  buta  •  kitab  •  hari ini  •  genaplah

Yesus mengaku sebagai Mesias yang datang dari surga untuk mengenapi 
Kitab Suci para nabi. Bagaimana reaksi para tetangga-Nya terhadap klaim 
tersebut?
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 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
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Yesus mengaku sebagai Mesias yang datang dari surga untuk mengenapi 
Kitab Suci para nabi. Bagaimana reaksi para tetangga-Nya terhadap klaim 
tersebut?



 
 

 

EPISODE 11
KEKUASAAN SANG RAJA
RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 48–51

PERKENALKAN

J ika Anda ingin mengenal seseorang, cara mana yang
terbaik: Berkomunikasi lewat surat dan pesan singkat, atau 

menghabiskan waktu bersama dengan orang tersebut? TUHAN 
Allah, yang pernah berjalan dan berbicara dengan Adam dan 
Hawa, tidak pernah bermaksud membatasi komunikasi-Nya ke 
dalam kata-kata dalam Kitab Suci. Dia berencana untuk menya-
takan Diri-Nya secara pribadi.
Sejak semula, rencana Allah adalah untuk mengambil rupa manu-
sia, untuk merasakan lapar dan sakit, untuk mengalami kebaha-
giaan dan kepedihan kita, lalu menggenapi misi-Nya. Beberapa 
orang mengatakan bahwa Allah “terlalu hebat” untuk melakukan 
hal semacam itu. Namun, tidak sekali pun dalam sejarah ketika 
Sang Pencipta kita memandang rendah gagasan untuk turun 
sampai ke level manusia sehingga Dia bisa mengangkat kita naik 
kepada-Nya.
Hidup di dunia yang Dia ciptakan adalah bagian dari rencana Sang 
Pencipta sekaligus Raja kita untuk menyelamatkan orang berdosa 
dari hukum dosa dan maut serta mengembalikan kita kepada-Nya. 
Inilah alasan Yesus memberi tahu para murid-Nya, "Sebab, Anak 
Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang" 
(Lukas 19:10, AYT).

Saat Anda menyaksikan episode berikut, pikirkan bagaimana Anda 
akan menjawab pertanyaan yang terkadang ditanyakan Yesus 
kepada orang-orang:

“Namun, menurut kamu, siapakah Aku ini?” 
(Markus 8:29, AYT)

 (  14:02)

DISKUSIKAN

 
 

REFLEKSIKAN

Mereka sungguh sangat takut dan berkata satu kepada 
yang lain, "Siapakah Dia ini? Bahkan angin dan laut pun 
taat kepada-Nya!" (Markus 4:41, AYT)

Dia berkata, "Waktunya telah genap, dan Kerajaan Allah 
sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!" 
(Markus 1:15, AYT)

PERKAYA
Tinjau kembali episode 11 dengan melakukan 
aktivitas-aktivitas pada halaman berikutnya.

 

TONTON

Episode 11 mencakup Adegan 48-51

105

11

1.    
2.    
3.    

4.    

5.   

6.   

7.   

8.  

Apa yang mengejutkan Anda dari episode ini?                                                                                               
Bagaimana Yesus menunjukkan kuasa-Nya atas alam?                                                                                          
Apa yang dilihat Yesus sebagai kebutuhan terbesar dari orang sakit, buta, atau 
lumpuh?                                                    
Apa yang dituduhkan para pemimpin agama kepada Yesus terkait penghujatan 
(kepada Allah)?                                                  
Apa yang dimaksud Yesus saat Dia berkata, "Akulah yang bangkit dan yang 
hidup"? Bagaimana Dia membuktikan bahwa perkataan-Nya itu benar?  
Pikirkan tentang satu mukjizat Yesus yang secara khusus sangat berkesan bagi 
Anda. Apa alasannya?                                         
Berdasarkan yang sudah Anda lihat dan dengar sejauh ini, Anda percaya Yesus 
sebagai siapa? Jelaskan.                                      
Bagaimana mukjizat Yesus membuktikan bahwa perkataan-Nya itu benar? 
(Petunjuk: lihat Yohanes 11:25 + memanggil Lazarus keluar dari makam.)
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48 KUASA ATAS IBLIS DAN PENYAKIT
  LUKAS 4

A Yesus mengadakan banyak mukjizat saat Dia di bumi. Lingkari 
mukjizat-mukjizat yang menurut Kitab Suci diadakan oleh Yesus.

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Bagaimana kemampuan Yesus untuk mengadakan mukjizat 

dapat membuktikan klaim-Nya bahwa Dialah Mesias?
 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Bagaimana roh jahat bisa tahu siapa Yesus itu? Jelaskan.

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. Apa yang diteriakkan roh jahat saat Yesus mengusir mereka keluar?

a. “Engkau adalah Anak Allah!” c.     “Ampunilah kami!”
b. “Lepaskan kami dari siksaan ini.” d.    “Siapa kamu?”

4.  Apa yang terjadi terhadap kekuatan dan kuasa Setan atas bumi saat 
Raja Kemuliaan menginvasi wilayahnya?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

C Tandai apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini "benar" atau "salah"!
1.  Benar  Salah

2.  Benar   Salah

3. Roh jahat tahu siapa Yesus dan takut kepada-Nya.  Benar   Salah

4. Pesan Yesus adalah “Kerajaan Allah sudah dekat. 
Bertobatlah dan percayalah terhadap Kabar Baik!”

 Benar   Salah 

Yesus hanya dapat menyembuhkan beberapa jenis penyakit.

membuat orang buta melihat  •  membuat orang lumpuh berjalan
• menyembuhkan orang sakit kusta  •  membuat orang miskin menjadi 
kaya  •  membuat orang tuli mendengar - membangkitkan orang mati

Danau Galilea pada masa kini. Dengan kedalaman 
215 meter di bawah permukaan air laut, danau ini 

adalah danau air tawar terdalam di Bumi.
 

Mereka sempoyongan dan 
terhuyung-huyung seperti orang 

mabuk, dan segala hikmat mereka
berakhir. Kemudian, mereka berseru-
seru kepada TUHAN dalam kesesakan 
mereka, dan Dia melepaskan mereka
dari kesulitan-kesulitan mereka. Dia 

membuat badai tenang, dan gelombang-
gelombang terdiam.

— RAJA DAUD (MAZMUR 107:27-29, AYT)

49 KUASA ATAS ANGIN DAN OMBAK
  MARKUS  4 

A Bubuhkan nomor pada gambar-gambar ini sesuai 
dengan urutan peristiwanya.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

 Yesus sedang mengajar di tepi danau. Ada kerumunan orang banyak 
sehingga Dia naik ke atas perahu, duduk di atasnya, dan berbicara dari 
sana.
Setelah selesai mengajar, Yesus menyuruh murid-murid-Nya menye-
berang danau. Namun, badai besar datang tidak lama setelahnya. 
Ombak besar menerjang, dan perahu itu mulai penuh dengan air.
Yesus sedang tidur di buritan perahu. Para murid membangunkan Dia 
dengan berteriak, “Guru, tidakkan Engkau peduli kita akan tenggelam?”
Saat Yesus bangun, Dia menghardik angin ribut itu dan berkata kepada 
ombak, “Diam! Tenanglah!”
Tiba-tiba, angin ribut berhenti, dan danau itu menjadi tenang.
Lalu, Dia bertanya kepada mereka, “Mengapa kamu takut? Di manakah 
imanmu?” Para murid sangat ketakutan. “Siapa orang ini?” tanya mereka 
kepada satu sama lain. “Bahkan angin dan ombak tunduk kepadanya!”

 

 

  

 

 

1

a. 

d. 

b.

e.

c.

f.
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11“Tangan Tuhan” adalah salah satu gelar Mesias.



48 KUASA ATAS IBLIS DAN PENYAKIT
  LUKAS 4

A Yesus mengadakan banyak mukjizat saat Dia di bumi. Lingkari 
mukjizat-mukjizat yang menurut Kitab Suci diadakan oleh Yesus.
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1. Bagaimana kemampuan Yesus untuk mengadakan mukjizat 

dapat membuktikan klaim-Nya bahwa Dialah Mesias?
 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Bagaimana roh jahat bisa tahu siapa Yesus itu? Jelaskan.

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. Apa yang diteriakkan roh jahat saat Yesus mengusir mereka keluar?

a. “Engkau adalah Anak Allah!” c.     “Ampunilah kami!”
b. “Lepaskan kami dari siksaan ini.” d.    “Siapa kamu?”

4.  Apa yang terjadi terhadap kekuatan dan kuasa Setan atas bumi saat 
Raja Kemuliaan menginvasi wilayahnya?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

C Tandai apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini "benar" atau "salah"!
1.  Benar  Salah

2.  Benar   Salah

3. Roh jahat tahu siapa Yesus dan takut kepada-Nya.  Benar   Salah

4. Pesan Yesus adalah “Kerajaan Allah sudah dekat. 
Bertobatlah dan percayalah terhadap Kabar Baik!”

 Benar   Salah 

Yesus hanya dapat menyembuhkan beberapa jenis penyakit.

membuat orang buta melihat  •  membuat orang lumpuh berjalan
• menyembuhkan orang sakit kusta  •  membuat orang miskin menjadi 
kaya  •  membuat orang tuli mendengar - membangkitkan orang mati

Danau Galilea pada masa kini. Dengan kedalaman 
215 meter di bawah permukaan air laut, danau ini 

adalah danau air tawar terdalam di Bumi.
 

Mereka sempoyongan dan 
terhuyung-huyung seperti orang 

mabuk, dan segala hikmat mereka
berakhir. Kemudian, mereka berseru-
seru kepada TUHAN dalam kesesakan 
mereka, dan Dia melepaskan mereka
dari kesulitan-kesulitan mereka. Dia 

membuat badai tenang, dan gelombang-
gelombang terdiam.

— RAJA DAUD (MAZMUR 107:27-29, AYT)

49 KUASA ATAS ANGIN DAN OMBAK
  MARKUS  4 

A Bubuhkan nomor pada gambar-gambar ini sesuai 
dengan urutan peristiwanya.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

 Yesus sedang mengajar di tepi danau. Ada kerumunan orang banyak 
sehingga Dia naik ke atas perahu, duduk di atasnya, dan berbicara dari 
sana.
Setelah selesai mengajar, Yesus menyuruh murid-murid-Nya menye-
berang danau. Namun, badai besar datang tidak lama setelahnya. 
Ombak besar menerjang, dan perahu itu mulai penuh dengan air.
Yesus sedang tidur di buritan perahu. Para murid membangunkan Dia 
dengan berteriak, “Guru, tidakkan Engkau peduli kita akan tenggelam?”
Saat Yesus bangun, Dia menghardik angin ribut itu dan berkata kepada 
ombak, “Diam! Tenanglah!”
Tiba-tiba, angin ribut berhenti, dan danau itu menjadi tenang.
Lalu, Dia bertanya kepada mereka, “Mengapa kamu takut? Di manakah 
imanmu?” Para murid sangat ketakutan. “Siapa orang ini?” tanya mereka 
kepada satu sama lain. “Bahkan angin dan ombak tunduk kepadanya!”
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B Tandai apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini "benar" 
atau "salah"!
1. Yesus memilih 12 orang untuk mengikuti Dia dan 

belajar dari-Nya. Mereka disebut “para murid”.
 Benar Salah 

2. Sebagian besar murid Yesus adalah tukang kayu. Benar Salah

3. Tidak ada perempuan yang mengikut atau 
mendukung Yesus.

 Benar Salah

4. Panggilan Yesus itu sederhana, tetapi mahal. Benar Salah

5. Yesus mengatakan bahwa orang yang lebih mencintai 
keluarga mereka daripada Dia tidaklah layak bagi-Nya.

 Benar Salah
 

C Yesus bisa menenangkan angin dan ombak hanya dengan 
berbicara kepada mereka. Apa yang diajarkan oleh peristiwa 
ini kepada Anda tentang Yesus?

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

50 KUASA ATAS DOSA
  MARKUS 2

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Suatu hari, ada empat orang yang mengusung seorang lumpuh 

datang kepada Yesus. Apa yang pertama kali Yesus katakan 
kepada orang lumpuh itu?

 

a. “Mengapa kamu kemari?” b. “Dosamu diampuni.”
c. “Di manakah imanmu?” d. “Bangun dan berjalanlah.”

2. Yesus tahu bahwa kebutuhan terbesar orang itu adalah ...

a. untuk diampuni dosanya. b. untuk dapat berjalan.

3. Ahli-ahli Taurat mengira bahwa Yesus menghujat Allah karena ...

a. mereka tahu isi pikiran-Nya. b. hanya Allah yang dapat
mengampuni dosa. 

4. Bagaimana Yesus tahu pikiran para ahli Taurat itu?

a. Yesus pintar menebak.  b.  Dia Tahu segalanya.

5. Anak Manusia membuktikan bahwa Dia punya otoritas di bumi
untuk mengampuni dosa dengan cara ...
a. mengampuni dosa

orang lumpuh itu.
 b.  membuat orang lumpuh

itu bisa berjalan.

6. Bagaimana respons para saksi mata terhadap mukjizat itu?

a. Mereka terkagum-kagum dan menyembah Allah.
b. Mereka meminta para ahli Taurat mengusir Yesus.
c. Mereka tidak memerhatikan mukjizat itu.

7. Apa yang membutakan para ahli Taurat itu sehingga mereka
tidak dapat melihat siapa Yesus sebenarnya?(Pilih dua jawaban.)

a. agama mereka b. kurang tidur
c. ruangan yang gelap d. kesombongan mereka

8. Dari kisah ini, menurut Anda dua hati ini melambangkan
apa? Jelaskan!

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
 
 
9.  Orang-orang yang berbeda memercayai hal-hal yang berbeda 

pula tentang Yesus. Berdasarkan yang sudah kita pelajari dari 
dua kisah terakhir, menurut Anda, siapa Yesus itu? Jelaskan!

 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 

 

  
—Tuhan Yesus LUKAS 5:27; MATIUS 10:37 

 

“Ikutlah Aku.” Siapa yang lebih mengasihi ayah atau 
ibunya daripada Aku, tidak layak bagi-Ku. Dan, siapa 

yang lebih mengasihi anak laki-laki atau anaknya 
perempuan daripada Aku, tidak layak bagi-Ku.

  

“Bukan lagi karena perkataanmu kami menjadi percaya,
melainkan karena kami sendiri telah mendengar, dan kami tahu 

bahwa Dia ini benar-benar Juru Selamat dunia.” Yohanes 4:42
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 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 

 

  
—Tuhan Yesus LUKAS 5:27; MATIUS 10:37 

 

“Ikutlah Aku.” Siapa yang lebih mengasihi ayah atau 
ibunya daripada Aku, tidak layak bagi-Ku. Dan, siapa 

yang lebih mengasihi anak laki-laki atau anaknya 
perempuan daripada Aku, tidak layak bagi-Ku.

  

“Bukan lagi karena perkataanmu kami menjadi percaya,
melainkan karena kami sendiri telah mendengar, dan kami tahu 
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“Aku memegang kunci maut dan kunci Hades.”  
—YESUS (WAHYU 1:18, AYT)

51 KUASA ATAS KEMATIAN
  LUKAS 7; YOHANES 11

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1. Yesus berkuasa atas segala bagian ciptaan. Namun, Dia tidak berkeliling 

dan berkata, “Sembah Aku! Akulah Allah!” Apa yang justru Dia lakukan 
dan mengapa Dia melakukannya?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Kitab Suci mencatat bahwa saat Yesus berada di kota Nain, Dia memerin-
tahkan kepada putra seorang perempuan untuk bangun dari peti matinya. 
Apa yang terjadi? Bagaimana respons orang-orang? (Pilih dua jawaban.)

a. Orang mati itu hidup kembali.
Orang mati itu tetap berada di peti matinya dan dikubur.b.  

c. Orang-orang mencoba membunuh Yesus.
Semua orang terpesona, lalu menyembah Allah.d. 

3. Saat memikirkan adegan-adegan dalam episode ini (48 -- 51), 
berapa banyak hal dahsyat yang bisa Anda pikirkan yang 
Yesus punya kuasa (kendali) atasnya?

 
 
 
 
 
 
 

Yesus berkuasa atas roh jahat dan penyakit.
Yesus berkuasa atas ...

“Tuhan, seandainya waktu itu Engkau ada di sini,

saudaraku pasti tidak akan ...            .”

“Akulah .          ..      dan ..            ; siapa pun yang percaya

kepada-Ku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati, dan

setiap orang yang hidup dan percaya kepada-Ku tidak

akan pernah mati. Apakah kamu percaya akan hal ini?”

B Isilah bagian yang kosong dalam percakapan dari Yohanes 11 ini 
dengan kata-kata di dalam kotak di bawah ini! Beberapa kata akan 
dipakai lebih dari sekali.

_________________:  

_________________:  

_________________:  

_________________: 

_________________:  

_________________:  

C Yesus berkata, “Akulah kebangkitan dan kehidupan” (Yohanes 11:25, AYT). 
Bagaimana orang-orang tahu bahwa perkataan-Nya itu benar?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Marta  •  Anak Allah  •  kebangkitan  •  Allah
batu  •  mati  •  Kristus  •  percaya  •  kehidupan  •  Yesus

 

Marta
mati

“Bukankah Aku sudah mengatakan kepadamu bahwa jika

kamu              ... , kamu akan melihat kemuliaan                  ? 

... Lazarus, keluarlah! ... Lepaskan kain-kain itu darinya 

dan biarkan dia pergi.”

“Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah                     ,

                   , yang datang ke dunia.”

“Singkirkan                 itu!”

“Tuhan, ... dia sudah meninggal selama empat hari.”
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 (  15:24)

Dataran dekat Danau Galilea, tempat Yesus 
terkadang mengajar kerumunan orang dan 

kadang juga memberi mereka makan.
 

Episode 12 mencakup Adegan 52–56
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EPISODE 11
MISI SANG RAJA

RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 52–56

PERKENALKAN

S alah satu gelar Mesias adalah Firman Allah. Ya, Dia adalah
Suara yang sama, yang pada saat hari pertama penciptaan 

berkata, “Jadilah terang.” Lalu, terang itu jadi. Dia adalah Pribadi 
yang pada hari ketiga berkata, “Biarlah tanah yang kering itu 
tampak.” Lalu, jadilah demikian. Dia jugalah Pribadi yang pada hari 
kelima berkata, “Biarlah burung-burung beterbangan di atas 
bumi.” Lalu, jadilah demikian.
Suara yang sama itu sekarang berada dalam wujud manusia, hidup 
di bumi di antara keluarga manusia yang untuk menyelamatkan 
mereka itulah Dia datang.
Ingatkah Anda dengan apa yang Yesus katakan kepada para 
pemuka agama setelah Dia berkata kepada orang lumpuh, “Hai 
anak-Ku, dosa-dosamu diampuni”? Dia berkata kepada mereka, 
“Akan tetapi, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia memiliki 
kuasa di bumi untuk mengampuni dosa.” Dia berkata kepada orang 
lumpuh itu, “Aku berkata kepadamu: bangun, angkat kasurmu, dan 
pulanglah ke rumahmu.” (Markus 2:5; 10-11, AYT) Dan, itulah yang 
terjadi.
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Yesus mengam-
puni dosa. Siapa yang bisa membuka mata orang buta selain 
Allah? Yesus membuka mata orang buta. Siapa yang bisa 

menenangkan badai selain Allah? Yesus menenangkan badai 
dan ombak. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati selain 
Allah? Yesus membangkitkan orang mati.

Namun, Dia datang ke bumi bukan hanya untuk menunjuk-
kan seperti apa Allah itu. Dia datang untuk 
membuat jalan kembali kepada Allah.
Inilah waktunya untuk belajar lebih banyak 
tentang misi-Nya.

TONTON

DISKUSIKAN
1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6.

7.

Manakah ajaran Yesus yang paling menonjol bagi Anda? Mengapa?
Apa itu nabi palsu? Mengapa Yesus memberi tahu orang-orang untuk 
mewaspadai mereka?
Apa yang membedakan Yesus dari para nabi Allah sebelum Dia?
Apa yang dimaksud Yesus saat Dia menjelaskan diri-Nya sebagai:

a. “roti hidup”? (Yohanes 6:35)

b. “jalan, dan kebenaran, dan kehidupan”? (Yohanes 14:6)

c. “terang dunia”? (Yohanes 8:12)

Apa yang dikatakan oleh suara dari surga tentang Yesus saat Dia
bertrans�gurasi di atas bukit?
Apa tujuan kedatangan Yesus? Apa yang dinubuatkan Yesus akan
mengambil alih Yerusalem untuk menggenapi tujuan itu? Bagaimana
Dia tahu hal ini akan terjadi?
Bagaimana kedatangan Yesus ke Yerusalem menggenapi nubuat yang 
berusia 500 tahun?

REFLEKSIKAN

Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Dia membawa dua belas murid-Nya 
secara terpisah. Dalam perjalanan, Dia berkata kepada mereka, "Lihatlah, 
kita sedang menuju Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada 
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menghukum-Nya 
dengan kematian. Lalu, mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-
bangsa lain untuk mengejek, mencambuki, dan menyalibkan-Nya. Dan, 
pada hari ketiga, Dia akan dibangkitkan." (Matius 20:17-20, AYT)

PERKAYA
Tinjau kembali episode 12 dengan melakukan 
aktivitas-aktivitas pada halaman berikutnya.



 (  15:24)

Dataran dekat Danau Galilea, tempat Yesus 
terkadang mengajar kerumunan orang dan 

kadang juga memberi mereka makan.
 

Episode 12 mencakup Adegan 52–56

112 113113

12

EPISODE 11
MISI SANG RAJA

RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 52–56

PERKENALKAN

S alah satu gelar Mesias adalah Firman Allah. Ya, Dia adalah
Suara yang sama, yang pada saat hari pertama penciptaan 

berkata, “Jadilah terang.” Lalu, terang itu jadi. Dia adalah Pribadi 
yang pada hari ketiga berkata, “Biarlah tanah yang kering itu 
tampak.” Lalu, jadilah demikian. Dia jugalah Pribadi yang pada hari 
kelima berkata, “Biarlah burung-burung beterbangan di atas 
bumi.” Lalu, jadilah demikian.
Suara yang sama itu sekarang berada dalam wujud manusia, hidup 
di bumi di antara keluarga manusia yang untuk menyelamatkan 
mereka itulah Dia datang.
Ingatkah Anda dengan apa yang Yesus katakan kepada para 
pemuka agama setelah Dia berkata kepada orang lumpuh, “Hai 
anak-Ku, dosa-dosamu diampuni”? Dia berkata kepada mereka, 
“Akan tetapi, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia memiliki 
kuasa di bumi untuk mengampuni dosa.” Dia berkata kepada orang 
lumpuh itu, “Aku berkata kepadamu: bangun, angkat kasurmu, dan 
pulanglah ke rumahmu.” (Markus 2:5; 10-11, AYT) Dan, itulah yang 
terjadi.
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Yesus mengam-
puni dosa. Siapa yang bisa membuka mata orang buta selain 
Allah? Yesus membuka mata orang buta. Siapa yang bisa 

menenangkan badai selain Allah? Yesus menenangkan badai 
dan ombak. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati selain 
Allah? Yesus membangkitkan orang mati.

Namun, Dia datang ke bumi bukan hanya untuk menunjuk-
kan seperti apa Allah itu. Dia datang untuk 
membuat jalan kembali kepada Allah.
Inilah waktunya untuk belajar lebih banyak 
tentang misi-Nya.

TONTON

DISKUSIKAN
1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6.

7.

Manakah ajaran Yesus yang paling menonjol bagi Anda? Mengapa?
Apa itu nabi palsu? Mengapa Yesus memberi tahu orang-orang untuk 
mewaspadai mereka?
Apa yang membedakan Yesus dari para nabi Allah sebelum Dia?
Apa yang dimaksud Yesus saat Dia menjelaskan diri-Nya sebagai:

a. “roti hidup”? (Yohanes 6:35)

b. “jalan, dan kebenaran, dan kehidupan”? (Yohanes 14:6)

c. “terang dunia”? (Yohanes 8:12)

Apa yang dikatakan oleh suara dari surga tentang Yesus saat Dia
bertrans�gurasi di atas bukit?
Apa tujuan kedatangan Yesus? Apa yang dinubuatkan Yesus akan
mengambil alih Yerusalem untuk menggenapi tujuan itu? Bagaimana
Dia tahu hal ini akan terjadi?
Bagaimana kedatangan Yesus ke Yerusalem menggenapi nubuat yang 
berusia 500 tahun?

REFLEKSIKAN

Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Dia membawa dua belas murid-Nya 
secara terpisah. Dalam perjalanan, Dia berkata kepada mereka, "Lihatlah, 
kita sedang menuju Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada 
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menghukum-Nya 
dengan kematian. Lalu, mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-
bangsa lain untuk mengejek, mencambuki, dan menyalibkan-Nya. Dan, 
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PERKAYA
Tinjau kembali episode 12 dengan melakukan 
aktivitas-aktivitas pada halaman berikutnya.



52 SANG PENYEDIA
  YOHANES 6 

A Jawablah pertanyaan di bawah ini tentang Yesus Sang Penyedia!
1. Berapa banyak orang yang berkumpul di sisi bukit pada hari tersebut?

a. lebih dari 500 orang b. sekitar 100 orang
c. sekitar 1.000 orang

5 roti dan 2 ikan

 d. lebih dari 5.000 orang

2 roti dan 5 ikan

2. Yesus bertanya kepada para murid-Nya perihal di mana mereka bisa 
membeli roti untuk memberi makan orang-orang. Andreas mendapati 
seorang anak kecil dengan makanan. Makanan apa yang dia punya?
a.  b. 

3. Ceritakan apa yang Yesus lakukan terhadap makan siang anak laki-laki itu!

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

4. Pada hari berikutnya, apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang 
terhadap Yesus, dan mengapa?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

5. Yesus memberi tahu bahwa mereka tidak perlu terlalu merisaukan 
hal-hal fana seperti makanan. Apa yang seharusnya mereka cari 
sepenuh tenaga?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

6. Menurut Anda, apa maksud Yesus saat Dia berkata, “Akulah roti hidup”?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Yesus berkata kepada mereka, “Akulah roti hidup; orang 
yang datang kepada-Ku tidak akan lapar lagi, dan orang 

yang percaya kepada-Ku tidak akan haus lagi.”

 

YOHANES 6:35, AYT

53 SANG GURU


A Jawablah pertanyaan di bawah ini tentang Yesus Sang Guru!
1. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Cocokkan pertanyaan orang-orang dengan jawaban 
yang diajarkan Yesus!

1. Bagaimana saya harus 
memperlakukan 
musuh?

Yesus adalah Guru yang berbeda — Dia adalah Guru dari surga.

 

2. Bagaimana 
saya berdoa?

3. Bolehkah saya 
merasa khawatir?

4. Apa hal paling penting 
dalam hidup ini?

 

5. Apa yang harus saya 
lakukan terhadap 
nabi palsu?

 

“Akulah jalan, dan kebenaran, 
dan kehidupan.”

 
 

YOHANES 14:6, AYT

a. Mencari kerajaan Allah 
dan kebenaran-Nya.

b Kaum Pagan melakukannya, 
tetapi Anda bisa percaya 
bahwa Bapa di surga tahu 
kebutuhan Anda.

c. Kasihi dan berdoalah 
untuk mereka.

d. Waspadalah terhadap 
“serigala berbulu domba” 
yang tipuannya bisa 
merusak Anda itu.

e. Lakukanlah secara tersem-
bunyi, bukan untuk dilihat 
orang, tetapi untuk dilihat 
Bapa di Surga (untuk 
menghabiskan waktu 
bersama-Nya).
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Apa yang membedakan Yesus dari guru-guru agama lainnya?

Apa yang membedakan Yesus dari para nabi sebelum Dia?
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C Gunakan dua gambar di bawah ini untuk menceritakan kembali 
perumpamaan Yesus tentang dua rumah (Matius 7:24-27)!

 

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

D Jika Anda mendengar dan melakukan (percaya dan menaati) 
perintah Yesus, dengan apakah Dia membandingkan Anda?
Jika Anda tidak melakukan perintah-Nya, dengan apakah Dia 
membandingkan Anda?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

a. Penjaga Bait Allah

b. Imam Kepala

c. Allah Bapa

d. Nabi Maleakhi

e. Yesus, Anak Allah

54 YANG MULIA
  MATIUS 17

A Siapa yang mengatakannya? Cocokkan frasa di bawah ini 
dengan nama di sampingnya.

1. “Mengapa kamu tidak 
membawa (Yesus) masuk?”

2. “Tidak ada yang pernah 
berbicara seperti Orang ini.”

3. “Akulah terang dunia.“

4. “Matahari Kebenaran akan terbit ....“

5. “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, 
kepada-Nya Aku berkenan. 
Dengarkanlah Dia.”

 

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Mengapa guru-guru agama dan imam-imam Yahudi tidak suka melihat 

banyak orang mendengarkan Yesus?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut 
Aku ... akan mempunyai terang hidup" (Yohanes 8:12, AYT). Apa maksud 
perkataan-Nya ini?
a. Bahwa Dia adalah Sumber tertinggi dari cahaya jasmani dan rohani.
b. Bahwa wajah-Nya selalu bercahaya seperti matahari.“Karena itu, semua orang yang mendengar 

perkataan-perkataan-Ku ini dan melakukannya 
akan menjadi seperti orang bijaksana yang 

membangun rumahnya di atas batu.”

 
 

 
 —Yesus  MATIUS 7:24

“Kami adalah saksi-saksi mata akan kemuliaan-Nya.” 
2 PETRUS 1:16, AYT
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55 MISI-NYA
  MATIUS 16, 20

Selama 3 tahun, Tuhan Yesus melakukan hal-hal baik dan menyembuhkan 
bayak orang. Namun, apakah misi-Nya hanya sebatas itu?

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Siapa yang mengasihi Yesus?

a. para pemimpin agama b. orang-orang biasa

2. Siapa yang membenci Yesus dan ingin membunuh-Nya?

a. para pemimpin agama b. orang-orang biasa 

3. Dalam gambar di bawah ini, ke manakah Yesus pergi?(Petunjuk:
Dia memberi tahu para murid-Nya bahwa Dia harus pergi ke sana dan menderita.)

 

a. ke Nazaret  b. ke Yerusalem
c.  ke Betlehem  d. ke Galilea

4. Apa yang dikatakan Petrus saat Yesus memberi tahu para murid-Nya 
bahwa Dia akan disiksa, dibunuh, lalu bangkit kembali? Mesias seperti 
apa yang diinginkan para murid?

 
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

5. Para murid belum mengerti misi Yesus. Apa misi Yesus 
saat pertama kali datang ke dunia?

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

6. Yesus berkata, “Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu harus 
menjadi *_____*. ... sama seperti Anak Manusia yang datang bukan 
untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawa-Nya 
sebagai tebusan bagi banyak orang.” (Matius 20:26 & 28, AYT)

a. guru  b. pelayan
c. pemimpin d. raja

56 SANG RAJA MEMASUKI YERUSALEM
  MARKUS 11

A Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata di dalam kotak di bawah ini! 

Ketika Yesus melewati jalanan, orang-orang 

membentangkan ____   mereka di jalan. Dan, 

ketika Yesus sudah semakin dekat Yerusalem, 

yaitu di jalan yang menurun dari arah Bukit 

Zaitun, semua pengikut-Nya mulai _____ 

Allah dengan bersukacita dan suara yang 

nyaring. Mereka bersyukur kepada Allah atas 

semua ____       yang telah mereka lihat. 

Mereka berseru, “Diberkatilah Dia yang 

datang sebagai ____       dalam nama Tuhan , 

damai sejahtera di surga dan ____            di 

tempat yang mahatinggi!”

B Untuk melepaskan orang-orang dari apakah Yesus datang?
a. dari orang Romawi b. dari kemiskinan
c. dari para pemimpin 

agama yang korup
 d. dari dosa mereka

Tuhan •   Raja  •  mukjizat  •   kemuliaan  •   pakaian   •  memuji

Gerbang Timur, atau disebut juga Gerbang Emas, adalah tempat Yesus memasuki 
Yerusalem dengan menaiki keledai dalam perjalanan-Nya menuju salib. Gerbang ini 

sekarang ditutup dan dikunci, tetapi Kitab Suci menubuatkan bahwa saat Mesias kembali 
untuk menghakimi dunia, Dia akan memasuki Yerusalem melewati gerbang ini sekali lagi.
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 (  14:50)

Episode 13 mencakup Adegan 57–61

Bukit berbatu ini adalah daerah pegunungan yang 
dinamai “Allah Menyediakan” oleh Nabi Abraham.

Bukit ini punya beberapa nama lain, seperti: 
Golgota, Bukit Tengkorak, dan Kalvari.
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EPISODE 13
KEPATUHAN SANG RAJA
RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 57–61

PERKENALKAN

P         ada episode yang lalu, kita mendengar Yesus Sang Mesias
         membicarakan misi-Nya: mengapa Dia turun dari surga ke 
bumi. 
Ingatkah Anda terhadap apa yang Dia katakan kepada para 
murid-Nya saat mereka pergi ke Yerusalem? Yesus memberi tahu 
mereka bahwa Dia akan pergi ke sana untuk menderita dan mati.
Apakah Anda tahu di mana tempat Anda akan mati nanti? Atau 
bagaimana Anda akan mati? Atau kapan Anda akan mati? Kita 
tidak tahu hal-hal itu. Namun, Yesus tidak seperti kita. Dia tahu di 
mana Dia akan mati dan Dia memberitahukannya kepada para 
murid-Nya (Matius 16:21).

Dia juga menubuatkan bagaimana Dia akan mati. Dia akan
ditangkap dan dihukum oleh para pemimpin agama, lalu disiksa 
dan disalibkan oleh pasukan Romawi (Matius 20:17-19).

Yesus juga memberi tahu para murid-Nya kapan Dia akan mati. Dia 
akan menumpahkan darah-Nya pada hari yang sama saat orang 
Yahudi menyembelih domba untuk merayakan puasa 
Pesakh (Matius 26:1-2).

Yesus juga tahu mengapa Dia mati. Dia 
memberi tahu para murid-Nya, “Akulah 
gembala yang baik; gembala yang baik 
memberikan nyawa-Nya bagi domba-
domba” (Yohanes 10:11, AYT).
Inilah saatnya bagi Raja Kemuliaan untuk
menyerahkan nyawa-Nya.

TONTON

DISKUSIKAN
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.

8.

Mengapa para pemimpin agama tidak menginginkan Yesus menjadi raja?                                                                                 

Mengapa Yesus memberi makan dan minum kepada para murid saat makan 
bersama mereka yang terakhir kali? Melambangkan apakah makanan dan 
minuman itu? 

Mengapa Yesus tidak membela diri saat tentara datang untuk menangkap-Nya? 
Apa yang para pemimpin agama tuduhkan kepada-Nya?                        

Sebutkan beberapa kesamaan antara kurban Abraham di atas Bukit Moria 
(Episode 7) dan kurban Alah di daerah pegunungan yang sama itu!               

Sebutkan beberapa nubuat Perjanjian Lama yang digenapi saat Yesus disalibkan!                                                                      

Dari sudut pandang manusia, mengapa Yesus disalib meskipun Dia tidak 
bersalah? Dari sudut pandang Allah, mengapa Yesus disalib?                    

Berapa harga yang dibayar Allah untuk menebus Anda?                                                                                                

Seberapa berharganya Anda bagi Allah?                                                                                                              

REFLEKSIKAN

“Kamu sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari 
nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana seperti emas atau 
perak, melainkan dengan darah Kristus yang mulia, darah Anak Domba 
yang tidak bercacat dan yang sempurna.” (1 Petrus 1:18-19, AYT)

PERKAYA
Tinjau kembali episode 13 dengan melakukan 
aktivitas-aktivitas pada halaman berikutnya.



 (  14:50)
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bersalah? Dari sudut pandang Allah, mengapa Yesus disalib?                    

Berapa harga yang dibayar Allah untuk menebus Anda?                                                                                                

Seberapa berharganya Anda bagi Allah?                                                                                                              

REFLEKSIKAN

“Kamu sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari 
nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana seperti emas atau 
perak, melainkan dengan darah Kristus yang mulia, darah Anak Domba 
yang tidak bercacat dan yang sempurna.” (1 Petrus 1:18-19, AYT)

PERKAYA
Tinjau kembali episode 13 dengan melakukan 
aktivitas-aktivitas pada halaman berikutnya.



57 SANG RAJA DICOBAI
  LUKAS 20

A Tandai apakah alasan-alasan di bawah ini “benar” 
atau “salah”!

 

1. Para pemimpin bait Allah mendorong orang-orang 
biasa untuk mengikuti Yesus.

 Benar  Salah 

2. Para pemimpin bait Allah ingin agar Yesus 
menjadi raja.

 Benar  Salah

3. Para pemimpin bait Allah mengirim mata-mata untuk 
membuat Yesus mengatakan sesuatu yang dapat 
membuat Dia ditangkap.

 Benar  Salah 

4. Para pemimpin bait Allah menjebak Yesus dengan 
pertanyaan-pertanyaan mereka.

 Benar  Salah

B Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Bagaimana respons para pemimpin bait Allah saat Yesus, yang saat itu 

masih anak-anak, menanyakan pertanyaan mendalam dan memberikan 
jawaban bijak di Bait Allah? Bagaimana perubahan sikap mereka
terhadap Yesus?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Yesus ditanyai, “Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada 
Kaisar atau tidak?” (Lukas 20:22, AYT) Apakah ini pertanyaan jebakan? 
Jika ya, dari sisi apa? Apa respons Yesus?

 
 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. Bagaimana reaksi orang-orang terhadap jawaban Yesus?
Apa yang dilakukan para musuh Yesus selanjutnya?

  

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

58 SANG RAJA DITANGKAP
  MARKUS 14 

A Dari peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama para murid-Nya, 
ceritakan tentang benda-benda di sebelah kanan ini. Apa namanya 
dan apa yang mereka lambangkan?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Hubungkan kata-kata di bawah ini dengan frasa yang paling tepat!

1. Paskah

2. anak domba

3. roti yang dipecah-
pecahkan

4. secawan anggur

5. Getsemani

6. Anak Manusia

7. Yang Mahakuasa

C Apa yang terjadi di Taman Getsemani?

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

a. gelar yang terkadang dipakai Yesus 
saat berbicara tentang diri-Nya sendiri

b. 

c. pengingat akan darah Yesus

d. taman tempat Yesus berdoa 
kepada Bapa-Nya

e. pengingat tubuh Yesus

f. nama lain untuk Allah Bapa

g. ribuan ekor disembelih saat Paskah

Dengan melihat ke seberang dari Kidron Valley (Lembah Kidron) ke arah Gerbang Timur 
Yerusalem, pemandangan ini diambil dari Taman Getsemani, tempat Yesus membiarkan 

para tentara menangkap-Nya, mengikat-Nya, dan membawa-Nya ke rumah kepala 
pemimpin agama untuk diadili dan dihukum.
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Perayaan Kurban tahunan
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Perayaan Kurban tahunan



D Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang penangkapan Yesus berikut ini!
1. Siapa yang dibawa para pemimpin agama untuk menangkap Yesus?

a. sekumpulan orang bersenjata b. sekumpulan orang biasa

untuk menggenapi nubuat para nabi

2. Mengapa Yesus mengatakan bahwa penangkapan itu sedang berlangsung?

a. untuk menunjukkan keadilan

mereka kabur

 b. 

3. Apa yang dilakukan para murid saat Yesus ditangkap?

a.  b. mereka berdoa untuk-Nya

E Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata di dalam kotak di bawah ini!

Lalu,                    ____ berdiri di hadapan mereka dan bertanya kepada Yesus, 

“Apakah Engkau tidak memberi jawaban? Orang-orang ini  ___            untuk 

melawan-Mu.” Akan tetapi, Dia tetap  ___            dan tidak menjawab. Imam 

Besar bertanya lagi kepada Yesus, “Apakah Engkau      ____      , Anak dari 

yang Terpuji?”

Yesus berkata, “                      , dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di 

sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang dengan awan-awan di langit.”

Imam Besar merobek jubahnya, dan berkata, “Mengapa kita masih perlu 

saksi? Kamu telah mendengar _____              . Apa keputusanmu?”

Mereka semua menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan

 ___           .

Beberapa orang mulai meludahi Dia, dan menutup muka-Nya, dan menin-

ju-Nya, dan berkata kepada-Nya, “                                ! ”Para pengawal men-

gambil dan ____                    .

(Markus 14:60-65, AYT)

Imam Besar

Imam Besar • bersaksi • diam • Mesias • Akulah Dia
• hujatan-Nya • mati • Bernubuatlah • menampar

 

59 SANG RAJA DIHUKUM
  YOHANES 18

A Cocokkan huruf yang sesuai dengan masing-masing gambar!
a. Para pemimpin agama b. Pilatus c. Yesus   d. Kerumunan orang

B Siapa yang mengatakannya? Isilah nama dalam percakapan ini! 
Pakailah nama dari pertanyaan A di atas!

 

_________________ : “Orang ini memecah-belah orang-orang kita dengan 
mengatakan untuk tidak membayar pajak mereka 
kepada pemerintah Romawi dan mengaku diri-Nya 
sebagai Mesias, Sang Raja.”

_________________ : 

_________________ : “Kalau Orang ini bukan orang jahat, kami tentu tidak akan 
membawa-Nya kepadamu.”

_________________ : “Apakah Engkau Raja orang Yahudi?
Apa yang telah Engkau lakukan?”  

_________________ : “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini. Jika kerajaan-Ku dari dunia 
ini, pelayan-pelayan-Ku pasti akan melawan supaya Aku
tidak diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi,
kerajaan-Ku bukanlah dari dunia ini.“

_________________ : “Jadi, Engkau seorang raja?” 

_________________ : “Engkaulah yang mengatakan bahwa Aku adalah raja. Untuk 
inilah Aku lahir, dan untuk inilah Aku datang ke dunia, yaitu 
untuk bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal 
dari kebenaran akan mendengarkan suara-Ku.”

_________________ : “Apakah kebenaran itu?”
_________________ : 

_________________ : “Salibkan Dia! Salibkan Dia!” 

_________________ :  “Mengapa? Kejahatan apa yang telah dilakukan Orang ini? Ia 
tidak bersalah. Aku tidak menemukan kesalahan apa pun 
pada-Nya yang layak mendapat hukuman mati. Karena itu, 
aku akan menghajar-Nya lalu melepaskan-Nya.”

Namun, mereka terus bersikeras dan menuntut dengan suara nyaring 
supaya Yesus disalibkan. Dan, suara mereka pun menang. (Yohanes 18:30, 
33, 35-38; Lukas 23:21-22, AYT)

1. 2. 3. 4.
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“Aku tidak menemukan kesalahan apa pun pada diri Orang ini!”

“Aku tidak menemukan kesalahan apa pun pada-Nya.”



D Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang penangkapan Yesus berikut ini!
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“Aku tidak menemukan kesalahan apa pun pada diri Orang ini!”

“Aku tidak menemukan kesalahan apa pun pada-Nya.”



C Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Dalam adegan ini, siapa yang berbohong, dan 

tentang apakah mereka berbohong?
a. Para pemimpin agama, mereka berkata bahwa 

Yesus adalah seorang penjahat.
Yesus, yang mengaku sebagai Raja yang datang 
ke dunia untuk mewartakan kebenaran.

b.  

2. Dalam adegan ini, siapa yang tidak berbohong?

a. Yesus, saat Dia berkata, “Semua orang yang ada dalam 
kebenaran mendengarkan-Ku!”
Para pemimpin agama, saat mereka berkata bahwa Yesus
“telah memengaruhi orang-orang untuk memberontak.”

b. 

3. Pada akhirnya, Pilatus menghukum mati Yesus. Mengapa?

a. 
b.

Karena Pilatus yakin Yesus bersalah.
Karena Pilatus takut terhadap para pemimpin 
agama dan orang-orang mereka.

 

4. Apa yang dimaksud Yesus saat Dia berkata bahwa Dia adalah Raja, 
tetapi kerajaan-Nya "bukan dari dunia ini", tetapi "dari tempat lain".

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Kemudian, Pilatus berkata kepada imam-imam 
kepala dan orang banyak, “Aku tidak menemukan 

kesalahan pada Orang ini.”

  

 
 

LUKAS 23:4 , AYT

60 SANG RAJA DINOBATKAN
  MATIUS 27

A 

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. 

  

Kapankah kalimat Sang Mesias ini ditulis dalam Kitab Suci?

a.  700 tahun sebelum Yesus disiksa oleh para tentara.
b.  25 tahun sesudah Yesus disiksa oleh para tentara.

2. Isilah kata yang hilang dari nubuat Abraham dari 1.900 tahun sebelumnya! 
“Allah sendiri yang akan menyediakan *_____* untuk persembahan bakaran 
itu bagi-Nya.”
a.  domba jantan b. anak domba

3. Dari wilayah manakah orang yang dipaksa memikul salib Yesus itu berasal?
a. Eropa  b. Afrika Utara

4. Mahkota macam apa yang dipakaikan ke atas kepala Yesus? Kisah Penjanjian 
Lama mana yang mengingatkan Anda tentang hal ini? Jelaskan!

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

5. 
 

 
 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

dicambuk  •  dipukul  •  dirajam
dihina  •  diludahi  •  ditelanjangi
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Pilatus menghukum mati Yesus dengan hukuman salib. Apa yang 
terjadi sebelum itu? Lingkarilah kata-kata yang menceritakan 
bagaimana Yesus diperlakukan sebelumnya!

“Aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku, 
dan pipiku kepada orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak akan 
menyembunyikan wajahku dari penghinaan dan ludah.”

Di atas bukit mana Yesus disalibkan? Kisah Penjanjian Lama mana yang 
mengingatkan Anda tentang hal ini? Jelaskan!



C Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Dalam adegan ini, siapa yang berbohong, dan 

tentang apakah mereka berbohong?
a. Para pemimpin agama, mereka berkata bahwa 

Yesus adalah seorang penjahat.
Yesus, yang mengaku sebagai Raja yang datang 
ke dunia untuk mewartakan kebenaran.

b.  

2. Dalam adegan ini, siapa yang tidak berbohong?

a. Yesus, saat Dia berkata, “Semua orang yang ada dalam 
kebenaran mendengarkan-Ku!”
Para pemimpin agama, saat mereka berkata bahwa Yesus
“telah memengaruhi orang-orang untuk memberontak.”

b. 

3. Pada akhirnya, Pilatus menghukum mati Yesus. Mengapa?

a. 
b.

Karena Pilatus yakin Yesus bersalah.
Karena Pilatus takut terhadap para pemimpin 
agama dan orang-orang mereka.

 

4. Apa yang dimaksud Yesus saat Dia berkata bahwa Dia adalah Raja, 
tetapi kerajaan-Nya "bukan dari dunia ini", tetapi "dari tempat lain".

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Kemudian, Pilatus berkata kepada imam-imam 
kepala dan orang banyak, “Aku tidak menemukan 

kesalahan pada Orang ini.”

  

 
 

LUKAS 23:4 , AYT
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Pilatus menghukum mati Yesus dengan hukuman salib. Apa yang 
terjadi sebelum itu? Lingkarilah kata-kata yang menceritakan 
bagaimana Yesus diperlakukan sebelumnya!

“Aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku, 
dan pipiku kepada orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak akan 
menyembunyikan wajahku dari penghinaan dan ludah.”

Di atas bukit mana Yesus disalibkan? Kisah Penjanjian Lama mana yang 
mengingatkan Anda tentang hal ini? Jelaskan!



Abraham pun menyebut tempat itu:“TUHAN akan Menyediakan”. 
Sebab itu, sampai hari ini orang mengatakan, “Di gunung 

TUHAN hal itu akan disediakan.”

  

 

KEJADIAN 22:14, AYT

61 SANG RAJA DISALIBKAN
  LUKAS 23 

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. 

 

 
 

  

Semua yang dinubuatkan oleh Raja Daud telah digenapi. Misalnya, 
sebagaimana telah dinubuatkan, para pemimpin agama yang melihat 
Yesus berkata, "Ia menyelamatkan orang lain, ... biarlah Ia turun dari 
salib itu sekarang." (Matius 27:42, AYT). Namun, apa yang akan terjadi jika 
Yesus menyelamatkan diri-Nya sendiri? (Lingkarilah pernyataan 
yang benar!)
a. 
b. Dia tidak akan dapat menyelamatkan kita.

Dia tidak akan menggenapi Kitab Suci para nabi.

c. Dia akan gagal menjalankan misi-Nya.

2. Sekitar 1.900 tahun sebelum penyaliban Yesus, Nabi Abraham memberi 
tahu anaknya, “Anakku, Allah sendiri yang akan menyediakan anak 
domba untuk persembahan bakaran itu bagi-Nya.” (Kejadian 22, 8, AYT) 
Setelah Allah menyediakan domba jantan sebagai gantinya, Abraham 
menamai bukit itu, “TUHAN akan menyediakan” (Kejadian 22:14, AYT). 
Bagaimana bisa Yesus, “Anak Domba Allah” (Yohanes 1:29), dapat
menggenapi nubuat Abraham?

 
 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

 

 
 
 
  

Sekitar 1.900 SM Sekitar 30 M

Perjanjian Lama Perjanjian Baru

3. Dari yang sudah Anda pelajari dari Perjanjian 
Lama dan Perjanjian Baru, jelaskan bagaimana 
dua gambar di samping ini berbeda, tetapi 
serupa!

 

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 

4. 
 

 
 
 
 
 

5. Menurut Anda, apakah Allah mengasihi Anda secara pribadi?
Mengapa Anda berpendapat demikian?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Dia 
memberikan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap 

orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan memperoleh hidup yang kekal.

 
 

 
  

YOHANES 3:16 , AYT
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Sekitar 1.000 tahun sebelum Yesus disalibkan, Raja Daud menulis ini tentang 
Mesias:

"Mereka menusuk tangan dan kakiku. ... Mereka mengamati-amati dan melihat. 
Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan membuang undi 
atas jubahku. Semua yang melihatku mengejekku; Mereka membuka bibir, 
menggelengkan-gelengkan kepalanya. ... Gulirkan dirimu kepada TUHAN, 
biarlah Dia melepaskannya. Biarlah Dia menyelamatkannya karena Dia
berkenan kepadanya." (Mazmur 22:16-18, 7-8, AYT)

Mari kita lihat apakah Anda dapat mengerti arti dari urutan peristiwa ini. 
Kita akan kembali ke situ dalam episode selanjutnya.



Abraham pun menyebut tempat itu:“TUHAN akan Menyediakan”. 
Sebab itu, sampai hari ini orang mengatakan, “Di gunung 

TUHAN hal itu akan disediakan.”

  

 

KEJADIAN 22:14, AYT

61 SANG RAJA DISALIBKAN
  LUKAS 23 

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. 

 

 
 

  

Semua yang dinubuatkan oleh Raja Daud telah digenapi. Misalnya, 
sebagaimana telah dinubuatkan, para pemimpin agama yang melihat 
Yesus berkata, "Ia menyelamatkan orang lain, ... biarlah Ia turun dari 
salib itu sekarang." (Matius 27:42, AYT). Namun, apa yang akan terjadi jika 
Yesus menyelamatkan diri-Nya sendiri? (Lingkarilah pernyataan 
yang benar!)
a. 
b. Dia tidak akan dapat menyelamatkan kita.

Dia tidak akan menggenapi Kitab Suci para nabi.

c. Dia akan gagal menjalankan misi-Nya.

2. Sekitar 1.900 tahun sebelum penyaliban Yesus, Nabi Abraham memberi 
tahu anaknya, “Anakku, Allah sendiri yang akan menyediakan anak 
domba untuk persembahan bakaran itu bagi-Nya.” (Kejadian 22, 8, AYT) 
Setelah Allah menyediakan domba jantan sebagai gantinya, Abraham 
menamai bukit itu, “TUHAN akan menyediakan” (Kejadian 22:14, AYT). 
Bagaimana bisa Yesus, “Anak Domba Allah” (Yohanes 1:29), dapat
menggenapi nubuat Abraham?

 
 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

 

 
 
 
  

Sekitar 1.900 SM Sekitar 30 M

Perjanjian Lama Perjanjian Baru

3. Dari yang sudah Anda pelajari dari Perjanjian 
Lama dan Perjanjian Baru, jelaskan bagaimana 
dua gambar di samping ini berbeda, tetapi 
serupa!

 

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 

4. 
 

 
 
 
 
 

5. Menurut Anda, apakah Allah mengasihi Anda secara pribadi?
Mengapa Anda berpendapat demikian?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Dia 
memberikan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap 

orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan memperoleh hidup yang kekal.

 
 

 
  

YOHANES 3:16 , AYT
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Sekitar 1.000 tahun sebelum Yesus disalibkan, Raja Daud menulis ini tentang 
Mesias:

"Mereka menusuk tangan dan kakiku. ... Mereka mengamati-amati dan melihat. 
Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan membuang undi 
atas jubahku. Semua yang melihatku mengejekku; Mereka membuka bibir, 
menggelengkan-gelengkan kepalanya. ... Gulirkan dirimu kepada TUHAN, 
biarlah Dia melepaskannya. Biarlah Dia menyelamatkannya karena Dia
berkenan kepadanya." (Mazmur 22:16-18, 7-8, AYT)

Mari kita lihat apakah Anda dapat mengerti arti dari urutan peristiwa ini. 
Kita akan kembali ke situ dalam episode selanjutnya.



 
 

 

PERKENALKAN

Bagaimana pendapat Anda tentang kesediaan Sang Mesias
untuk menderita dan mati bagi Anda – menggantikan Anda, 

untuk dosa Anda – dan menanggung hukuman yang seharusnya 
Anda terima?
Beberapa orang berkata, “Allah tidak akan pernah membiarkan 
nabi besar seperti Yesus menderita kepedihan dan rasa malu dari 
penyaliban!” Mereka berkata seperti ini karena mereka belum 
menangkap rencana penyelamatan Allah, kejijikan dosa mereka, 
kekudusan Allah yang berapi-api, dan kasih Allah yang melimpah.
Yesus berkata, “Karena inilah, Bapa mengasihi Aku, sebab Aku 
memberikan nyawa-Ku supaya Aku dapat mengambilnya kembali. 
Tidak seorang pun telah mengambilnya dari-Ku, melainkan Akulah 
yang memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku mempunyai 
hak untuk memberikan nyawa-Ku, dan Aku juga mempunyai hak 
untuk mengambilnya kembali. Inilah perintah yang Aku 
terima dari Bapa-Ku” (Yohanes 10:17-18, AYT)

Yesus tahu mengapa Dia harus datang ke 
dunia. Dia datang untuk menanggung 
hukuman kekal dosa menggantikan kita. 
Dia datang untuk menanggung murka 
Allah yang disebabkan oleh dosa kita. Dia datang 
untuk menyelamatkan kita dari Setan, dosa, maut, 
dan neraka serta membawa kita kepada relasi yang 
dekat dan penuh sukacita dengan Dia selamanya.

Mari kita melanjutkan ke bagian paling penting dari 
kisah dan pesan Sang Raja.

 (  13:53)
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PENGORBANAN & 
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TONTON

Episode 14 mencakup Adegan 62–65

DISKUSIKAN
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.
8.

9.
10.

Apa yang paling menyentuh Anda dalam episode ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Terkait rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari Setan, dosa, maut, dan 
neraka, Kitab Suci berkata, “Tidak ada penguasa-penguasa zaman ini yang 
mengenalnya. Sebab, jika mereka telah mengenalnya, mereka tidak akan 
pernah menyalibkan Tuhan yang mulia” (1 Korintus 2:8, AYT). Apakah Anda 
mengerti rencana penyelamatan Allah? Jelaskan!
Mengapa salah satu penjahat (yang disalibkan di sebelah Yesus) sekarang 
berada di surga? Mengapa yang satunya ada di neraka?                                                                                                                                                                                                                 
Saat Tuhan Yesus digantung di atas salib dalam kegelapan, apa yang Allah 
bebankan kepada-Nya?                                                                                                                                                                                                                                                
Bagaimana salib Yesus bisa diibaratkan seperti altar tempat anak domba 
dipersembahkan?                                                                                                                                                                                                                                                       
Mengapa Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan 
Aku?"                                                                                                                                                                                                                                                                  
Apa yang Yesus maksud saat Dia berkata, "Sudah selesai"?                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Apakah para murid ingat kalau Yesus akan bangkit kembali? Apakah para 
pemimpin agama yang menuduh-Nya ingat akan hal itu?                                                                                                                                                                                                                    
Apa yang ditemukan para wanita di kubur pada Minggu pagi?                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Jika saya percaya Tuhan Yesus sebagai Anak Domba persembahan saya, 
mengapa saya tidak harus takut akan maut?                                                                                                                                                                                                                                

REFLEKSIKAN

Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? ... Kita semua seperti 
domba yang tersesat, setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Akan tetapi, 
TUHAN telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita. (Yesaya 53:1a, 6, AYT)

PERKAYA
Tinjau ulang episode 14 dengan melakukan aktivitas-aktivitas di halaman berikut.



 
 

 

PERKENALKAN

Bagaimana pendapat Anda tentang kesediaan Sang Mesias
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untuk dosa Anda – dan menanggung hukuman yang seharusnya 
Anda terima?
Beberapa orang berkata, “Allah tidak akan pernah membiarkan 
nabi besar seperti Yesus menderita kepedihan dan rasa malu dari 
penyaliban!” Mereka berkata seperti ini karena mereka belum 
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kekudusan Allah yang berapi-api, dan kasih Allah yang melimpah.
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memberikan nyawa-Ku supaya Aku dapat mengambilnya kembali. 
Tidak seorang pun telah mengambilnya dari-Ku, melainkan Akulah 
yang memberikannya menurut kehendak-Ku sendiri. Aku mempunyai 
hak untuk memberikan nyawa-Ku, dan Aku juga mempunyai hak 
untuk mengambilnya kembali. Inilah perintah yang Aku 
terima dari Bapa-Ku” (Yohanes 10:17-18, AYT)

Yesus tahu mengapa Dia harus datang ke 
dunia. Dia datang untuk menanggung 
hukuman kekal dosa menggantikan kita. 
Dia datang untuk menanggung murka 
Allah yang disebabkan oleh dosa kita. Dia datang 
untuk menyelamatkan kita dari Setan, dosa, maut, 
dan neraka serta membawa kita kepada relasi yang 
dekat dan penuh sukacita dengan Dia selamanya.

Mari kita melanjutkan ke bagian paling penting dari 
kisah dan pesan Sang Raja.

 (  13:53)
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TONTON

Episode 14 mencakup Adegan 62–65

DISKUSIKAN
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.
8.

9.
10.

Apa yang paling menyentuh Anda dalam episode ini?                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Terkait rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari Setan, dosa, maut, dan 
neraka, Kitab Suci berkata, “Tidak ada penguasa-penguasa zaman ini yang 
mengenalnya. Sebab, jika mereka telah mengenalnya, mereka tidak akan 
pernah menyalibkan Tuhan yang mulia” (1 Korintus 2:8, AYT). Apakah Anda 
mengerti rencana penyelamatan Allah? Jelaskan!
Mengapa salah satu penjahat (yang disalibkan di sebelah Yesus) sekarang 
berada di surga? Mengapa yang satunya ada di neraka?                                                                                                                                                                                                                 
Saat Tuhan Yesus digantung di atas salib dalam kegelapan, apa yang Allah 
bebankan kepada-Nya?                                                                                                                                                                                                                                                
Bagaimana salib Yesus bisa diibaratkan seperti altar tempat anak domba 
dipersembahkan?                                                                                                                                                                                                                                                       
Mengapa Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan 
Aku?"                                                                                                                                                                                                                                                                  
Apa yang Yesus maksud saat Dia berkata, "Sudah selesai"?                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Apakah para murid ingat kalau Yesus akan bangkit kembali? Apakah para 
pemimpin agama yang menuduh-Nya ingat akan hal itu?                                                                                                                                                                                                                    
Apa yang ditemukan para wanita di kubur pada Minggu pagi?                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Jika saya percaya Tuhan Yesus sebagai Anak Domba persembahan saya, 
mengapa saya tidak harus takut akan maut?                                                                                                                                                                                                                                

REFLEKSIKAN

Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? ... Kita semua seperti 
domba yang tersesat, setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Akan tetapi, 
TUHAN telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita. (Yesaya 53:1a, 6, AYT)

PERKAYA
Tinjau ulang episode 14 dengan melakukan aktivitas-aktivitas di halaman berikut.



62 SANG RAJA JURU SELAMAT
  LUKAS 23 

A  

1. Yesus merasakan malu yang 
disebabkan oleh dosa.

2. Yesus dikutuk menggantikan kita.

3. Yesus menanggung hukuman
yang pantas kita terima.

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Pada hari ketika Adam melanggar hukum Allah, Allah memberi tahu 
Setan, “Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kamu
akan meremukkan tumitnya” (Kejadian 3:15). Bagaimana cara Setan
meremukkan tumit Yesus pada peristiwa penyaliban?

 

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

2. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

a. 

b.

c.

Melainkan kami mengatakan hikmat Allah dalam rahasia, hikmat 
yang tersembunyi, yang Allah tetapkan sebelum permulaan zaman 
bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa-penguasa zaman ini yang 

mengenalnya. Sebab, jika mereka telah mengenalnya, mereka
tidak akan pernah menyalibkan Tuhan yang mulia.

 

 
1 KORINTUS 2:7-8, AYT

C 

1. Kedua penjahat itu berbicara dengan Yesus
saat berada di atas salib.

 Benar  Salah

2. Salah satu penjahat tidak layak berada di tas kayu salib. Benar  Salah

3. Kedua penjahat itu adalah orang berdosa. Benar  Salah

4. Yesus berkata kepada dua kriminal tersebut, “Aku
mengatakan yang sesungguhnya kepadamu, hari
ini juga, kamu akan bersama Aku di dalam Firdaus.”

 Benar  Salah
 

5. Salah satu penjahat pergi ke neraka dan
terpisah selamanya dari Allah. 

Benar  Salah

6. Salah satu penjahat pergi ke surga
bersama Yesus.

 Benar  Salah

Sejarah mencatat penyaliban ribuan orang oleh 
Kekaisaran Romawi. Pada 1968, pekerja konstruksi di 

Yerusalem Timur menggali osuarium (peti tulang) 
kuno, yang di dalamnya terdapat tulang tumit korban 

penyaliban ini. Tulang ini menunjukkan bahwa 
tentara Romawi memukulkan paku pada tumit orang 

ini sampai menembus ke sisi kayu salib yang 
sebaliknya (sebagaimana digambarkan dalam buku 

dan �lm RAJA KEMULIAAN). Yesus bersedia 
menderita dan mati dengan cara seperti ini untuk 

mencurahkan darah-Nya bagi dosa dunia dan "supaya 
kitab-kitab para nabi digenapi" (Matius 26:56, AYT).
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Bagaimana penderitaan Yesus berkorelasi dengan apa yang 
terjadi terhadap Adam dan Hawa? Hubungkan kata dan gambar 
di sebelah kanan!

Apakah orang-orang yang menyalibkan Yesus mengetahui rencana 
rahasia Allah untuk menyediakan keselamatan bagi dunia? Bagaimana 
Anda bisa mengetahui hal ini?

Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Tandai
apakah alasan-alasan di bawah ini “benar” atau “salah”!



62 SANG RAJA JURU SELAMAT
  LUKAS 23 

A  

1. Yesus merasakan malu yang 
disebabkan oleh dosa.

2. Yesus dikutuk menggantikan kita.

3. Yesus menanggung hukuman
yang pantas kita terima.

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Pada hari ketika Adam melanggar hukum Allah, Allah memberi tahu 
Setan, “Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kamu
akan meremukkan tumitnya” (Kejadian 3:15). Bagaimana cara Setan
meremukkan tumit Yesus pada peristiwa penyaliban?

 

 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________

2. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

a. 

b.

c.

Melainkan kami mengatakan hikmat Allah dalam rahasia, hikmat 
yang tersembunyi, yang Allah tetapkan sebelum permulaan zaman 
bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa-penguasa zaman ini yang 

mengenalnya. Sebab, jika mereka telah mengenalnya, mereka
tidak akan pernah menyalibkan Tuhan yang mulia.

 

 
1 KORINTUS 2:7-8, AYT

C 

1. Kedua penjahat itu berbicara dengan Yesus
saat berada di atas salib.

 Benar  Salah

2. Salah satu penjahat tidak layak berada di tas kayu salib. Benar  Salah

3. Kedua penjahat itu adalah orang berdosa. Benar  Salah

4. Yesus berkata kepada dua kriminal tersebut, “Aku
mengatakan yang sesungguhnya kepadamu, hari
ini juga, kamu akan bersama Aku di dalam Firdaus.”

 Benar  Salah
 

5. Salah satu penjahat pergi ke neraka dan
terpisah selamanya dari Allah. 

Benar  Salah

6. Salah satu penjahat pergi ke surga
bersama Yesus.

 Benar  Salah

Sejarah mencatat penyaliban ribuan orang oleh 
Kekaisaran Romawi. Pada 1968, pekerja konstruksi di 

Yerusalem Timur menggali osuarium (peti tulang) 
kuno, yang di dalamnya terdapat tulang tumit korban 

penyaliban ini. Tulang ini menunjukkan bahwa 
tentara Romawi memukulkan paku pada tumit orang 

ini sampai menembus ke sisi kayu salib yang 
sebaliknya (sebagaimana digambarkan dalam buku 

dan �lm RAJA KEMULIAAN). Yesus bersedia 
menderita dan mati dengan cara seperti ini untuk 

mencurahkan darah-Nya bagi dosa dunia dan "supaya 
kitab-kitab para nabi digenapi" (Matius 26:56, AYT).
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Bagaimana penderitaan Yesus berkorelasi dengan apa yang 
terjadi terhadap Adam dan Hawa? Hubungkan kata dan gambar 
di sebelah kanan!

Apakah orang-orang yang menyalibkan Yesus mengetahui rencana 
rahasia Allah untuk menyediakan keselamatan bagi dunia? Bagaimana 
Anda bisa mengetahui hal ini?

Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Tandai
apakah alasan-alasan di bawah ini “benar” atau “salah”!



63 PENGORBANAN TERAKHIR
  MATIUS 27; YOHANES 19

A 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Akan tetapi, dia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia diremukkan 
karena kejahatan-kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan 

bagi kita ditimpakan ke atasnya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita 
semua seperti domba yang tersesat, setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. 

Akan tetapi, TUHAN telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita.

 
 

 
 
 

YESAYA 53:5-6 , AYT

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Apa yang tidak terjadi setelah Yesus berada di atas salib selama 3 jam?

a. Kegelapan melanda. b. Orang-orang yang menyaksikan
penyaliban tercerai-berai.

c. Kesunyian melanda. d. Allah di surga menenangkan Yesus.

2. 

a.  b. meninggalkan

3. Salib Yesus ibarat altar dalam Perjanjian Lama,
dan Yesus bagaikan _____.

 

a. sebilah pisau b. seekor anak domba

4. Apa yang Allah letakkan di atas Anak-Nya yang Kudus di salib?

a. 
b. tidak ada, Dia mati sebagai martir

dosa kita, sebagai kurban penebusan dosa

5. Setelah Yesus mengambil hukuman yang layak diterima orang-orang 
berdosa dan menggenapi nubuat para nabi Perjanjian Lama, apa 
yang Dia katakan tepat sebelum Dia mati?

 
 

a.  b. 

6. Apa yang tidak terjadi tepat setelah Yesus mati?

a. Bumi berguncang. b. Tirai bait suci robek.
c. Bebatuan pecah. d. Allah membunuh orang yang

membunuh Anak-Nya.
7. Saat Yesus mati, Allah merobek tirai yang menyembunyikan ruangan 

khusus tempat darah binatang dipercikkan tiap tahun untuk menutupi 
dosa. Mengapa darah bintang tidak lagi diperlukan untuk menutup dosa?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
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Dari yang Anda pelajari tentang tujuan dari penderitaan 
dan kematian Yesus di salib, ceritakan apa yang terjadi 
dalam adegan ini. Apa yang dilambangkan oleh hati-hati 
yang ada di atas pundak Yesus?

Apa yang dikatakan Yesus di atas salib? “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa
Engkau _____ Aku?” (Matius 27:46, AYT) 

menyalibkan

“Sudah selesai.”“Akhir zaman sudah dekat.”



63 PENGORBANAN TERAKHIR
  MATIUS 27; YOHANES 19

A 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Akan tetapi, dia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia diremukkan 
karena kejahatan-kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan 

bagi kita ditimpakan ke atasnya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita 
semua seperti domba yang tersesat, setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. 

Akan tetapi, TUHAN telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita.

 
 

 
 
 

YESAYA 53:5-6 , AYT

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Apa yang tidak terjadi setelah Yesus berada di atas salib selama 3 jam?

a. Kegelapan melanda. b. Orang-orang yang menyaksikan
penyaliban tercerai-berai.

c. Kesunyian melanda. d. Allah di surga menenangkan Yesus.

2. 

a.  b. meninggalkan

3. Salib Yesus ibarat altar dalam Perjanjian Lama,
dan Yesus bagaikan _____.

 

a. sebilah pisau b. seekor anak domba

4. Apa yang Allah letakkan di atas Anak-Nya yang Kudus di salib?

a. 
b. tidak ada, Dia mati sebagai martir

dosa kita, sebagai kurban penebusan dosa

5. Setelah Yesus mengambil hukuman yang layak diterima orang-orang 
berdosa dan menggenapi nubuat para nabi Perjanjian Lama, apa 
yang Dia katakan tepat sebelum Dia mati?

 
 

a.  b. 

6. Apa yang tidak terjadi tepat setelah Yesus mati?

a. Bumi berguncang. b. Tirai bait suci robek.
c. Bebatuan pecah. d. Allah membunuh orang yang

membunuh Anak-Nya.
7. Saat Yesus mati, Allah merobek tirai yang menyembunyikan ruangan 

khusus tempat darah binatang dipercikkan tiap tahun untuk menutupi 
dosa. Mengapa darah bintang tidak lagi diperlukan untuk menutup dosa?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
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Dari yang Anda pelajari tentang tujuan dari penderitaan 
dan kematian Yesus di salib, ceritakan apa yang terjadi 
dalam adegan ini. Apa yang dilambangkan oleh hati-hati 
yang ada di atas pundak Yesus?

Apa yang dikatakan Yesus di atas salib? “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa
Engkau _____ Aku?” (Matius 27:46, AYT) 

menyalibkan

“Sudah selesai.”“Akhir zaman sudah dekat.”



Kuburnya ditempatkan di antara orang fasik
dan kematiannya di antara orang kaya meskipun 

dia tidak melakukan kekerasan dan tipu daya 
tidak ada dalam mulut-Nya.

  — NABI YESAYA (YESAYA 53:9, AYT)

64 SANG RAJA DIKUBURKAN
  MATIUS 27  

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. 

a. Mereka menusukkan tombak ke pinggang Yesus.
b. Mereka bertanya kepada pemeriksa medis.

2. Para murid Yesus berharap bahwa Dia akan menghancurkan Kekaisaran 
Romawi dan mendirikan kerajaan dunia. Lengkapilah kalimat berikut ini 
untuk menjelaskan pendapat Anda tentang apa yang mereka rasakan 
saat menyadari bahwa Dia mati.

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3.  

 
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 

B Tandai apakah alasan-alasan di bawah ini “benar” atau “salah”!

1. Para pemimpin agama tahu Yesus telah berjanji 
bahwa setelah 3 hari, Dia akan bangkit kembali.

 Benar Salah 

2. Para pemimpin agama meminta Pilatus mengamankan 
kubur itu agar tubuh Yesus tidak dicuri.

 
 

Benar Salah

3. Pilatus mengizinkan para pemimpin 
agama untuk mengamankan kuburan itu.

 
 

Benar
 

Salah

4. Para pemimpin agama sendiri yang menjaga kubur itu. Benar Salah 
 

 

Saat para murid menyadari bahwa Yesus mati, mereka merasa ...

65 KUBUR YANG KOSONG
  MATIUS 28  

A Bubuhkan nomor pada gambar di bawah ini agar mereka
cocok dengan urutan peristiwanya!

1.
2.

3.

4.

5.

6.

 Para tentara menjaga makam tempat Yesus dikuburkan.                                                                                                       
Beberapa perempuan mengunjungi kubur itu pagi-pagi benar pada hari 
Minggu.                                                                                
Tiba-tiba, terjadi gempa dahsyat saat malaikat turun dari surga, menyingkirkan 
batu, dan duduk di atasnya. Para tentara jatuh pingsan.                    
Malaikat itu berkata kepada para perempuan itu, “[Yesus] tidak ada di sini! Dia 
sudah bangkit dari kematian, seperti yang Dia katakan.”                   
Yesus menemui para perempuan itu saat mereka lari dari kubur itu untuk 
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Para pemimpin agama menyuap para tentara untuk berbohong dan memberi 
tahu orang lain bahwa para murid Yesus datang pada waktu malam dan 
mencuri mayat-Nya.

 

 

 

 

 

1
a. 

d. 

b.

e.

c.

f.

 

 
 

“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.”

 

— RAJA YANG BANGKIT (WAHYU 1:17-18, AYT)
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Bagaimana cara para tentara memastikan bahwa Yesus sudah mati?

Jasad korban penyaliban biasanya dilemparkan ke pembuangan 
di luar kota atau ke kuburan massal. Apa yang membedakan 
penguburan Yesus dari penguburan yang lain? Jelaskan apa 
yang terjadi pada tubuh Yesus setelah Dia mati.
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dia tidak melakukan kekerasan dan tipu daya 
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Bagaimana cara para tentara memastikan bahwa Yesus sudah mati?

Jasad korban penyaliban biasanya dilemparkan ke pembuangan 
di luar kota atau ke kuburan massal. Apa yang membedakan 
penguburan Yesus dari penguburan yang lain? Jelaskan apa 
yang terjadi pada tubuh Yesus setelah Dia mati.



Dengan                -Nya,
Yesus membayar 
utang dosa kita.

Dengan                -Nya,
Yesus turun ke dalam 

jurang maut.

Dengan                -Nya,
Yesus mengalahkan 

maut.

B Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata di bawah ini!

penguburan  •  kebangkitan  •  kematian

  

Oleh Injil itu juga kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh pada �rman 
yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu percaya dengan sia-sia. Aku 

sudah menyampaikan kepadamu, pertama-tama yang terpenting, yang juga aku 
terima bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan Kitab Suci, Ia 

sudah dikuburkan, Ia dibangkitkan pada hari ketiga sesuai Kitab Suci.
 

 

1 KORINTUS  15:2-4, AYT

  
 

 
 

C Lihat urutan waktunya, lalu pilih urutan kata yang tepat!
Pada zaman Perjanjian Lama, mereka yang percaya kepada Allah dan 
rencana-Nya, melihat _____ kepada apa yang akan Allah perbuat untuk 
menyelamatkan mereka dari dosa. Hari ini, pada zaman Perjanjian Baru, 
kita yang percaya Allah dan rencana-Nya, melihat _____ kepada apa 
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a.  ke belakang, ke depan b.  ke depan, ke belakang

Perjanjian Lama Perjanjian Baru

Taman Makam
Kemungkinan, ini adalah makam tempat Yesus dikuburkan. Berjarak hanya 

beberapa menit berjalan kaki dari Tempat Tengkorak, tempat itu cocok 
dengan apa yang Kitab Suci katakan. "Di dekat tempat Yesus disalibkan, 

terdapat sebuah taman, dan di dalam taman itu, ada sebuah kuburan baru 
yang tidak satu mayat pun pernah diletakkan di sana." (Yohanes 19:41, AYT)
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Pemandangan dari sisi dalam Taman Makam.5
Dan, malaikat tersebut berkata kepada perempuan-perempuan itu, 

"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)
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Pemandangan dari sisi dalam Taman Makam.5
Dan, malaikat tersebut berkata kepada perempuan-perempuan itu, 
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EPISODE 15 
INJIL & KEMULIAAN 

SANG RAJA 
RAJA KEMULIAAN • ADEGAN 66–70

PERKENALKAN

A pa arti dari kematian, penguburan, dan kebangkitan 
Mesias bagi Anda?  

Setelah menanggung derita akibat dosa kita, Yesus mati. Jasad-Nya 
diturunkan dari salib dan dibaringkan di kuburan. Namun, 3 hari 
kemudian, Dia hidup kembali dalam tubuh penuh kemuliaan yang 
tidak akan pernah mati lagi!
Maut adalah musuh besar. Leluhur kita mati. Para nabi juga mati,
dan jasad mereka kembali menjadi debu. Namun, Yesus mengalahkan
maut. Dengan membayar dosa kita dan bangkit dari kematian, Dia
adalah Pribadi pertama yang menaklukkan maut, tetapi Dia bukanlah
yang terakhir! Jika saya memercayakan keyakinan saya kepada-Nya
dan apa yang Dia perbuat bagi saya, saya tidak perlu takut terhadap
kematian, karena itu hanyalah pintu menuju hadirat sebenarnya dari
Raja saya "yang mengasihi saya dan memberikan diri-Nya untuk
saya!" (Galatia 2:20). Demikian halnya bagi Anda dan semua yang
percaya kepada-Nya dari hati mereka.
Kebangkitan Yesus Sang Mesias adalah peristiwa terbesar dalam
sejarah umat manusia, yang karenanya, Kitab suci mendeklarasikan,
“Sekarang Allah memberitahukan semua orang di mana-mana agar
bertobat, karena Ia sudah menentukan suatu hari ketika Ia akan
menghakimi dunia dalam keadilan melalui satu Orang yang telah
ditentukan-Nya, setelah Ia memberikan bukti kepada semua orang
dengan membangkitkan Orang itu dari antara orang mati”
(Kisah Para Rasul 17:30-31, AYT).
Percayakah Anda bahwa Raja Kemuliaan mati dan mengalahkan
maut bagi Anda? Diakah Juru Selamat Anda? Atau Diakah yang
akan menjadi Hakim Anda?
Sekarang waktunya memasuki tahap terakhir perjalanan kita.

TONTON  (  18:26)

Episode 15 mencakup Adegan 66–70

DISKUSIKAN
1. Apa yang mengejutkan Anda dalam episode ini?

2. Pada hari kebangkitan Yesus, mengapa dua pejalan kaki di jalan menuju
Emaus begitu sedih? Mengapa Yesus menyebut mereka “bodoh”?

3. Sebutkan beberapa nubuat (seperti Mazmur 22:16-18) atau citra
(seperti Kejadian 22:1-14) dalam Perjanjian Lama yang digenapi 
oleh Yesus Sang Mesias.

4. Tomas berkata kepada Tuhan yang bangkit itu, “Tuhan dan Allahku!” 
Apakah benar atau salah jika Tomas menyebut Yesus sebagai 
“Tuhan” dan “Allah”-nya?

 

5. Mengapa penting bagi Yesus Sang Mesias untuk mati di salib 
dan bangkit dari kematian?

6. Bagaimana Anda bisa berpindah dari “dalam Adam” menjadi 
“dalam Kristus”?

7. Ceritakan tentang 40 hari terakhir Yesus di dunia sebelum Dia
kembali ke surga. Apa yang Dia lakukan? Apa yang Dia katakan?

8. Setelah Yesus kembali ke bumi, apa yang akan terjadi pada
Setan dan kerajaan kegelapannya? Apa yang akan terjadi
pada warga kerajaan terang?

9. Bagaimana kisah dan pesan Allah menyentuh pikiran dan hati Anda?

10. Siapa Raja Kemuliaan itu? Apa yang telah Dia perbuat bagi Anda?
Apakah Anda mengasihi-Nya?

REFLEKSIKAN

Karena dalam Adam semuanya mati, demikian juga dalam Kristus
semuanya akan dihidupkan. (1 Korintus 15:22, AYT)

Bagi Dia, semua nabi bersaksi bahwa setiap orang yang percaya di dalam-Nya
akan menerima pengampunan dosa melalui nama-Nya. (Kisah Para Rasul 10:43, AYT)

PERKAYA
Tinjau kembali episode 15 dengan 
melakukan aktivitas-aktivitas pada 
halaman berikutnya.
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66  PESAN PARA NABI
  LUKAS 24 

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Apa yang didiskusikan secara serius oleh para pengikut Yesus 
di jalan menuju Emaus?

a. Ketegangan politik di Kekaisaran Romawi.
b. Peristiwa yang baru saja terjadi di Yerusalem.
c. Banyaknya nubuat kuno tentang penderitaan, penyaliban,

penguburan, dan kebangkitan Mesias.

2. Mengapa mereka tidak mengenali Yesus saat Dia bergabung dengan mereka?

a. Yesus memakai pakaian yang asing.
b. Mereka terlalu sibuk berdiskusi sendiri.
c. Allah mencegah mereka untuk mengenali Dia.

3. Apa yang paling membuat para murid bingung
tentang sosok Yesus dari Nazaret ini?

a. Mukjizat Yesus. b. 
c. Kebangkitan Yesus. d. Kuasa Yesus atas musuh-musuh-Nya.

Penyaliban Yesus.

4. Apa yang dilakukan Yesus untuk membantu para murid-Nya mengerti
tentang apa yang terjadi pada Mesias? Yesus menunjukkan hal itu
kepada mereka. (Pilih dua jawaban.)

a. 
b. Langkah Dia selanjutnya adalah menguasai Roma.

Para nabi telah menubuatkan dengan jelas penderitaan Mesias.

c. Semua kitab Musa dan para nabi menunjuk kepada-Nya.

B
 

Bagaimana pemahaman tentang pesan para nabi menolong Anda mengerti
siapa Yesus sebenarnya dan apa yang akan digenapi melalui kedatangan-Nya?

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Lalu, Yesus menjelaskan
segala sesuatu yang tertulis
dalam seluruh Kitab Suci

tentang diri-Nya, mulai dari
Kitab Musa sampai seluruh

kitab para nabi.  
LUKAS 24:27, AYT 

C Jika kita mengerti bagaimana Yesus menggenapi nubuat-nubuat
Perjanjian Lama, pesan para nabi menjadi masuk akal. Isilah bagian
yang kosong dengan kata-kata di dalam kotak di bawah setiap halaman.

menyembuhkan  •  lahir  •  Daud  •  Mesias  •  mempersiapkan  •  Mesias

2. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa Sang _________ akan melakukan mukjizat-
mukjizat seperti ____________ orang buta, orang tuli, orang lumpuh, dan
orang bisu (Yesaya 35:4-6). Yesus melakukan semua mukjizat tersebut.

Para nabi menubuatkan bahwa          akan ________  di Betlehem
(Mikha 5:1-2), lahir dari seorang perawan (Yesaya 7:14), dan lahir dari garis
keturunan _____ (Yeremia 23:5). Mereka juga mengatakan bahwa kedatangan
Yesus akan diumumkan oleh pendahulunya (Yohanes Pembaptis) yang
akan ___________  jalan bagi-Nya (Yesaya 40:3). Yesus menggenapi
nubuat-nubuat tersebut.

1. 

 

Mesias
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Perjanjian Lama, pesan para nabi menjadi masuk akal. Isilah bagian
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orang bisu (Yesaya 35:4-6). Yesus melakukan semua mukjizat tersebut.
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1. 
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3. Nabi Zakharia telah menubuatkan masuknya Mesias ke  
dengan menunggangi seekor (Zakaria 9:9).   

4. Para nabi telah menubuatkan bahwa Mesias akan  
dan ditertawakan. Daud menubuatkan bahwa mereka akan membagi
_______________ -Nya di antara mereka dan melempar undi, dan mereka 
akan menghina dan -Nya (Mazmur 22:6-8, 16-18; Yesaya 53:5-6).
Hal semacam ini terjadi pada . 

melecehkan  •  Yesus  •  ditusuk  •  keledai  •  Yerusalem  •  pakaian

Para nabi menubuatkan bahwa Sang  _____________  akan menanggung
_____              bagi dosa kita. Mereka mengatakan bahwa Dia akan ditusuk,
dihancurkan, dipukul, dan dicambuk – seperti yang dialami Yesus –
sehingga kita tidak perlu menerima hukuman atas dosa kita dan agar kita
bisa          _____ (Yesaya 53:5-6). Nabi Abraham menubuatkan bahwa Allah
akan menyediakan seekor  ________  bagi kurban bakaran (Kejadian 22:8).
Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai "Anak Domba Allah"
(Yohanes 1:29, 36).

5. 

 

Nabi Yesaya menubuatkan tentang Mesias bahwa, “ _________ ditempatkan
di antara orang fasik dan kematiannya di antara orang kaya” (Yesaya 53:9). Daud
menubuatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan Orang Kudus-Nya melihat
__________ (Mazmur 16:10). Nubuat-nubuat tersebut meramalkan penguburan
dan kebangkitan Yesus.

6.  
  

kuburnya  •  hukuman  •  Mesias  •  kebinasaan  •  menyembuhkan  •  Domba
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67 TUBUH YANG DIUBAHKAN
    

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Manakah yang tidak termasuk hal yang
menurut Tomas harus dia lakukan?

a. Mencucukkan jarinya ke bekas
paku di tangan Yesus.

b. Menyentuh dahi Yesus, tempat
bekas mahkota duri dipasang.

c. Menaruh tangannya ke pinggang
Yesus, yang sudah ditusuk.

2. Apa yang dikatakan Yesus kepada
Tomas saat Dia muncul di hadapannya?

a. “Jangan ragu dan percayalah!”
b. “Besarlah imanmu!”

3. Bagaimana Tomas memanggil Yesus?

a. “Rajaku!”  b. “Nabiku!”
c. “Tuan dan Guruku!”  d. “Tuhanku dan Allahku!”

4. Yesus memberi tahu Tomas, “Karena kamu telah _____-Ku, kamu
percaya; diberkatilah mereka yang tidak _____ tetapi tetap percaya.”

a. melihat, melihat b. menyentuh, menyentuh

5. Setelah kebangkitan-Nya, berapa hari lagi waktu
yang Yesus habiskan di bumi?
a. 40 b. 100

6. Bagaimana tubuh Yesus berbeda dengan Anda dan saya? Siapa lagi yang
suatu saat nanti akan menerima tubuh kemuliaan yang sama dengan Dia?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

B Apa yang diilustrasikan oleh gambar pada halaman ini? Pakailah beberapa
atau semua kata dari kotak di bawah ini untuk menjelaskan apa yang Anda
lihat. Gambar mana yang paling merepresentasikan Anda dan hubungan
Anda dengan Allah? Mengapa?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________  

Kerajaan Allah  •  orang berdosa yang tidak berdaya 
•  Tuhan Yesus Kristus  •  kematian  •  kehidupan  •  percaya

•  dalam Adam  •  dibenarkan dalam Kristus
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68 KENAIKAN
  KISAH PARA RASUL 1 

A Tandai apakah alasan-alasan di bawah ini “benar” atau “salah”!

1. Yesus tidak dapat menghentikan para pemimpin
agama dan tentara untuk menangkap, menyiksa,
dan menyalibkan Dia.

 Benar Salah 

2. Yesus mengumpulkan para murid-Nya di atas Gunung
Sinai sebelum Dia kembali ke rumah Bapa-Nya.

 Benar Salah 

3. Yesus berjanji untuk selalu bersama para murid-Nya,
meskipun Dia meninggalkan bumi.

 Benar Salah 

4. Pesan Yesus akan diajarkan ke semua bangsa.  Benar Salah
5. Yesus memberi para murid-Nya tanggal

kedatangan-Nya kembali.
 Benar Salah

6. Yesus menghilang di langit.  Benar Salah  

 
 

B Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Berikan beberapa contoh terkait bagaimana Yesus
menunjukkan kuasa-Nya atas iblis dan roh jahat, badai
dan ombak, penyakit dan kelaparan, dosa dan maut.

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

2. Tugas apa yang Yesus berikan kepada para murid-Nya
sebelum Dia pergi? (Matius 28:18-20)

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. Bagaimana seharusnya orang-orang bisa mengenali
para murid Yesus? (Yohanes 13:34-35)

 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

“Segala kuasa telah diberikan kepada-Ku,
di surga maupun di bumi. Karena itu, pergilah dan
muridkanlah semua bangsa ...” MATIUS 28:18-19, AYT

 
  

69  PERAYAAN KEMENANGAN
  MAZMUR 24; WAHYU 5

A Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Bayangkan adegan ketika Yesus kembali ke surga setelah menggenapi

misi-Nya di bumi. Dia disambut sebagai Raja yang memenangkan
pertempuran. Pertempuran apa yang dimenangkan oleh Yesus?
Bagaimana Dia memenangkannya?

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

2. 

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

3. Siapa yang bisa hidup di kota surgawi bersama Yesus? Bagaimana Anda
bisa mengetahuinya?

Bagaimana pengetahuan bahwa Yesus memenangkan pertempuran
membuat perbedaan dalam diri Anda?

 
______________________________________________________________

 
______________________________________________________________

 
______________________________________________________________

B Hubungkan awalan dari setiap ayat di sebelah kiri dengan akhiran ayat
tersebut di sebelah kanan!

1. “Siapa Raja Kemuliaan itu? ...

2.
 

“Layaklah Anak Domba,
yang telah disembelih itu,
menerima ...

 

3.
 

“Akulah jalan, dan kebenaran,
dan kehidupan. ...  

4. “Dan, jika Aku pergi dan
menyediakan sebuah tempat
bagimu, Aku akan datang kembali
dan membawamu kepada-Ku ...

 

5.  “Janganlah hatimu menjadi
gelisah, ...

6. “Engkau layak ... karena Engkau
telah disembelih, dan dengan
darah-Mu ...

  

a. Tidak ada seorang pun yang datang
kepada Bapa kalau tidak melalui
Aku.” (Yohanes 14:6, AYT)

 b. Engkau telah menebus orang-orang
dari setiap suku, bahasa, kaum, dan
bangsa bagi Allah.” (Wahyu 5:9, AYT)

c.
 

supaya di mana Aku berada, kamu 
pun berada.” (Yohanes 14:3, AYT)

d.
 

percayalah kepada Allah, percayalah
juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku
ada banyak tempat tinggal;”
(Yohanes 14:1-2, AYT)

e.

 

TUHAN semesta alam, Dia adalah Raja
Kemuliaan.” (Mazmur 24:10, AYT)

f.
 

hormat, dan kemuliaan, dan
pujian.” (Wahyu 5:12, AYT)
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70  SANG RAJA AKAN DATANG KEMBALI


A Kitab Suci membicarakan beberapa hal yang akan terjadi
saat Sang Raja kembali. Hubungkan kata-kata di bawah ini
dengan gambar yang berhubungan!

1. Raja Kemuliaan akan kembali ke bumi
dengan menunggangi kuda putih. Dia
akan berkuasa, berperang melawan para
musuh-Nya, dan menunjukkan kepada dunia
seperti apa pemerintahan yang benar itu.

2. Pada Hari Penghakiman, Tuhan Yesus akan
menjadi Hakim atas semua yang menolak
Dia sebagai Juru Selamat.

3. Raja Yesus akan membelenggu Setan
dan pada akhirnya melemparkan Setan dan
semua pengikutnya ke dalam Lautan Api.

4. Allah akan menciptakan surga
dan bumi yang baru.

 

5. Allah akan menghapus semua air mata dari
mata warga kerajaan terang. Tidak akan ada
lagi kematian, dukacita, atau tangis.

 

B Apakah Anda warga kerajaan terang atau kerajaan kegelapan?
Bagaimana Anda tahu? Apakah Raja Kemuliaan adalah Raja Anda?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

a.

b.

c.

d.

e.

KABAR BAIK

Kitab Suci menceritakan banyak kisah tentang apa yang Roh Kudus Allah lakukan
dalam kehidupan orang-orang setelah Yesus kembali ke surga. Contohnya, dalam
Kisah Para Rasul pasal 16, kita membaca kisah kepala penjara kejam di Filipi yang
menanyai dua murid Yesus: “Tuan-tuan, apa yang harus aku lakukan agar
diselamatkan?” (Kisah Para Rasul 16:30, AYT)

 . 

A Secara singkat, berdasarkan apa yang Anda tahu dari Kitab Suci,
bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan kepala penjara tersebut?

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________
 
Beginilah dua murid itu menjawab kepala penjara itu: “Percayalah dalam Tuhan
Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan semua orang yang tinggal
di rumahmu.” (Kisah Para Rasul 16:31, AYT)

Anda dapat membaca kisah selengkapnya di Kisah Para Rasul pasal 16. Pasal itu
menceritakan dua murid yang pergi ke rumah kepala penjara dan menceritakan
kepada keluarganya tentang Yesus, Juru Selamat yang dinubuatkan para nabi.
Malam itu, ayah, ibu, anak-anak, dan semua yang hidup bersama mereka, mengerti
dan percaya jalan keselamatan Allah. Karena iman mereka kepada Tuhan Yesus
dan apa yang Dia lakukan di atas salib bagi mereka, dosa mereka diampuni, mereka
berkenan di mata Allah, dan Roh Kudus datang untuk hidup dalam hati mereka.
Hidup mereka diubahkan! Dan, untuk menunjukkan bahwa mereka telah menjadi
warga kerajaan Allah, mereka dibaptis di dalam air, melambangkan kesatuan mereka
dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan-Nya.

B

 

Dengan perkataan Anda sendiri, ceritakan dan jelaskan kabar baik Allah
bagi orang berdosa!

 

Catatan: Jika Anda lebih ingin menulis daripada menceritakannya, pakailah kertas terpisah.

 

 

"Oleh Injil itu juga kamu diselamatkan, ... Kristus mati untuk dosa-dosa
kita sesuai dengan Kitab Suci, Ia sudah dikuburkan, Ia dibangkitkan

pada hari ketiga sesuai Kitab Suci." (1 Korintus 15:2-4, AYT)

Reruntuhan kota kuno Filipi (di Yunani modern)
tempat kepala penjara, keluarganya, dan komunitasnya

menjadi pengikut Yesus Kristus yang bersukacita. 
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menjadi pengikut Yesus Kristus yang bersukacita. 
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FILM RAJA KEMULIAAN

DURASI EPISODE & ADEGAN

 BAGIAN 1 SANG RAJA MENUBUATKAN RENCANA-NYA (PERJANJIAN LAMA)   

 EPISODE #  JUDUL  ADEGAN# WAKTU MULAI DURASI

 1  Prolog  1-3 10:40
  Sang Raja dan Kerajaan-Nya  1 0:00 4:40
  Sang Raja dan Para Nabi-Nya  2 4:40 2:59
  Sang Raja dan Alam Semesta-Nya  3 7:39 3:01

 2  Sang Pencipta & Ciptaan-Nya 4-9 19:04
  Hari Pertama  4 10:40 3:39
  Dunia yang sempurna  5 14:19 3:38
  Manusia Pertama  6 17:57 3:12
  Tempat Tinggal yang Sempurna  7 21:09 3:03

Hukum Dosa dan Maut   8 24:12 2:53
  Perempuan Pertama  9 27:05 2:40

 3  Masuknya Kejahatan 10-15 15:10
Kerajaan Terang   10 29:45 3:11

  Kerajaan Kegelapan   11 32:56 3:10
  Si Ular   12 36:06 2:35
  Pilihan   13 38:41 1:43
  Dosa dan Rasa Malu  14 40:24 2:06
  Mati Rohani   15 42:30 2:24

 4  Kutuk Dosa & Janji Allah 

Jalan Pengorbanan

 16-19 11:57
  Kutukan   16 44:54 3:24
  Janji   17 48:18 2:48
    18 51:06 2:39
  Diusir

Korban yang Pertama
  19 53:45 3:07

 5  20-24 14:58
  Keturunan yang Pertama  20 56:52 3:16
  Ibadah Orang Berdosa  21 1:00:08 2:31
    22 1:02:39 3:09
  Diterima dan Ditolak

Peraturan tentang Korban Penghapus Dosa
  23 1:05:48 3:07

  Pembunuhan Pertama  24 1:08:55 2:55

 6  Pemberontakan Manusia & Kesetiaan Allah 25-27 9:05
  Kesabaran dan Penghakiman   25 1:11:50 3:45
  Awal yang Baru  26 1:15:35 2:45
  Menara Kebanggaan Diri  27 1:18:20 2:35

 7  Rencana Allah Bergerak Maju  28-32 14:04
  Allah Memanggil Abraham  28 1:20:55 3:07
  Sang Pemelihara Janji  29 1:24:02 3:06
  Ujian Terakhir   30 1:27:08 2:50
  Anak yang Dihukum   31 1:29:58 2:28
  Gambar dan Nubuat   32 1:32:26 2:33

 8  Hukum Allah dan Para Nabi 33-36 12:20
  Allah yang Setia dan Kudus  33 1:34:59  3:43
  Sepuluh Perintah   34 1:38:42  4:12
  Gambar-Gambar Lainnya  35 1:42:54  2:48
  Nubuat-Nubuat Lainnya  36 1:45:42  1:33

DURASI BAGIAN PERTAMA:  1 jam 47 menit

Tabel berikut ini menyediakan daftar judul, waktu mulai, serta durasi masing-masing
episode dan adegan. Buku RAJA KEMULIAAN memiliki 70 adegan (atau bab). Film
RAJA KEMULIAAN mengelompokkannya 70 adegan tersebut ke dalam 15 episode.
Dalam �lmnya, setiap kali Anda melihat gambar buku di atas meja, itu menandakan
awal dari episode yang baru. Setiap kali Anda melihat halaman yang dibalik,
itu menandakan awal dari adegan yang baru.

BAGIAN 2 SANG RAJA MENGGENAPI RENCANA-NYA (PERJANJIAN BARU)

 EPISODE #  JUDUL  ADEGAN# WAKTU MULAI DURASI

 9  Kedatangan Sang Raja 37-42 20:16
  Kisah Sang Raja Berlanjut   37 0:00 4:03 
  Kisah Maria   38 4:03 3:43
  Kisah Yusuf   39 7:46 2:57
  Kedatangan  40 10:43 2:59
  Kisah Para Gembala   41 13:42 3:05
  Kisah Para Majus  42 16:47 3:28

 10  Karakter Sang Raja  43-47 15:32
  Anak yang Sempurna  43 20:15 3:04 
  Anak Domba Allah  44 23:19 3:02 
  Anak yang Sempurna  45 26:21 3:17 
  Manusia Kedua   46 29:38 3:43 
  Sang Raja Mesias   47 33:21 2:25 

  11  Kekuasaan Sang Raja 48-51 14:02
  Kuasa atas Iblis dan Penyakit 48 35:46 3:23 
  Kuasa atas Angin dan Gelombang  49 39:09 3:16 
  Kuasa atas Dosa   50 42:25 3:13 
  Kuasa atas Kematian   51 45:38 4:12 

 12  Misi Sang Raja  52-56 15:24
  Sang Penyedia  52 49:50 3:10 
  Sang Guru   53 53:00 3:20
  Yang Mulia   54 56:20 3:11 
  Misi-Nya   55 59:31 2:50 
  Sang Raja Memasuki Yerusalem  56 1:02:21 2:52 

 13  Kepatuhan Sang Raja

Pengorbanan dan Kemenangan Sang Raja

 57-61 14:50
  Sang Raja Dicobai   57 1:05:13 3:08 
  Sang Raja Ditangkap  58 1:08:21 3:12 
  Sang Raja Dihukum

Sang Raja Disalibkan

  59 1:11:33 2:40 
  Sang Raja Dinobatkan  60 1:14:13 2:36 
    61 1:16:49 3:15 

 14   62-65 13:53
 Sang Raja Juru Selamat 62 1:20:04 3:33

63 1:23:37 3:59
Sang Raja Dikuburkan 64 1:27:36 3:05
Kubur yang Kosong

Pengorbanan Terakhir

65 1:30:41 3:16

15 Injil dan Kemuliaan Sang Raja 66-70 18:26
Pesan Para Nabi 66 1:33:57 3:40
Tubuh yang Diubahkan 67 1:37:37 2:55
Kenaikan 68 1:40:32 3:04
Perayaan Kemenangan 69 1:43:36 3:47
Sang Raja Akan Datang Kembali 70 1:47:23 5:05

Penghargaan Lagu “How Great is Our God” (Dinyanyikan dalam Bahasa Arab) 1:52:28 2:30

1 jam 55 menit

3 jam 42 menit

DURASI BAGIAN KEDUA:

DURASI TOTAL:

154 155



FILM RAJA KEMULIAAN

DURASI EPISODE & ADEGAN

 BAGIAN 1 SANG RAJA MENUBUATKAN RENCANA-NYA (PERJANJIAN LAMA)   

 EPISODE #  JUDUL  ADEGAN# WAKTU MULAI DURASI

 1  Prolog  1-3 10:40
  Sang Raja dan Kerajaan-Nya  1 0:00 4:40
  Sang Raja dan Para Nabi-Nya  2 4:40 2:59
  Sang Raja dan Alam Semesta-Nya  3 7:39 3:01

 2  Sang Pencipta & Ciptaan-Nya 4-9 19:04
  Hari Pertama  4 10:40 3:39
  Dunia yang sempurna  5 14:19 3:38
  Manusia Pertama  6 17:57 3:12
  Tempat Tinggal yang Sempurna  7 21:09 3:03

Hukum Dosa dan Maut   8 24:12 2:53
  Perempuan Pertama  9 27:05 2:40

 3  Masuknya Kejahatan 10-15 15:10
Kerajaan Terang   10 29:45 3:11

  Kerajaan Kegelapan   11 32:56 3:10
  Si Ular   12 36:06 2:35
  Pilihan   13 38:41 1:43
  Dosa dan Rasa Malu  14 40:24 2:06
  Mati Rohani   15 42:30 2:24

 4  Kutuk Dosa & Janji Allah 

Jalan Pengorbanan

 16-19 11:57
  Kutukan   16 44:54 3:24
  Janji   17 48:18 2:48
    18 51:06 2:39
  Diusir

Korban yang Pertama
  19 53:45 3:07

 5  20-24 14:58
  Keturunan yang Pertama  20 56:52 3:16
  Ibadah Orang Berdosa  21 1:00:08 2:31
    22 1:02:39 3:09
  Diterima dan Ditolak

Peraturan tentang Korban Penghapus Dosa
  23 1:05:48 3:07

  Pembunuhan Pertama  24 1:08:55 2:55

 6  Pemberontakan Manusia & Kesetiaan Allah 25-27 9:05
  Kesabaran dan Penghakiman   25 1:11:50 3:45
  Awal yang Baru  26 1:15:35 2:45
  Menara Kebanggaan Diri  27 1:18:20 2:35

 7  Rencana Allah Bergerak Maju  28-32 14:04
  Allah Memanggil Abraham  28 1:20:55 3:07
  Sang Pemelihara Janji  29 1:24:02 3:06
  Ujian Terakhir   30 1:27:08 2:50
  Anak yang Dihukum   31 1:29:58 2:28
  Gambar dan Nubuat   32 1:32:26 2:33

 8  Hukum Allah dan Para Nabi 33-36 12:20
  Allah yang Setia dan Kudus  33 1:34:59  3:43
  Sepuluh Perintah   34 1:38:42  4:12
  Gambar-Gambar Lainnya  35 1:42:54  2:48
  Nubuat-Nubuat Lainnya  36 1:45:42  1:33

DURASI BAGIAN PERTAMA:  1 jam 47 menit

Tabel berikut ini menyediakan daftar judul, waktu mulai, serta durasi masing-masing
episode dan adegan. Buku RAJA KEMULIAAN memiliki 70 adegan (atau bab). Film
RAJA KEMULIAAN mengelompokkannya 70 adegan tersebut ke dalam 15 episode.
Dalam �lmnya, setiap kali Anda melihat gambar buku di atas meja, itu menandakan
awal dari episode yang baru. Setiap kali Anda melihat halaman yang dibalik,
itu menandakan awal dari adegan yang baru.

BAGIAN 2 SANG RAJA MENGGENAPI RENCANA-NYA (PERJANJIAN BARU)

 EPISODE #  JUDUL  ADEGAN# WAKTU MULAI DURASI

 9  Kedatangan Sang Raja 37-42 20:16
  Kisah Sang Raja Berlanjut   37 0:00 4:03 
  Kisah Maria   38 4:03 3:43
  Kisah Yusuf   39 7:46 2:57
  Kedatangan  40 10:43 2:59
  Kisah Para Gembala   41 13:42 3:05
  Kisah Para Majus  42 16:47 3:28

 10  Karakter Sang Raja  43-47 15:32
  Anak yang Sempurna  43 20:15 3:04 
  Anak Domba Allah  44 23:19 3:02 
  Anak yang Sempurna  45 26:21 3:17 
  Manusia Kedua   46 29:38 3:43 
  Sang Raja Mesias   47 33:21 2:25 

  11  Kekuasaan Sang Raja 48-51 14:02
  Kuasa atas Iblis dan Penyakit 48 35:46 3:23 
  Kuasa atas Angin dan Gelombang  49 39:09 3:16 
  Kuasa atas Dosa   50 42:25 3:13 
  Kuasa atas Kematian   51 45:38 4:12 

 12  Misi Sang Raja  52-56 15:24
  Sang Penyedia  52 49:50 3:10 
  Sang Guru   53 53:00 3:20
  Yang Mulia   54 56:20 3:11 
  Misi-Nya   55 59:31 2:50 
  Sang Raja Memasuki Yerusalem  56 1:02:21 2:52 

 13  Kepatuhan Sang Raja

Pengorbanan dan Kemenangan Sang Raja

 57-61 14:50
  Sang Raja Dicobai   57 1:05:13 3:08 
  Sang Raja Ditangkap  58 1:08:21 3:12 
  Sang Raja Dihukum

Sang Raja Disalibkan

  59 1:11:33 2:40 
  Sang Raja Dinobatkan  60 1:14:13 2:36 
    61 1:16:49 3:15 

 14   62-65 13:53
 Sang Raja Juru Selamat 62 1:20:04 3:33

63 1:23:37 3:59
Sang Raja Dikuburkan 64 1:27:36 3:05
Kubur yang Kosong

Pengorbanan Terakhir

65 1:30:41 3:16

15 Injil dan Kemuliaan Sang Raja 66-70 18:26
Pesan Para Nabi 66 1:33:57 3:40
Tubuh yang Diubahkan 67 1:37:37 2:55
Kenaikan 68 1:40:32 3:04
Perayaan Kemenangan 69 1:43:36 3:47
Sang Raja Akan Datang Kembali 70 1:47:23 5:05

Penghargaan Lagu “How Great is Our God” (Dinyanyikan dalam Bahasa Arab) 1:52:28 2:30

1 jam 55 menit

3 jam 42 menit

DURASI BAGIAN KEDUA:

DURASI TOTAL:

154 155



RAJA KEMULIAAN 

AYAT-AYAT TERKAIT
  

 ADEGAN# KITAB UTAMA  AYAT-AYAT TAMBAHAN

 Episode 1 • Prolog
 1 — Mzm. 24; Mzm. 103:19-22; 1Tim. 1:17   
 2 — Mzm. 119; 2Ptr. 1:16-21; 2Tim. 3:14-17; 2:15
 3  — Mzm. 19; Rm. 1:18-25; Ibr. 11:3; Kis. 17:24-28 

 Episode 2 • Sang Pencipta & Ciptaan-Nya
 4 Kejadian 1 Neh. 9:6; Ayb. 26:7; Mzm. 33:6-9; 90:2; 102:25; Ul. 6:4; Kel. 3:13-15;

Yes. 6:3; 1Yoh. 1:5; Yoh. 1:1-5; Why. 4:8
 

    
 5 Kejadian 1-2 1Yoh. 1:5-6; Mzm. 33:9; 1Tim. 6:17b; Mzm. 89:37; Yoh. 1:3-4; 1Yoh. 4:8 
 6 Kejadian 1-2 Mzm. 8; 1Kor. 15:39; 1Tes. 5:23; Ibr. 4:12; Yoh. 15:14-15;

Gal. 4:7
   

       
 7 Kejadian 2 Mzm. 115:16; Yes. 42:5; 45:18; Luk. 16:10; Rm. 5:19
 8 Kejadian 2 Yes. 59:2; Yeh. 18:4b; Yak. 1:15; Rm. 5:12; 6:23; 8:2
 9 Kejadian 2 Gal. 3:26-28; Ef. 5:22-33; 2Kor. 11:2-3; Why. 19:7-8; 21:2  

 Episode 3 • Masuknya Kejahatan 
 10 Wahyu 4-5  Ayb. 19:25-27; 1Kor. 2:7-10; Why. 4:1-3; 7:9-10; 21:1-27; 22:1-5
 11 Yesaya 14:12-17;

Yehezkiel 28:11-17
 2Kor. 4:3-4; 11:14; Ef. 2:2; 1Ptr. 5:8-9  

  
 12 Kejadian 3 Berjalan Bersama Allah: Kej. 3:8a; 5:22-24; 6:9; Im. 26:12; Mik. 6:8;

Diperdaya Setan: 2Kor. 11:3; Why. 12:9; Yoh. 8:44
  

    
 13 Kejadian 3 1Tim. 2:13-14; Rm. 5:12; Yak. 1:15; 1Yoh. 2:16; Ibr. 9:2
 14 Kejadian 3 Kej. 2:25; 3:7-8; Yes. 43:27
 15 Kejadian 3 Yes. 59:2; Rm. 5:12-21; 1Kor. 5:21-22

Episode 4 • Kutukan Dosa & Janji Allah

Episode 5 • Jalan Pengorbanan

 16 Kejadian 3  Rm. 5:12-14; 8:2; Yeh. 18:20; Ibr. 9:27; Why. 20:11-15; 21:27   
 17 Kejadian 3  Yes. 7:14; 9:2; Gal. 4:4; 1Kor. 15:45-47; Mik. 5:2   
 18 Kejadian 3  Ul. 32:4; Yes. 30:18; 61:10; Rm. 3:19-26; Ef. 2:1-10;

Tit. 3:4-7; Why. 7:9-14; 22:14
  

   
 19 Kejadian 3   Mzm. 89:14, 34-35; Bil. 23:19; Ibr. 9:27

 
 20  Kejadian 4 Kej. 3:16-24; Mzm. 51:5; 58:3; Rm. 5:12; 8:20-22; 1Kor. 15:22a  
 21 Kejadian 4 Rm. 8:2; Ibr. 9:22, 27  
 22 Kejadian 4 Im. 17:11; 1:4; 6:25; Ul. 14:7-8; Ibr. 9:22
 23 Kejadian 4 Im. 17:11; Ibr. 9:22 dan 11:4  
 24 Kejadian 4-5 1Yoh. 3:11-12; Mrk. 1:15; Kis. 20:21; 26:20; 1Tes. 1:9; Gal. 6:8

Episode 6 • Pemberontakan Manusia dan Kesetiaan Allah
 25 Kejadian 6-7 Nah. 1:3a; Kel. 34:5-7; 1Ptr. 3:20; 2Ptr. 2:5; 3:3-9  
 26 Kejadian 8-9 Ibr. 10:7; 9:22; Im. 17:11  
 27 Kejadian 11 Yeh. 28:17; Yer. 9:23-24; Yak. 4:6-10; Ef. 2:8-10; 1Kor. 1:31  

Episode 7 • Rencana Allah Bergerak Maju
 28 Kejadian12 Kej. 12:2-3; 17:1-8; 18:18; 22:17-18; Gal. 3:7-9; Ibr. 11:8-10  
 29 Kejadian 15-17, 21 Kej. 15:6; Rm. 4:1-5; Yak. 2:23; Ibr. 11:11-16  
 30  Kejadian 22 Ibr. 11:17; Yak. 2:18-26; Yoh. 1:29  
 31 Kejadian 22 Ibr. 11:17-19  
 32 Kejadian 22 Yoh. 8:56-58; 3:16; 1:29; 19:30; 1Pet. 1:17-21

Episode 8 • Hukum Allah dan Para Nabi 
  33 Keluaran19-20 Ayb. 9:2, 30-33; Mzm. 51:5-10; Ams. 20:9; Yes. 64:6  
 34 Keluaran 20 Ul. 27:26; Rm. 3:10-12,19-20; Yak. 1:23; 2:10  
 35 Keluaran 20, 24 Im. 1:4; 17:11; Ibr. 9:22; 10:1-23  
 36  Mazmur & Kitab Para Nabi Mzm. 2:6-12; 22:1-22; 16:9-10; Yes. 7:14; 9:6; 35:4-6; 52:13-53:12, dll.  

Tabel ini merupakan sumber tambahan bagi guru maupun murid yang ingin
menggali �rman Allah lebih dalam lagi. Referensi ini tidak dimaksudkan untuk
dibaca bersamaan dengan studi, karena akan memakan lebih banyak waktu
dan justru akan membuat beberapa siswa kebingungan, karena sebagian
besar dari ayat-ayat ini, meski mendukung pengajaran tiap adegan,
berhubungan dengan konteks dan waktu yang berbeda-beda.
Lakukan yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu dengan layak
di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak perlu malu, dan yang telah
mengajarkan perkataan kebenaran dengan tepat. (2 Timotius 2:15, AYT)

 ADEGAN# KITAB UTAMA  AYAT-AYAT TAMBAHAN

Episode 9 • Kedatangan Sang Raja 
 37 Matius 1   Yer. 31:31-34; Ibr. 8:6-13; Luk. 1:1-4; Yoh. 20:30-31; 2Ptr. 3:15-16  
 38 Lukas 1 Kej. 3:15; Gal. 4:4; Mat. 1:23; Yoh. 1:1-3,14
 39 Matius 1  Luk. 1:26-27; Yes. 7:14; 9:2, 6-7
 40 Lukas 2 Kej. 3:15; Mik. 5:2; Yes. 7:14; Yoh. 1:1-5;14; 3:16
 41 Lukas 2 Yes. 6:1-3; 9:2; 60:1-3; 1Tim. 3:16
 42 Matius 2  Mzm. 2; Mik. 5:2; Yoh. 18:37; 1Tim. 1:15; 1Kor. 15:1-4

Episode 10 • Karakter Sang Raja  
 43 Lukas 2 Luk. 2:40, 52; Mrk. 6:3; Ibr. 2:14-18; 4:15; 7:26; 1Ptr. 2:22  
 44 Matius 3, Yohanes 1 Yes. 40:3-5; Mal. 3:1; Yoh. 1:29; Kej. 3:21; 22:8-15; Ibr. 7:27; 10:1-18 
 45 Matius 3  Kej. 1:1-3; Yes. 48:16; Yoh. 1:1-3; 10:30; Mat. 28:18-20; Ibr. 1:1-3; 7:26-27
 46 Matius 4  Luk. 4:1-13; Ibr. 4:14-16; Rm. 5:12-19; 1Kor. 15:21-22, 45-47  
 47 Lukas 4 Luk. 4:14-31; Yes. 61:1-2; Yoh. 8:59; 10:39; 18:6-7  

 Episode 11 • Kekuasaan Sang Raja 
 48 Lukas 4 Yes. 35:4-6; 61:1; Mat. 4:15-25; 15:30-31; Mrk. 1:15
 49 Markus 4 Mzm. 33:6-7; 89:8-9; 107:27-29; Mat. 8:23-27; 14:22-33
 50 Markus 2 Mzm. 32:1-5; Mat. 9:2; Yes. 43:11; Kis. 4:12; 10:43; Rm. 3:19-26
 51 Lukas 7; Yohanes 11 Ayb. 19:25-27; Mrk. 5:21-43; Yoh. 5:22-29; Why. 1:17-18  

Episode 12 • Misi Sang Raja  
 52 Yohanes 6 Yoh. 6:35, 48; Mat. 11:28-30; Luk. 12:16-21; 16:19-31; 2Kor. 4:16-18  
 53 Matius 5-7  Yoh. 13:34-35; 14:1-6; Mat. 24:24-25; Luk. 6:46-49
 54 Matius 17  Yes. 9:2; Mal. 4:2; Yoh. 1:4-5,14; 3:19-20; 8:12; 9:5; 2Ptr. 1:16-18
 55 Matius 16, 20  Mat. 16:21-23; 20:17-19; Mrk. 8:30-32; Luk. 9:21-22; 18:31-34; Yoh. 13:19  
 56 Markus 11 Zak. 9:9; Mat. 21:1-11; Yoh. 12:9-19  

Episode 13 • Kepatuhan Sang Raja  
 57 Lukas 20 Mat. 22:15-46; Kol. 2:2-4  
 58 Markus 14 Mat. 26:1-4; 51-56; Yoh. 18:1-14; Luk. 22:47-71
 59 Yohanes 18 Mat. 27:1-26  
 60 Matius 27  Mat. 27: 26-32  
 61 Lukas 23 Mat. 27:33-43; Kej. 22:7-14; Mzm. 22:1-18; Yes. 53:4-7  

 
 62 Lukas 23 Kej. 3:15; 1Kor. 2:7-8; Yes. 53:11-12; Yoh. 3:14-18  
 63 Matius 27  Yoh. 19:30; Yes. 53:4-6; 2Kor. 5:17-21; 1Ptr. 2:22-25; 3:18  
 64 Matius 27  Yes. 53:9; Mrk. 15:40-47; Yoh. 19:38-42  
 65 Matius 28  Mzm. 16:10; Mrk. 16:1-8; Yoh. 20:1-18; Luk. 24:1-12; 1Kor. 15:1-8

Episode 15 • Injil dan Kemuliaan Sang Raja

Episode 14 • Pengorbanan dan Kemenangan Sang Raja

 66 Lukas 24 Kej. 3:15, 21; 22:8-15; Mzm. 22; Yes. 53; Luk. 24:25-27; Kis. 10:43; 26:22-23, 27
 67 Yohanes 20 1Kor. 15:35-57; Flp. 3:20-21; 1Yoh. 3:1-3
 68 Kisah Para Rasul 1 Mat. 28:18-20; Luk. 24:36-53  
 69 Mazmur 24; Wahyu 5  Yoh. 3:13; 1Ptr. 3:22; Ibr. 1:3; Mzm. 110:1; Yoh. 14:1-6; 1Tim. 3:16  
 70 Wahyu 19-22  Kej. 3:15; Dan. 7:9-10; Kol. 1:12-14; 2Tim. 1:9-10; Rm. 10:9
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 BAGIAN 1 SANG RAJA MENUBUATKAN RENCANA-NYA (PERJANJIAN LAMA) 

BAGIAN 2 SANG RAJA MENGGENAPI RENCANA-NYA (PERJANJIAN BARU)



RAJA KEMULIAAN 

AYAT-AYAT TERKAIT
  

 ADEGAN# KITAB UTAMA  AYAT-AYAT TAMBAHAN

 Episode 1 • Prolog
 1 — Mzm. 24; Mzm. 103:19-22; 1Tim. 1:17   
 2 — Mzm. 119; 2Ptr. 1:16-21; 2Tim. 3:14-17; 2:15
 3  — Mzm. 19; Rm. 1:18-25; Ibr. 11:3; Kis. 17:24-28 

 Episode 2 • Sang Pencipta & Ciptaan-Nya
 4 Kejadian 1 Neh. 9:6; Ayb. 26:7; Mzm. 33:6-9; 90:2; 102:25; Ul. 6:4; Kel. 3:13-15;

Yes. 6:3; 1Yoh. 1:5; Yoh. 1:1-5; Why. 4:8
 

    
 5 Kejadian 1-2 1Yoh. 1:5-6; Mzm. 33:9; 1Tim. 6:17b; Mzm. 89:37; Yoh. 1:3-4; 1Yoh. 4:8 
 6 Kejadian 1-2 Mzm. 8; 1Kor. 15:39; 1Tes. 5:23; Ibr. 4:12; Yoh. 15:14-15;

Gal. 4:7
   

       
 7 Kejadian 2 Mzm. 115:16; Yes. 42:5; 45:18; Luk. 16:10; Rm. 5:19
 8 Kejadian 2 Yes. 59:2; Yeh. 18:4b; Yak. 1:15; Rm. 5:12; 6:23; 8:2
 9 Kejadian 2 Gal. 3:26-28; Ef. 5:22-33; 2Kor. 11:2-3; Why. 19:7-8; 21:2  

 Episode 3 • Masuknya Kejahatan 
 10 Wahyu 4-5  Ayb. 19:25-27; 1Kor. 2:7-10; Why. 4:1-3; 7:9-10; 21:1-27; 22:1-5
 11 Yesaya 14:12-17;

Yehezkiel 28:11-17
 2Kor. 4:3-4; 11:14; Ef. 2:2; 1Ptr. 5:8-9  

  
 12 Kejadian 3 Berjalan Bersama Allah: Kej. 3:8a; 5:22-24; 6:9; Im. 26:12; Mik. 6:8;

Diperdaya Setan: 2Kor. 11:3; Why. 12:9; Yoh. 8:44
  

    
 13 Kejadian 3 1Tim. 2:13-14; Rm. 5:12; Yak. 1:15; 1Yoh. 2:16; Ibr. 9:2
 14 Kejadian 3 Kej. 2:25; 3:7-8; Yes. 43:27
 15 Kejadian 3 Yes. 59:2; Rm. 5:12-21; 1Kor. 5:21-22

Episode 4 • Kutukan Dosa & Janji Allah

Episode 5 • Jalan Pengorbanan

 16 Kejadian 3  Rm. 5:12-14; 8:2; Yeh. 18:20; Ibr. 9:27; Why. 20:11-15; 21:27   
 17 Kejadian 3  Yes. 7:14; 9:2; Gal. 4:4; 1Kor. 15:45-47; Mik. 5:2   
 18 Kejadian 3  Ul. 32:4; Yes. 30:18; 61:10; Rm. 3:19-26; Ef. 2:1-10;

Tit. 3:4-7; Why. 7:9-14; 22:14
  

   
 19 Kejadian 3   Mzm. 89:14, 34-35; Bil. 23:19; Ibr. 9:27

 
 20  Kejadian 4 Kej. 3:16-24; Mzm. 51:5; 58:3; Rm. 5:12; 8:20-22; 1Kor. 15:22a  
 21 Kejadian 4 Rm. 8:2; Ibr. 9:22, 27  
 22 Kejadian 4 Im. 17:11; 1:4; 6:25; Ul. 14:7-8; Ibr. 9:22
 23 Kejadian 4 Im. 17:11; Ibr. 9:22 dan 11:4  
 24 Kejadian 4-5 1Yoh. 3:11-12; Mrk. 1:15; Kis. 20:21; 26:20; 1Tes. 1:9; Gal. 6:8

Episode 6 • Pemberontakan Manusia dan Kesetiaan Allah
 25 Kejadian 6-7 Nah. 1:3a; Kel. 34:5-7; 1Ptr. 3:20; 2Ptr. 2:5; 3:3-9  
 26 Kejadian 8-9 Ibr. 10:7; 9:22; Im. 17:11  
 27 Kejadian 11 Yeh. 28:17; Yer. 9:23-24; Yak. 4:6-10; Ef. 2:8-10; 1Kor. 1:31  

Episode 7 • Rencana Allah Bergerak Maju
 28 Kejadian12 Kej. 12:2-3; 17:1-8; 18:18; 22:17-18; Gal. 3:7-9; Ibr. 11:8-10  
 29 Kejadian 15-17, 21 Kej. 15:6; Rm. 4:1-5; Yak. 2:23; Ibr. 11:11-16  
 30  Kejadian 22 Ibr. 11:17; Yak. 2:18-26; Yoh. 1:29  
 31 Kejadian 22 Ibr. 11:17-19  
 32 Kejadian 22 Yoh. 8:56-58; 3:16; 1:29; 19:30; 1Pet. 1:17-21

Episode 8 • Hukum Allah dan Para Nabi 
  33 Keluaran19-20 Ayb. 9:2, 30-33; Mzm. 51:5-10; Ams. 20:9; Yes. 64:6  
 34 Keluaran 20 Ul. 27:26; Rm. 3:10-12,19-20; Yak. 1:23; 2:10  
 35 Keluaran 20, 24 Im. 1:4; 17:11; Ibr. 9:22; 10:1-23  
 36  Mazmur & Kitab Para Nabi Mzm. 2:6-12; 22:1-22; 16:9-10; Yes. 7:14; 9:6; 35:4-6; 52:13-53:12, dll.  

Tabel ini merupakan sumber tambahan bagi guru maupun murid yang ingin
menggali �rman Allah lebih dalam lagi. Referensi ini tidak dimaksudkan untuk
dibaca bersamaan dengan studi, karena akan memakan lebih banyak waktu
dan justru akan membuat beberapa siswa kebingungan, karena sebagian
besar dari ayat-ayat ini, meski mendukung pengajaran tiap adegan,
berhubungan dengan konteks dan waktu yang berbeda-beda.
Lakukan yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu dengan layak
di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak perlu malu, dan yang telah
mengajarkan perkataan kebenaran dengan tepat. (2 Timotius 2:15, AYT)

 ADEGAN# KITAB UTAMA  AYAT-AYAT TAMBAHAN

Episode 9 • Kedatangan Sang Raja 
 37 Matius 1   Yer. 31:31-34; Ibr. 8:6-13; Luk. 1:1-4; Yoh. 20:30-31; 2Ptr. 3:15-16  
 38 Lukas 1 Kej. 3:15; Gal. 4:4; Mat. 1:23; Yoh. 1:1-3,14
 39 Matius 1  Luk. 1:26-27; Yes. 7:14; 9:2, 6-7
 40 Lukas 2 Kej. 3:15; Mik. 5:2; Yes. 7:14; Yoh. 1:1-5;14; 3:16
 41 Lukas 2 Yes. 6:1-3; 9:2; 60:1-3; 1Tim. 3:16
 42 Matius 2  Mzm. 2; Mik. 5:2; Yoh. 18:37; 1Tim. 1:15; 1Kor. 15:1-4

Episode 10 • Karakter Sang Raja  
 43 Lukas 2 Luk. 2:40, 52; Mrk. 6:3; Ibr. 2:14-18; 4:15; 7:26; 1Ptr. 2:22  
 44 Matius 3, Yohanes 1 Yes. 40:3-5; Mal. 3:1; Yoh. 1:29; Kej. 3:21; 22:8-15; Ibr. 7:27; 10:1-18 
 45 Matius 3  Kej. 1:1-3; Yes. 48:16; Yoh. 1:1-3; 10:30; Mat. 28:18-20; Ibr. 1:1-3; 7:26-27
 46 Matius 4  Luk. 4:1-13; Ibr. 4:14-16; Rm. 5:12-19; 1Kor. 15:21-22, 45-47  
 47 Lukas 4 Luk. 4:14-31; Yes. 61:1-2; Yoh. 8:59; 10:39; 18:6-7  

 Episode 11 • Kekuasaan Sang Raja 
 48 Lukas 4 Yes. 35:4-6; 61:1; Mat. 4:15-25; 15:30-31; Mrk. 1:15
 49 Markus 4 Mzm. 33:6-7; 89:8-9; 107:27-29; Mat. 8:23-27; 14:22-33
 50 Markus 2 Mzm. 32:1-5; Mat. 9:2; Yes. 43:11; Kis. 4:12; 10:43; Rm. 3:19-26
 51 Lukas 7; Yohanes 11 Ayb. 19:25-27; Mrk. 5:21-43; Yoh. 5:22-29; Why. 1:17-18  

Episode 12 • Misi Sang Raja  
 52 Yohanes 6 Yoh. 6:35, 48; Mat. 11:28-30; Luk. 12:16-21; 16:19-31; 2Kor. 4:16-18  
 53 Matius 5-7  Yoh. 13:34-35; 14:1-6; Mat. 24:24-25; Luk. 6:46-49
 54 Matius 17  Yes. 9:2; Mal. 4:2; Yoh. 1:4-5,14; 3:19-20; 8:12; 9:5; 2Ptr. 1:16-18
 55 Matius 16, 20  Mat. 16:21-23; 20:17-19; Mrk. 8:30-32; Luk. 9:21-22; 18:31-34; Yoh. 13:19  
 56 Markus 11 Zak. 9:9; Mat. 21:1-11; Yoh. 12:9-19  

Episode 13 • Kepatuhan Sang Raja  
 57 Lukas 20 Mat. 22:15-46; Kol. 2:2-4  
 58 Markus 14 Mat. 26:1-4; 51-56; Yoh. 18:1-14; Luk. 22:47-71
 59 Yohanes 18 Mat. 27:1-26  
 60 Matius 27  Mat. 27: 26-32  
 61 Lukas 23 Mat. 27:33-43; Kej. 22:7-14; Mzm. 22:1-18; Yes. 53:4-7  

 
 62 Lukas 23 Kej. 3:15; 1Kor. 2:7-8; Yes. 53:11-12; Yoh. 3:14-18  
 63 Matius 27  Yoh. 19:30; Yes. 53:4-6; 2Kor. 5:17-21; 1Ptr. 2:22-25; 3:18  
 64 Matius 27  Yes. 53:9; Mrk. 15:40-47; Yoh. 19:38-42  
 65 Matius 28  Mzm. 16:10; Mrk. 16:1-8; Yoh. 20:1-18; Luk. 24:1-12; 1Kor. 15:1-8

Episode 15 • Injil dan Kemuliaan Sang Raja

Episode 14 • Pengorbanan dan Kemenangan Sang Raja

 66 Lukas 24 Kej. 3:15, 21; 22:8-15; Mzm. 22; Yes. 53; Luk. 24:25-27; Kis. 10:43; 26:22-23, 27
 67 Yohanes 20 1Kor. 15:35-57; Flp. 3:20-21; 1Yoh. 3:1-3
 68 Kisah Para Rasul 1 Mat. 28:18-20; Luk. 24:36-53  
 69 Mazmur 24; Wahyu 5  Yoh. 3:13; 1Ptr. 3:22; Ibr. 1:3; Mzm. 110:1; Yoh. 14:1-6; 1Tim. 3:16  
 70 Wahyu 19-22  Kej. 3:15; Dan. 7:9-10; Kol. 1:12-14; 2Tim. 1:9-10; Rm. 10:9
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 BAGIAN 1 SANG RAJA MENUBUATKAN RENCANA-NYA (PERJANJIAN LAMA) 

BAGIAN 2 SANG RAJA MENGGENAPI RENCANA-NYA (PERJANJIAN BARU)



Cerita

“Sesungguhnya, Aku mengatakan 
kepadamu, orang yang mendengar 
perkataan-Ku dan percaya kepada 
Dia yang mengutus Aku memiliki 
hidup kekal, dan tidak masuk ke 
dalam penghakiman karena dia 
sudah pindah dari kematian ke 

kehidupan.”

Ringkasan jalan keselamatan Allah berikut 
ini diambil dari buku RAJA KEMULIAAN.

Dalam Bahasa Inggris, ringkasan ini 
juga tersedia sebagai Fitur Khusus

di raja.sabda.org dan tersedia dalam
DVD RAJA KEMULIAAN Edisi 2.

 
 

 

— YESUS, RAJA KEMULIAAN

(INJIL YOHANES 5:24, AYT)
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Cerita

“Sesungguhnya, Aku mengatakan 
kepadamu, orang yang mendengar 
perkataan-Ku dan percaya kepada 
Dia yang mengutus Aku memiliki 
hidup kekal, dan tidak masuk ke 
dalam penghakiman karena dia 
sudah pindah dari kematian ke 

kehidupan.”

Ringkasan jalan keselamatan Allah berikut 
ini diambil dari buku RAJA KEMULIAAN.

Dalam Bahasa Inggris, ringkasan ini 
juga tersedia sebagai Fitur Khusus

di raja.sabda.org dan tersedia dalam
DVD RAJA KEMULIAAN Edisi 2.

 
 

 

— YESUS, RAJA KEMULIAAN

(INJIL YOHANES 5:24, AYT)
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O  

 
 

  . 

PESAN DALAM CERITA • 1 S         etelah Adam berdosa, apa yang dia katakan kepada Allah saat Dia datang ke
         Taman Eden dan memanggil namanya? Dengan malu, Adam menjawab,

  “Aku mendengar suara-Mu di taman dan aku takut.” (Kejadian 3:10, AYT)

160 161

BAHAGIA SELAMANYA?

    rang-orang dari segala masa sangat menyukai kisah-kisah khayalan tentang
    kasih dan penyelamatan yang berakhir bahagia. Orang-orang menceritakan 
kisah-kisah semacam itu karena Allah yang Sejati sudah menanamkan sebuah
kerinduan dalam hati manusia untuk dibebaskan dari kejahatan dan untuk hidup 
bahagia selamanya. Namun, kisah Raja Kemuliaan bukanlah kisah khayalan.

Sebuah kisah rekaan tidak akan ditulis oleh 40 nabi selama lebih 
dari 15 abad, tetapi Kitab Allah ditulis demikian. Kisah �ksi tidak 
akan dikon�rmasi oleh ratusan nubuat dan penemuan arkeologis, 
tetapi kisah Allah demikian.

Pahlawan rekaan bukanlah titik pemisah sejarah, tetapi Yesuslah yang 
demikian. Khayalan tidak dapat menyingkirkan dosa dan rasa malu kita, 
membawa kita kepada Allah, dan memberi kita hati baru yang penuh 
dengan kasih-Nya, sukacita, dan rasa damai, tetapi Yesus bisa.

Dengan menggenapi kitab-kitab para nabi, Yesus Sang Mesias memungkinkan 
keturunan Adam untuk hidup selamanya dengan Sang Raja sekaligus Pencipta 
mereka. Namun, tidak semuanya akan hidup di dalam kerajaan-Nya.

Sebagaimana Allah membuat satu-satunya peraturan-Nya jelas 
kepada Adam tentang hidup di taman duniawi, Allah pun membuat 
satu-satunya aturan-Nya jelas bagi keturunan Adam tentang hidup 
di kota surgawi:

"Namun, tak sesuatu pun yang najis akan masuk ke dalam kota itu, juga orang 
yang melakukan hal-hal keji atau melakukan kebohongan, melainkan hanya yang 
namanya tertulis dalam Kitab Kehidupan Anak Domba." (Wahyu 21:27, AYT)

Kitab Kehidupan Anak Domba adalah buku registrasi surga dengan 
nama setiap orang yang, sejak zaman Adam, telah percaya kepada jalan 
keselamatan Allah. Raja Kemuliaan tidak akan memaksa Anda atau 
keluarga Anda untuk percaya kepada-Nya dan apa yang telah Dia 
lakukan untuk menyelamatkan Anda dari Setan, dosa, maut, dan neraka.

Di dalam kerajaan-Nya, tidak akan ada orang yang berada di sana karena 
tidak punya pilihan. Namun, karena Sang Raja tidak mau siapa pun binasa, 
Dia menutup buku-Nya dengan suatu undangan, peringatan, dan janji:

“Biarlah orang yang haus datang; biarlah orang yang bersedia mengambil 
air kehidupan secara cuma-cuma. Aku bersaksi kepada semua orang yang 
mendengar perkataan nubuat kitab ini: “Jika ada yang menambahkan 
sesuatu pada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan
kepadanya semua bencana yang tertulis dalam kitab ini. ... Ia yang
bersaksi mengenai hal-hal ini berkata, ‘Ya, Aku segera datang.’”

“Amin! Datanglah, Tuhan Yesus!” (Wahyu 22:17-20, AYT)

Namun sekarang, bagaimana respons sebagian dari keturunan Adam terhadap 
janji Tuhan untuk datang ke dunia bagi mereka? Dengan bersukacita, mereka 
menjawab,

  “Amin! Datanglah, Tuhan Yesus!” (Wahyu 22:20, AYT)

Apa yang membuat perubahan semacam itu? Mengapa sebagian orang tidak 
lagi takut berdiri di hadapan Sang Hakim dunia? Mengapa mereka justru 
sangat tidak sabar untuk berhadapan langsung dengan Sang Raja?

Itu karena mereka percaya kepada kisah dan pesan-Nya.

Nabi Yesaya menulis,

  Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? ... Kita semua seperti
  domba yang tersesat, setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Akan
  tetapi, TUHAN telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita.
  (Yesaya 53:1, 6, AYT)

Jika kita menerima kesaksian manusia, kesaksian Allah lebih kuat. Sebab, 
kesaksian yang Allah berikan adalah kesaksian tentang Anak-Nya. ...

Orang yang tidak percaya kepada Allah telah membuat-Nya menjadi seorang 
penipu karena orang itu tidak percaya pada kesaksian yang Allah berikan 
tentang Anak-Nya. Dan, inilah kesaksian itu, bahwa Allah telah memberikan 
kepada kita hidup kekal, dan hidup itu ada dalam Anak-Nya. Setiap orang yang 
memiliki Sang Anak memiliki hidup; setiap orang yang tidak memiliki Anak 
Allah tidak memiliki hidup.

Aku telah menuliskan hal-hal ini kepada kamu yang percaya dalam nama Anak 
Allah supaya kamu tahu bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal. (1 Yohanes 
5:9-13, AYT)

Ya, Anda bisa mengetahuinya. Sang Raja tidak membiarkan Anda menebak-nebak.

Sudahkah Anda berbalik dari agama manusia dan percaya kepada kesaksian Allah? 
Jika ya, Anda akan menghabiskan kekekalan bersama Sang Raja ...

        dengan bahagia selamanya.

Percayakah Anda kepada Sang Raja?

1. Kita punya masalah.
    “Kita telah meninggalkan jalan Allah untuk mengambil jalan
    kita sendiri.”

2. Allah punya solusinya.
    “TUHAN telah membebankan ke atasnya (Anak-Nya) seluruh
    kejahatan kita.”

3. Kita punya pilihan.
    “Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami?”

Nabi Yesaya merangkum kisah dan pesan Sang Raja dalam tiga pernyataan:



O  

 
 

  . 

PESAN DALAM CERITA • 1 S         etelah Adam berdosa, apa yang dia katakan kepada Allah saat Dia datang ke
         Taman Eden dan memanggil namanya? Dengan malu, Adam menjawab,

  “Aku mendengar suara-Mu di taman dan aku takut.” (Kejadian 3:10, AYT)

160 161

BAHAGIA SELAMANYA?

    rang-orang dari segala masa sangat menyukai kisah-kisah khayalan tentang
    kasih dan penyelamatan yang berakhir bahagia. Orang-orang menceritakan 
kisah-kisah semacam itu karena Allah yang Sejati sudah menanamkan sebuah
kerinduan dalam hati manusia untuk dibebaskan dari kejahatan dan untuk hidup 
bahagia selamanya. Namun, kisah Raja Kemuliaan bukanlah kisah khayalan.

Sebuah kisah rekaan tidak akan ditulis oleh 40 nabi selama lebih 
dari 15 abad, tetapi Kitab Allah ditulis demikian. Kisah �ksi tidak 
akan dikon�rmasi oleh ratusan nubuat dan penemuan arkeologis, 
tetapi kisah Allah demikian.

Pahlawan rekaan bukanlah titik pemisah sejarah, tetapi Yesuslah yang 
demikian. Khayalan tidak dapat menyingkirkan dosa dan rasa malu kita, 
membawa kita kepada Allah, dan memberi kita hati baru yang penuh 
dengan kasih-Nya, sukacita, dan rasa damai, tetapi Yesus bisa.

Dengan menggenapi kitab-kitab para nabi, Yesus Sang Mesias memungkinkan 
keturunan Adam untuk hidup selamanya dengan Sang Raja sekaligus Pencipta 
mereka. Namun, tidak semuanya akan hidup di dalam kerajaan-Nya.

Sebagaimana Allah membuat satu-satunya peraturan-Nya jelas 
kepada Adam tentang hidup di taman duniawi, Allah pun membuat 
satu-satunya aturan-Nya jelas bagi keturunan Adam tentang hidup 
di kota surgawi:

"Namun, tak sesuatu pun yang najis akan masuk ke dalam kota itu, juga orang 
yang melakukan hal-hal keji atau melakukan kebohongan, melainkan hanya yang 
namanya tertulis dalam Kitab Kehidupan Anak Domba." (Wahyu 21:27, AYT)

Kitab Kehidupan Anak Domba adalah buku registrasi surga dengan 
nama setiap orang yang, sejak zaman Adam, telah percaya kepada jalan 
keselamatan Allah. Raja Kemuliaan tidak akan memaksa Anda atau 
keluarga Anda untuk percaya kepada-Nya dan apa yang telah Dia 
lakukan untuk menyelamatkan Anda dari Setan, dosa, maut, dan neraka.

Di dalam kerajaan-Nya, tidak akan ada orang yang berada di sana karena 
tidak punya pilihan. Namun, karena Sang Raja tidak mau siapa pun binasa, 
Dia menutup buku-Nya dengan suatu undangan, peringatan, dan janji:

“Biarlah orang yang haus datang; biarlah orang yang bersedia mengambil 
air kehidupan secara cuma-cuma. Aku bersaksi kepada semua orang yang 
mendengar perkataan nubuat kitab ini: “Jika ada yang menambahkan 
sesuatu pada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan
kepadanya semua bencana yang tertulis dalam kitab ini. ... Ia yang
bersaksi mengenai hal-hal ini berkata, ‘Ya, Aku segera datang.’”

“Amin! Datanglah, Tuhan Yesus!” (Wahyu 22:17-20, AYT)

Namun sekarang, bagaimana respons sebagian dari keturunan Adam terhadap 
janji Tuhan untuk datang ke dunia bagi mereka? Dengan bersukacita, mereka 
menjawab,

  “Amin! Datanglah, Tuhan Yesus!” (Wahyu 22:20, AYT)

Apa yang membuat perubahan semacam itu? Mengapa sebagian orang tidak 
lagi takut berdiri di hadapan Sang Hakim dunia? Mengapa mereka justru 
sangat tidak sabar untuk berhadapan langsung dengan Sang Raja?

Itu karena mereka percaya kepada kisah dan pesan-Nya.

Nabi Yesaya menulis,

  Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? ... Kita semua seperti
  domba yang tersesat, setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Akan
  tetapi, TUHAN telah membebankan ke atasnya seluruh kejahatan kita.
  (Yesaya 53:1, 6, AYT)

Jika kita menerima kesaksian manusia, kesaksian Allah lebih kuat. Sebab, 
kesaksian yang Allah berikan adalah kesaksian tentang Anak-Nya. ...

Orang yang tidak percaya kepada Allah telah membuat-Nya menjadi seorang 
penipu karena orang itu tidak percaya pada kesaksian yang Allah berikan 
tentang Anak-Nya. Dan, inilah kesaksian itu, bahwa Allah telah memberikan 
kepada kita hidup kekal, dan hidup itu ada dalam Anak-Nya. Setiap orang yang 
memiliki Sang Anak memiliki hidup; setiap orang yang tidak memiliki Anak 
Allah tidak memiliki hidup.

Aku telah menuliskan hal-hal ini kepada kamu yang percaya dalam nama Anak 
Allah supaya kamu tahu bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal. (1 Yohanes 
5:9-13, AYT)

Ya, Anda bisa mengetahuinya. Sang Raja tidak membiarkan Anda menebak-nebak.

Sudahkah Anda berbalik dari agama manusia dan percaya kepada kesaksian Allah? 
Jika ya, Anda akan menghabiskan kekekalan bersama Sang Raja ...

        dengan bahagia selamanya.

Percayakah Anda kepada Sang Raja?

1. Kita punya masalah.
    “Kita telah meninggalkan jalan Allah untuk mengambil jalan
    kita sendiri.”

2. Allah punya solusinya.
    “TUHAN telah membebankan ke atasnya (Anak-Nya) seluruh
    kejahatan kita.”

3. Kita punya pilihan.
    “Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami?”

Nabi Yesaya merangkum kisah dan pesan Sang Raja dalam tiga pernyataan:
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BERITA BURUK

Saat kita membaca bagian awal dari Kitab-Nya, Sang Raja alam semesta
menciptakan manusia dalam gambar dan rupa-Nya. Dia menciptakan 

manusia untuk kemuliaan-Nya. Manusia akan menjadi harta-Nya yang istime-
wa, sahabat-Nya, dan warga suci kerajaan terang-Nya. Namun, pertama-tama, 
harus ada waktu untuk pengujian.
TUHAN Allah memberikan Adam ujian kecil dengan konsekuensi besar. Allah 
memberi tahu bahwa Adam bisa makan dari pohon apa pun di Taman Eden, 
kecuali satu. Apa yang Allah katakan akan terjadi kepada Adam jika dia 
melanggar satu-satunya peraturan ini?

Apakah Allah memberi tahu Adam bahwa di harus mulai berdoa, 
berpuasa, dan melakukan cukup banyak perbuatan baik untuk 
menyeimbangkan perbuatan jahatnya? Tidak! Allah berkata, “Pada 

hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati” (Kejadian 2:17, AYT).
Kita tahu apa yang terjadi selanjutnya. Manusia memilih untuk tidak menaati 
Sang Raja sekaligus Penciptanya. Adam dan Hawa berdosa. Namun, apakah 
mereka langsung mati pada saat itu juga? Tidak. Jadi, apa maksud Allah saat 
Dia berkata, “Pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati”?
Menurut Kitab Suci, apa arti kematian? 

Lihatlah gambar ini. Apa yang terjadi dengan dahan itu? Apa 
yang akan terjadi padanya setelah ia patah dan terpisah dari 
pohonnya? Apakah ia akan tetap hidup? Atau mati?
Dahan itu kemungkinan masih akan terlihat hidup, tetapi ia akan 
mati karena sudah terpisah dari sumber kehidupannya.
Kematian berarti keterpisahan. Ini adalah berita buruk.

Saat Adam dan Hawa memilih untuk menuruti jalan mereka sendiri dan bukan 
jalan Allah, mereka kehilangan hubungan dengan Allah, seperti dahan yang 
dipotong dari pohonnya. Relasi mereka dengan Allah sudah mati. Mereka 
tidak mau lagi bersama Dia. Mereka mencoba bersembunyi. Secara rohani, 
Adam dan Hawa sudah mati.
 “Kejahatan-kejahatanmulah yang memisahkan antara kamu dan
 Allahmu.” (Yesaya 59:2, AYT)

Adam dan Hawa juga mulai mati secara jasmani. Seperti 
daun-daun pada dahan yang patah tidak langsung kering 
seketika, begitu juga tubuh mereka tidak serta merta kembali 
menjadi debu pada hari mereka berdosa. Namun, proses
penuaan sudah dimulai. Kematian adalah musuh yang tidak
bisa mereka hindari.
Namun, berita buruknya menjadi semakin buruk. Jika Allah tidak 

menyediakan penyelamatan, Adam dan Hawa menghadapi pemisahan kekal 
dari Allah dalam “api abadi yang telah disiapkan untuk Iblis dan malaikat-
malaikatnya” (Matius 25:41, AYT)

B          eberapa orang mengejek gagasan tentang neraka – lautan api tempat
          jiwa-jiwa yang tercemar oleh dosa akan dikurung untuk selamanya. Namun, 
bijakkah jika kita mengejek sesuatu yang tidak kita mengerti? Sebagai manusia, 
kita tidak dapat memahami konsep kekekalan. Itu berada dalam 
dimensi yang berbeda. Orang-orang juga mengejek Nabi Nuh saat
dia membangun bahtera dan memperingatkan mereka akan datang-
nya air bah. Namun, saat pintu bahtera ditutup dan banjir datang, 
mereka menyadari kebenaran yang telah mereka hina. Dengan cara 
yang sama, pada saat orang-orang masuk ke neraka, mereka akan 
mengerti logikanya yang sesungguhnya.

Mereka akan mengalami hukuman kebinasaan yang kekal, jauh dari hadirat 
Tuhan dan dari kemuliaan kekuasaan-Nya. (2 Tesalonika 1:9, AYT)

Sang Raja tidak akan membiarkan dosa mengotori semesta-Nya selamanya.
Dosa adalah kuasa paling destruktif dan luas jangkauannya yang ada di planet 
kita. 
Dosa adalah penyebab dari semua kejahatan.
Seperti penyakit menular, dosa Adam telah menginfeksi kita semua. Seperti 

halnya ranting dan daun pada dahan yang patah menjadi 
mati, masing-masing kita juga terdampak oleh dosa Adam. 
Kita semua adalah bagian dari dahan Adam.

“Karena itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia 
melalui satu orang dan maut melalui dosa, begitu juga maut 
menyebar kepada semua orang karena semua telah berdosa.” 
(Roma 5:12, AYT)

Pada zaman Musa, orang-orang punya gagasan salah yang 
juga dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Mereka 

berharap bahwa jika mereka melakukan lebih banyak hal baik daripada yang 
jahat, Allah akan menunjukkan belas kasihan pada Hari Penghakiman. Untuk 
membenahi cara berpikir mereka yang salah, Allah turun ke atas Gunung Sinai 
dalam wujud nyala api dan memberikan Sepuluh Perintah untuk mereka patuhi. 

Siapa pun yang tidak melakukan kesepuluh perintah itu dengan 
sempurna akan dinyatakan bersalah dan layak untuk mati.

Sepuluh Perintah Allah itu ibarat cermin. Jika wajah Anda kotor, 
cermin akan membantu Anda melihat kotoran itu, tetapi tidak 
dapat menghapus kotoran itu. Demikian pula, Sepuluh Perintah itu 
tidak diturunkan agar kita menjadi benar di hadapan Allah. 

Alih-alih, Sepuluh Perintah itu justru menunjukkan bahwa kita adalah orang 
berdosa yang bersalah di hadapan Allah yang Mahakudus. Kita tidak layak untuk 
hidup di dalam kerajaan kebenaran-Nya. Kita adalah orang berdosa yang tidak 
berdaya dan sangat membutuhkan Juru Selamat yang sempurna.
       Sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 
        (Roma 3:23, AYT) 

Berita buruknya, kita tidak dapat mencapai nilai standar kebaikan yang sempur-
na dari Allah. Berita baiknya, ada Seseorang dalam sejarah yang bisa melakukan-
nya. Namanya adalah Yesus.



 

 
 

 

 

162 163

PESAN DALAM CERITA • 2
BERITA BURUK

Saat kita membaca bagian awal dari Kitab-Nya, Sang Raja alam semesta
menciptakan manusia dalam gambar dan rupa-Nya. Dia menciptakan 

manusia untuk kemuliaan-Nya. Manusia akan menjadi harta-Nya yang istime-
wa, sahabat-Nya, dan warga suci kerajaan terang-Nya. Namun, pertama-tama, 
harus ada waktu untuk pengujian.
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          ikirkan tentang Abraham dan anaknya. Mengapa Allah mengirim mereka
        secara khusus ke gunung yang jauh untuk sebuah pengorbanan?

Allah sedang menandai tempat Anak-Nya sendiri akan 
mati bagi dosa dunia.
Mengapa Abraham menamai gunung itu Tuhan akan 
menyediakan? Karena di gunung itulah Allah menye-
diakan kurban yang tertinggi dan sempurna.
Apa yang Allah sediakan untuk anak Abraham? Seekor 
domba jantan. Apa yang sudah Allah sediakan untuk 
menyelamatkan Anda dari penghakiman? Yesus, Anak 
Domba Allah.
Apakah Anda takut dengan maut dan penghakiman? 
Jika Anda percaya sepenuhnya kepada Yesus Sang 
Juru Selamat Anda, Anda tidak perlu takut, karena 
Allah telah menerima pelunasan dari-Nya bagi dosa 
Anda dan membangkitkan-Nya kembali.

Sekarang, pikirkan lagi tentang Adam dan Hawa. Dosa dan rasa malu mereka 
membuat mereka menutupi diri dengan daun ara dan ingin bersembunyi dari 
Allah. Dalam keadilan dan belas kasih-Nya, Allah menunjukkan dosa mereka dan 
memberi mereka pakaian dari kulit hewan yang dikorbankan. Curahan darah 
hewan itu menggambarkan apa yang diperlukan untuk menutupi dosa mereka, 
dan kulitnya mengambarkan apa yang diperlukan untuk menutupi rasa malu 
mereka.
Kita semua mewarisi dosa dan rasa malu para leluhur kita. Kita gagal memenuhi 
standar kebenaran Allah. Kita tidak layak untuk hidup bersama-Nya. Berita baiknya, 
di atas salib, Yesus Kristus mengangkat dosa dan rasa malu kita. Selama jam-jam 
kegelapan itu, Dia mengalami keterpisahan dari Allah yang sebenarnya layak kita 
dapatkan. Lalu, Dia mati. Namun, karena Dia sendiri tidak berdosa, kuburan tidak 
dapat menahan-Nya.
Karena kematian dan kebangkitan Yesus, Allah me-
nawarkan Diri untuk membersihkan dan memberi kita 
pakaian, mengganti dosa Anda dengan kebenaran-Nya.

Kami semua seperti orang cemar dan semua ke-
salehan kami seperti kain cemar. Kami semua layu 
seperti daun, dan kesalahan-kesalahan kami mener-
bangkan kami seperti angin. (Yesaya 64:6, AYT)

Aku akan sangat bersukacita di dalam TUHAN, jiwaku 
akan bergembira di dalam Allahku karena Dia telah 
memakaikan aku dengan pakaian keselamatan. Dia 
menyelubungiku dengan jubah kebenaran. (Yesaya 61:10, AYT)

Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita 
supaya kita dibenarkan Allah di dalam Dia. (2 Korintus 5:21, AYT)

Pada Hari Penghakiman, akankah Anda berdiri di hadapan Allah dengan
mengenakan pakaian dari kesalehan Anda sendiri?
Atau, akankah Anda berdiri dengan mengenakan jubah kebenaran sejati dari 
Kristus?

P
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T           uhan itu sempurna dalam keadilan dan belas kasih. Adil berarti hukuman
           total dari hukum Allah telah dibebankan terhadap dosa saya. Belas kasih 
berarti hukuman dari hukum Allah tidak dibebankan terhadap dosa saya.
Bagaimana bisa Allah menghukum dosa kita tanpa menghukum kita?
Jawabannya bisa ditemukan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang datang 
untuk menyelamatkan kita.

Pada zaman Perjanjian Lama, sebelum Yesus datang, Allah mengatur 
hukum persembahan penebusan dosa untuk menyelamatkan orang 
berdosa dari hukum dosa dan maut. Allah menerima darah hewan tidak 
bercacat sebagai bayaran pengganti dosa. Inilah cara-Nya

menghukum dosa tanpa menghukum orang yang berdosa.
Namun, apakah seekor domba sepadan dengan seorang manusia? Darah hewan 
hanya dapat menggambarkan syarat seperti apa yang sebenarnya diminta oleh 
keadilan.

Darah seperti apa yang bisa melunasi utang dosa dunia? 
Hanya darah dari Manusia yang sempurna dan tak terbatas. 
Firman Allah itu sendirilah yang menjadi Manusia itu.
“Pada mulanya adalah Firman, ... Firman itu telah menjadi 
daging dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat 
kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan Anak Tunggal Bapa, penuh 
dengan anugerah dan kebenaran.” (Yohanes 1:1 & 14, AYT)

“Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang 
kepadanya, dan Yohanes berkata, ‘Lihatlah, Anak Domba 
Allah yang menghapuskan dosa dunia!’” (Yohanes 1:29, AYT)

Ingat Habel? Allah meletakkan dosa Habel pada seekor 
anak domba. Anak domba itu adalah penanggung dosa 
Habel. Yesus adalah Penanggung dosa kita yang tetap. 
Allah membebankan seluruh dosa kita kepada-Nya. 

Anak domba yang disembelih dan dibakar menjadi abu menggantikan posisi 
Habel adalah gambaran dari Yesus yang melunasi hukuman dosa kita. Itulah 
mengapa, Yesus berteriak dalam kemenangan, “Sudah selesai.” (Yohanes 19:30, AYT)

Keadilan dipuaskan. Belas kasih tersedia.
Oleh Injil itu juga kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh pada �rman 
yang telah kuberitakan kepadamu .... Aku sudah menyampaikan kepadamu, 
pertama-tama yang terpenting, yang juga aku terima bahwa Kristus mati untuk 
dosa-dosa kita sesuai dengan Kitab Suci, Ia sudah dikuburkan, Ia dibangkitkan 
pada hari ketiga sesuai Kitab Suci. (1 Korintus 15:2-4, AYT)
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“Pada mulanya adalah Firman, ... Firman itu telah menjadi 
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Habel adalah gambaran dari Yesus yang melunasi hukuman dosa kita. Itulah 
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pertama-tama yang terpenting, yang juga aku terima bahwa Kristus mati untuk 
dosa-dosa kita sesuai dengan Kitab Suci, Ia sudah dikuburkan, Ia dibangkitkan 
pada hari ketiga sesuai Kitab Suci. (1 Korintus 15:2-4, AYT)
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         anusia pertama diciptakan untuk mencerminkan
         citra Allah. Citra itu dicemari oleh dosa. Yesus 
Kristus, “gambaran dari Allah yang tidak kelihatan” 
(Kolose 1:15), datang untuk memberi hidup baru dan 
memulihkan citra Allah dalam Anda.

Jika Anda beriman kepada Yesus Kristus, Sang Raja Kemuliaan, di mata Allah, 
Anda tidak lagi berada dalam Adam. Anda berada dalam Kristus. Anda adalah 
warga surga yang dikasihi dan anak-anak Allah yang disayangi. Anda adalah 
harta Allah, yang Dia tebus dengan darah Anak-Nya sendiri.
Sebagai anggota keluarga Allah yang lahir baru, sekarang Anda bisa memanggil 
Allah dengan panggilan Bapa. Namun, hak istimewa datang bersamaan dengan 
tanggung jawab besar.

“Sebagai anak-anak yang taat, janganlah tunduk kepada nafsu jahatmu 
seperti ketika kamu masih hidup dalam kebodohanmu, tetapi kuduslah 
dalam segala tingkah lakumu, seperti Allah yang memanggilmu adalah 
kudus.” (1 Petrus 1:14-15, AYT)

Sebagai pengikut Kristus, Anda dipanggil untuk mengampuni, mengasihi, dan 
berdoa bagi semua orang, bahkan musuh Anda. Yesus berkata,

“Dengan begitu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-
murid-Ku, yaitu jika kamu saling mengasihi.” (Yohanes 13:35, AYT)

Saat Anda tunduk kepada-Nya, Roh dari Tuhan Yesus Kristus, yang masuk
ke dalam hati Anda saat Anda memercayai Injil, akan menolong Anda untuk
menguasai dosa dan mere�eksikan karakter kudus-Nya.

“Akan tetapi, buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 
keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri. 
Tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini.” (Galatia 5:22-23, AYT)

Sebagai anak-anak Sang Raja, Anda punya tujuan baru dalam hidup, yaitu untuk 
memuliakan Dia. Anda adalah duta Allah untuk dunia yang terhilang ini. Repre-
sentasikanlah Pribadi-Nya dengan baik. Suatu hari nanti, Anda akan melihat Dia 
secara langsung, dan Anda "akan menjadi seperti Dia" (1 Yohanes 3:2). Sampai saat 
itu terjadi, berbicaralah dengan-Nya kapan pun. Pujilah Dia dalam situasi apa 
pun. Puji dan layanilah Dia dengan mereka yang mengasihi Dia dan �rman-Nya. 
Pelajarilah Kitab Suci setiap hari (mulailah dari Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, 
dan Roma). Roh Kudus adalah Guru Anda. Kitab Suci adalah makanan rohani dan 
senjata Anda melawan Setan, yang tidak ingin Anda berpikir, berbicara, dan 
bertindak seperti Yesus. Semakin lama Anda merenung dalam Kitab Suci,
semakin kuat pula Anda secara rohani.

Saya suka dengan penggambaran dalam kata-kata dari Mazmur:
“Seperti rusa yang rindu akan aliran-aliran sungai, begitu 
juga jiwaku terhadap Engkau, ya Allah.” (Mazmur 42:2, AYT)

Dapatkah Anda mengucapkannya?
Pilihan ada di tangan Anda.
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          ayangkan Anda berjalan melewati hutan belantara. Manakah yang lebih
          ingin Anda temui, seekor anak domba atau singa?

Pada kedatangan pertama-Nya, Raja Kemuliaan disebut Anak 
Domba. Dia datang dengan kerendahan hati untuk menye-
lamatkan orang-orang berdosa. Saat Sang Raja kembali, Dia 
akan disebut Singa. Dia akan datang dalam kemuliaan untuk 
menghakimi orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat.

Saat Yesus kembali, akankah Anda bersukacita di hadapan Raja Sang Juru Selamat 
Anda atau bergetar di hadapan Raja Sang Hakim Anda? Semua bergantung pada 
respons Anda terhadap pesan Allah.
Saat Yesus mulai berkeliling dan mengajar, beberapa perkataan-Nya yang
pertama adalah,
 “Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!” (Markus 1:15, AYT)

“Bertobat” berarti mengubah pemikiran Anda tentang apa yang Anda percaya demi 
hak untuk hidup dalam kerajaan Allah. Itu berarti berhenti memercayai diri sendiri 
dan mulai memercayai dan mengikuti jalan Allah.
“Percayalah kepada Injil” berarti menaruh iman Anda pada Sang Juru Selamat yang 
mati bagi dosa Anda dan bangkit kembali untuk memberi Anda hidup baru. Namun, 
apa maksudnya menaruh iman pada seseorang?
Izinkan saya menggambarkannya dengan sebuah cerita nyata dari Afrika Barat. Cerita 
ini tentang dua perempuan, Fatu dan Bintu.

Keduanya punya infeksi pada bagian mata. Fatu pergi ke rumah sakit 
dan dokter memberinya obat antibiotik tetes mata. Matanya pun 
sembuh. Bintu pergi ke tabib tradisional. Tabib itu mengoleskan “obat” 
ke mata Bintu. Mata Bintu berubah menjadi putih dan dia menjadi buta.
Baik Fatu maupun Bintu punya iman. Keduanya bertindak atas iman 

mereka dengan pergi ke penyembuh yang mereka percaya, tetapi hasilnya sangat
berbeda.
Berbicara tentang kekekalan, semua orang pasti percaya sesuatu atau seseorang. 
Banyak yang menggantungkan harapan mereka pada agama orang tua mereka. 
Beberapa setuju dengan orang yang mengatakan bahwa kehidupan berakhir di 
kuburan. Yang lain muncul dengan pemahaman mereka sendiri tentang kehidupan, 
kematian, dan kekekalan. Pada akhirnya, hanya ada satu pertanyaan yang berarti: 
Apakah Anda memilih kebenaran?
Bagi saya, saya telah membuat keputusan. Saya percaya kepada Sang Raja, yang 
berkata,
 “Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suara-Ku.”
 (Yohanes 18:37, AYT)

Dialah yang dengan-Nya saya ingin hidup selamanya. Dialah Pribadi “yang
mengasihi saya dan telah memberikan diri-Nya untuk saya” (Galatia 2:20, AYT).

Dia bukan hanya seorang Raja. Dia adalah Raja saya!
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PANDUAN STUDI BERGAMBAR

Mungkin buku One God One Message (oleh P.D. Bramsen) dari Rock International bisa 
membantu. Buku tersebut merepresentasikan gambaran besar yang sama, tetapi berisi 
empat kali lipat lebih banyak dari informasi yang ada dalam RAJA KEMULIAAN. Buku 
tersebut menyediakan jawaban logis untuk ratusan pertanyaan. Tersedia dalam bentuk
cetak di toko buku daring. Tersedia secara gratis dalam bentuk unduhan PDF di 
www.king-of-glory.com.

Ditemukan pada Juni 2014, ringwoodite adalah susunan batu kristal berwarna kebiru-biruan 
yang terkandung dalam lapisan mantel bumi yang terletak antara 525 dan 660 km (326 dan 
410 mil) di bawah permukaan bumi. Mantel dari penampungan ringwoodite ini diperkirakan 
menampung, dalam bentuk hidroksida, sekitar tiga kali lebih banyak air daripada semua 
lautan bumi digabungkan. Penemuan ini memudahkan untuk memahami catatan alkitabiah, 
yang menjelaskan sumber dari banjir global dalam Kejadian 7:11-12: "Pada tahun keenam 
ratus masa hidup Nuh, pada bulan kedua, hari ketujuh belas bulan itu, pada hari itu semua mata 
air samudra raya terbelah dan semua pintu air di langit terbuka. Hujan turun ke bumi selama 
empat puluh hari dan empat puluh malam."

Buku What If Jesus Meant What He Said? (Bagaimana Jika Yesus Serius dengan
Perkataan-Nya?) (oleh Nate Bramsen) yang dipublikasikan sebagai hasil kerja sama antara 
Emmaus International dan ROCK International akan menantang Anda untuk menganggap 
serius perkataan Yesus. Untuk menemukan beberapa sumber luar biasa lain untuk
menguatkan Anda dalam relasi Anda dengan Tuhan dan mendorong Anda dalam
mempelajari �rman-Nya, periksalah kelas-kelas studi Alkitab (dalam banyak bahasa) dan 
program pemuridan L.I.T (Life in Truth) di www.EmmausInternational.com.

Berikut ini adalah penjelasan untuk rute Keluaran/Penyeberangan Laut Merah (Teberau)/-
Gunung Sinai yang ditandai di peta pada halaman 150. Para ahli memegang banyak sudut 
pandang berbeda tentang jalur tempat Allah menuntun umat-Nya pada zaman kuno keluar 
dari perbudakan di Mesir, "melalui padang belantara menuju Laut Teberau" (Keluaran 13:18), 
dan "berjalan di atas tanah yang kering di tengah-tengah laut dan air menjadi seperti tembok 
bagi mereka, di sebelah kanan dan sebelah kirinya" (Keluaran 14:29), dan naik ke Gunung 
Sinai/Horeb di Arab. Laut tempat Allah membuka jalan itu disebut Red Sea dalam Bahasa 
Inggris dan Yam Suph dalam bahasa Ibrani (yang berarti Lautan Alang-alang atau Lautan 
Rumput Laut). Terusan Suez dan Teluk Aqaba adalah bagian dari laut ini. Lautan ini (baik 
sebagai "Yam Suph" atau hanya "Yam") dirujuk kira-kira sebanyak 50 kali dalam Perjanjian 
Lama.

Salah satu ayat yang mungkin membantu untuk mengidenti�kasi tempat Allah membuka 
jalan di laut adalah 1 Raja-Raja 9:26, "Raja Salomo membuat kapal-kapal di Ezion-Geber, yang 
berada di dekat Elot, di tepi Laut Merah, di tanah Edom." Raja Salomo memiliki armada kapal 
penjelajah laut yang kini dikenal sebagai Teluk Aqaba. Bukti geogra�s dan arkeologis meru-
juk pada Teluk yang sama (bukan Terusan Suez atau danau lain) sebagai tempat "Musa 
mengulurkan tangannya ke atas laut dan TUHAN menguak laut dengan angin timur yang 
sangat kencang sepanjang malam dan membuat laut itu menjadi tanah kering dan airnya 
terbelah" (Keluaran 14:21, AYT).

Di sebelah timur Aqaba adalah wilayah Midian, tempat Allah, 40 tahun sebelumnya, 
berbicara dalam wujud nyala api kepada Musa si gembala di “gunung Allah, yaitu 
Horeb” (Keluaran 3:1), berjanji untuk membawa Musa dan bangsa Israel kembali ke 
“gunung ini” setelah Dia membebaskan mereka dari perbudakan (Keluaran 3:11-12).

Berkenaan dengan situs (peninggalan) penyeberangan Laut Merah, di sebelah barat 
Teluk Aqaba terdapat sebuah ngarai yang mengarah ke Pantai Nuweiba (terlihat 
dengan mudah melalui peta satelit), sebuah pantai yang cukup luas untuk menam-
pung beberapa juta orang sebagaimana bangsa itu telah tumbuh. Saat tentara 
Firaun mendekat, bangsa Israel terjebak di antara pegunungan dan laut. Tanpa 
adanya intervensi lain, mereka akan binasa. Daratan bekas banjir Nuweiba yang lebar 
ini melandai turun ke arah teluk dan naik ke sisi wilayah Arab. Ini adalah satu-satunya 
pegunungan bawah laut di Teluk Aqaba dengan kedalaman berkilo-kilo meter. Jalan 
bawah laut yang luas ini (yang terkesan rusak di beberapa tempat) terbuat dari 
lapisan keras dari pasir dan lumpur, sangat sempurna untuk berjalan saat Allah, 
"yang membuat jalan di laut dan jalan perintis di perairan yang deras" (Yesaya 43:16, 
AYT). Kitab Suci memberi tahu kita bahwa saat orang-orang menyeberang, Allah 
mengembalikan air laut dan tentara Firaun dan kereta perang mereka hancur. 
Sampai hari ini jalan bawah laut yang luas itu dipenuhi susunan batu karang dan 
banyak sisi masih dalam bentuk reruntuhan seperti roda kereta perang dan tongkat. 
Pada sisi Arab dari laut yang ada dalam wilayah Midian itu terdapat gunung dengan 
puncak yang gelap, yang dikenal sebagai Jabal al-Lawz (Galatia 4:25). Ke wilayah 
inilah (Horeb di Midian) Allah berjanji akan membawa umat pilihan-Nya.

Tidak jauh dari gunung tersebut, terdapat bebatuan setinggi 50 kaki, terbelah di 
tengah dengan bukti erosi air, bukti sempurna untuk apa yang sudah dijelaskan 
dalam Kitab Suci, ketika Tuhan berkata kepada Musa, "' ... Aku akan berdiri di depanmu 
di atas batu itu, di Horeb, dan kamu akan memukul batu itu, lalu air akan menyembur 
dari situ sehingga bangsa itu dapat minum.' Lalu, Musa melaksanakan hal itu di depan 
mata para tua-tua Israel." (Keluaran 17:6, AYT) Hasilnya, Tuhan "mengeluarkan 
aliran-aliran air dari batu karang, dan membuat air mengalir seperti sungai" (Mazmur 
78:16, AYT).

Lakukanlah riset Anda sendiri. Mungkin Anda ingin membaca buku riset (yang 
dilakukan sungguh-sungguh) setebal 448 halaman, The Exodus Case, oleh ilmuwan 
medis Swedia, Dr. Lennart Moller. Meski beberapa deduksinya mungkin salah, 
banyak yang tidak dapat dibantah -- berdasarkan pada data yang alkitabiah, arkeolo-
gis, dan historis. Yang juga disarankan adalah video objektif berjudul The Exodus 
Revealed oleh Questar.

Pada akhirnya, kita tidak perlu tahu letak terjadinya peristiwa ini, kita hanya 
perlu mengerti bahwa peristiwa itu terjadi. Mukjizat terbesar yang ditunjukkan 
dalam Perjanjian Lama adalah penyeberangan Laut Merah. Mukjizat terbesar yang 
ditunjukkan dalam Perjanjian Baru adalah kebangkitan Yesus Kristus. Apakah kita 
bisa mengetahui secara pasti dari kubur mana Yesus bangkit dari kematian? Tidak, 
tetapi bukti menunjukkan bahwa Dia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jangan 
sampai kehilangan kaitannya:

Allah membebaskan umat-Nya dari malaikat maut di Mesir karena darah domba di 
daun pintu (Keluaran 12). Namun, bagaimana seandainya setelah menyelamatkan 
mereka, Dia tidak membuka jalan di laut itu? Pembebasan mereka dari perbudakan 
dan kematian akan menjadi sia-sia.
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Mungkin buku One God One Message (oleh P.D. Bramsen) dari Rock International bisa 
membantu. Buku tersebut merepresentasikan gambaran besar yang sama, tetapi berisi 
empat kali lipat lebih banyak dari informasi yang ada dalam RAJA KEMULIAAN. Buku 
tersebut menyediakan jawaban logis untuk ratusan pertanyaan. Tersedia dalam bentuk
cetak di toko buku daring. Tersedia secara gratis dalam bentuk unduhan PDF di 
www.king-of-glory.com.

Ditemukan pada Juni 2014, ringwoodite adalah susunan batu kristal berwarna kebiru-biruan 
yang terkandung dalam lapisan mantel bumi yang terletak antara 525 dan 660 km (326 dan 
410 mil) di bawah permukaan bumi. Mantel dari penampungan ringwoodite ini diperkirakan 
menampung, dalam bentuk hidroksida, sekitar tiga kali lebih banyak air daripada semua 
lautan bumi digabungkan. Penemuan ini memudahkan untuk memahami catatan alkitabiah, 
yang menjelaskan sumber dari banjir global dalam Kejadian 7:11-12: "Pada tahun keenam 
ratus masa hidup Nuh, pada bulan kedua, hari ketujuh belas bulan itu, pada hari itu semua mata 
air samudra raya terbelah dan semua pintu air di langit terbuka. Hujan turun ke bumi selama 
empat puluh hari dan empat puluh malam."

Buku What If Jesus Meant What He Said? (Bagaimana Jika Yesus Serius dengan
Perkataan-Nya?) (oleh Nate Bramsen) yang dipublikasikan sebagai hasil kerja sama antara 
Emmaus International dan ROCK International akan menantang Anda untuk menganggap 
serius perkataan Yesus. Untuk menemukan beberapa sumber luar biasa lain untuk
menguatkan Anda dalam relasi Anda dengan Tuhan dan mendorong Anda dalam
mempelajari �rman-Nya, periksalah kelas-kelas studi Alkitab (dalam banyak bahasa) dan 
program pemuridan L.I.T (Life in Truth) di www.EmmausInternational.com.

Berikut ini adalah penjelasan untuk rute Keluaran/Penyeberangan Laut Merah (Teberau)/-
Gunung Sinai yang ditandai di peta pada halaman 150. Para ahli memegang banyak sudut 
pandang berbeda tentang jalur tempat Allah menuntun umat-Nya pada zaman kuno keluar 
dari perbudakan di Mesir, "melalui padang belantara menuju Laut Teberau" (Keluaran 13:18), 
dan "berjalan di atas tanah yang kering di tengah-tengah laut dan air menjadi seperti tembok 
bagi mereka, di sebelah kanan dan sebelah kirinya" (Keluaran 14:29), dan naik ke Gunung 
Sinai/Horeb di Arab. Laut tempat Allah membuka jalan itu disebut Red Sea dalam Bahasa 
Inggris dan Yam Suph dalam bahasa Ibrani (yang berarti Lautan Alang-alang atau Lautan 
Rumput Laut). Terusan Suez dan Teluk Aqaba adalah bagian dari laut ini. Lautan ini (baik 
sebagai "Yam Suph" atau hanya "Yam") dirujuk kira-kira sebanyak 50 kali dalam Perjanjian 
Lama.

Salah satu ayat yang mungkin membantu untuk mengidenti�kasi tempat Allah membuka 
jalan di laut adalah 1 Raja-Raja 9:26, "Raja Salomo membuat kapal-kapal di Ezion-Geber, yang 
berada di dekat Elot, di tepi Laut Merah, di tanah Edom." Raja Salomo memiliki armada kapal 
penjelajah laut yang kini dikenal sebagai Teluk Aqaba. Bukti geogra�s dan arkeologis meru-
juk pada Teluk yang sama (bukan Terusan Suez atau danau lain) sebagai tempat "Musa 
mengulurkan tangannya ke atas laut dan TUHAN menguak laut dengan angin timur yang 
sangat kencang sepanjang malam dan membuat laut itu menjadi tanah kering dan airnya 
terbelah" (Keluaran 14:21, AYT).

Di sebelah timur Aqaba adalah wilayah Midian, tempat Allah, 40 tahun sebelumnya, 
berbicara dalam wujud nyala api kepada Musa si gembala di “gunung Allah, yaitu 
Horeb” (Keluaran 3:1), berjanji untuk membawa Musa dan bangsa Israel kembali ke 
“gunung ini” setelah Dia membebaskan mereka dari perbudakan (Keluaran 3:11-12).

Berkenaan dengan situs (peninggalan) penyeberangan Laut Merah, di sebelah barat 
Teluk Aqaba terdapat sebuah ngarai yang mengarah ke Pantai Nuweiba (terlihat 
dengan mudah melalui peta satelit), sebuah pantai yang cukup luas untuk menam-
pung beberapa juta orang sebagaimana bangsa itu telah tumbuh. Saat tentara 
Firaun mendekat, bangsa Israel terjebak di antara pegunungan dan laut. Tanpa 
adanya intervensi lain, mereka akan binasa. Daratan bekas banjir Nuweiba yang lebar 
ini melandai turun ke arah teluk dan naik ke sisi wilayah Arab. Ini adalah satu-satunya 
pegunungan bawah laut di Teluk Aqaba dengan kedalaman berkilo-kilo meter. Jalan 
bawah laut yang luas ini (yang terkesan rusak di beberapa tempat) terbuat dari 
lapisan keras dari pasir dan lumpur, sangat sempurna untuk berjalan saat Allah, 
"yang membuat jalan di laut dan jalan perintis di perairan yang deras" (Yesaya 43:16, 
AYT). Kitab Suci memberi tahu kita bahwa saat orang-orang menyeberang, Allah 
mengembalikan air laut dan tentara Firaun dan kereta perang mereka hancur. 
Sampai hari ini jalan bawah laut yang luas itu dipenuhi susunan batu karang dan 
banyak sisi masih dalam bentuk reruntuhan seperti roda kereta perang dan tongkat. 
Pada sisi Arab dari laut yang ada dalam wilayah Midian itu terdapat gunung dengan 
puncak yang gelap, yang dikenal sebagai Jabal al-Lawz (Galatia 4:25). Ke wilayah 
inilah (Horeb di Midian) Allah berjanji akan membawa umat pilihan-Nya.

Tidak jauh dari gunung tersebut, terdapat bebatuan setinggi 50 kaki, terbelah di 
tengah dengan bukti erosi air, bukti sempurna untuk apa yang sudah dijelaskan 
dalam Kitab Suci, ketika Tuhan berkata kepada Musa, "' ... Aku akan berdiri di depanmu 
di atas batu itu, di Horeb, dan kamu akan memukul batu itu, lalu air akan menyembur 
dari situ sehingga bangsa itu dapat minum.' Lalu, Musa melaksanakan hal itu di depan 
mata para tua-tua Israel." (Keluaran 17:6, AYT) Hasilnya, Tuhan "mengeluarkan 
aliran-aliran air dari batu karang, dan membuat air mengalir seperti sungai" (Mazmur 
78:16, AYT).

Lakukanlah riset Anda sendiri. Mungkin Anda ingin membaca buku riset (yang 
dilakukan sungguh-sungguh) setebal 448 halaman, The Exodus Case, oleh ilmuwan 
medis Swedia, Dr. Lennart Moller. Meski beberapa deduksinya mungkin salah, 
banyak yang tidak dapat dibantah -- berdasarkan pada data yang alkitabiah, arkeolo-
gis, dan historis. Yang juga disarankan adalah video objektif berjudul The Exodus 
Revealed oleh Questar.

Pada akhirnya, kita tidak perlu tahu letak terjadinya peristiwa ini, kita hanya 
perlu mengerti bahwa peristiwa itu terjadi. Mukjizat terbesar yang ditunjukkan 
dalam Perjanjian Lama adalah penyeberangan Laut Merah. Mukjizat terbesar yang 
ditunjukkan dalam Perjanjian Baru adalah kebangkitan Yesus Kristus. Apakah kita 
bisa mengetahui secara pasti dari kubur mana Yesus bangkit dari kematian? Tidak, 
tetapi bukti menunjukkan bahwa Dia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jangan 
sampai kehilangan kaitannya:

Allah membebaskan umat-Nya dari malaikat maut di Mesir karena darah domba di 
daun pintu (Keluaran 12). Namun, bagaimana seandainya setelah menyelamatkan 
mereka, Dia tidak membuka jalan di laut itu? Pembebasan mereka dari perbudakan 
dan kematian akan menjadi sia-sia.



 
Sekarang, pikirkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebagai Anak Domba 
Allah, Dia mencurahkan darah-Nya yang murni dan berharga bagi kita di atas salib 
untuk menyelamatkan kita dari penghakiman Allah yang benar. Namun, bagaimana 
jika dia tidak bangkit dari kematian? Kitab Suci dalam 1 Korintus 15:17, 19-20 (AYT) 
berkata, “Dan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, dan kamu masih 
berada dalam dosa-dosamu. Jika pengharapan kita di dalam Kristus hanya untuk 
hidup ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. 
Namun sekarang, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ....” Dia
benar-benar bangkit! (Bacalah catatan akhir berikutnya.)

Bukti kebangkitan Yesus dari kematian sangat banyak jumlahnya dan meyakinkan.

Kubur itu kosong.
Jasad-Nya tidak pernah ditemukan.

  

5.
 

 
       

      

 

      

        Para perempuan adalah yang pertama menyaksikan kubur kosong, mendengar 
pengumuman malaikat, melihat Yesus hidup, menyentuh-Nya, dan berbicara 
dengan-Nya. Jika catatan Injil itu dibuat-buat, apakah menurut Anda keempat 
laki-laki yang menulisnya akan memberi para perempuan ini pengakuan karena 
menjadi yang pertama untuk segalanya?

 

      

     Dokumentasi tentang kemunculan Yesus pascakebangkitan-Nya sangat banyak. 
Selama berabad-abad kemudian, ratusan saksi kredibel akan menyaksikan bahwa 
mereka pernah berjalan dan berbicara dengan Mesias yang bangkit.

 
 

    Para murid telah menyaksikan Yesus menderita dan mati. Mereka patah hati. 
Harapan mereka hancur karena anggapan salah mereka bahwa Mesias tidak 
akan pernah mati. Mereka telah pulang ke rumah mereka dengan kehilangan 
harapan dan takut. Kemudian, sesuatu terjadi. Mereka melihat Yesus hidup. 
Tiba-tiba, mereka teringat bagaimana Yesus telah memberi tahu mereka bahwa 
Dia akan disalibkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Setidaknya, 
mereka memahami perkataan para nabi.
    Orang-orang yang sebelumnya penakut ini pun menjadi saksi kunci Kristus.

“Firman itu dekat padamu, dalam mulutmu dan dalam hatimu.” Itulah 
perkataan iman yang kami beritakan. Jika dengan mulutmu kamu mengaku 
bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah 
membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. 
(Roma 10:8-9; 13, AYT)

 

 

      

 

 
– Dari buku One God One Message (P.D. Bramsen), hlm. 260

 

 

 Inilah yang diilhamkan Roh Kudus kepada Rasul Paulus (yang disebut 
“mantan teroris” dalam Adegan 37) untuk menulis tentang ketetapan 
Allah tentang keselamatan:

 
 

 

 
 Sudahkah Anda percaya kepada pesan Allah dalam hati Anda?
Sudahkah Anda menyatakan secara terbuka bahwa Yesus dalah Tuhan?
Sudahkah Anda memanggil nama-Nya?

Angkat kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, 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. Angkat kepalamu, 
hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah, hai 

pintu-pintu abadi, supaya Raja Kemuliaan 
masuk! Siapa Raja Kemuliaan itu? TUHAN 
semesta alam, Dia adalah Raja Kemuliaan.
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Sekarang, pikirkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sebagai Anak Domba 
Allah, Dia mencurahkan darah-Nya yang murni dan berharga bagi kita di atas salib 
untuk menyelamatkan kita dari penghakiman Allah yang benar. Namun, bagaimana 
jika dia tidak bangkit dari kematian? Kitab Suci dalam 1 Korintus 15:17, 19-20 (AYT) 
berkata, “Dan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, dan kamu masih 
berada dalam dosa-dosamu. Jika pengharapan kita di dalam Kristus hanya untuk 
hidup ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. 
Namun sekarang, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ....” Dia
benar-benar bangkit! (Bacalah catatan akhir berikutnya.)

Bukti kebangkitan Yesus dari kematian sangat banyak jumlahnya dan meyakinkan.

Kubur itu kosong.
Jasad-Nya tidak pernah ditemukan.
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        Para perempuan adalah yang pertama menyaksikan kubur kosong, mendengar 
pengumuman malaikat, melihat Yesus hidup, menyentuh-Nya, dan berbicara 
dengan-Nya. Jika catatan Injil itu dibuat-buat, apakah menurut Anda keempat 
laki-laki yang menulisnya akan memberi para perempuan ini pengakuan karena 
menjadi yang pertama untuk segalanya?

 

      

     Dokumentasi tentang kemunculan Yesus pascakebangkitan-Nya sangat banyak. 
Selama berabad-abad kemudian, ratusan saksi kredibel akan menyaksikan bahwa 
mereka pernah berjalan dan berbicara dengan Mesias yang bangkit.

 
 

    Para murid telah menyaksikan Yesus menderita dan mati. Mereka patah hati. 
Harapan mereka hancur karena anggapan salah mereka bahwa Mesias tidak 
akan pernah mati. Mereka telah pulang ke rumah mereka dengan kehilangan 
harapan dan takut. Kemudian, sesuatu terjadi. Mereka melihat Yesus hidup. 
Tiba-tiba, mereka teringat bagaimana Yesus telah memberi tahu mereka bahwa 
Dia akan disalibkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Setidaknya, 
mereka memahami perkataan para nabi.
    Orang-orang yang sebelumnya penakut ini pun menjadi saksi kunci Kristus.

“Firman itu dekat padamu, dalam mulutmu dan dalam hatimu.” Itulah 
perkataan iman yang kami beritakan. Jika dengan mulutmu kamu mengaku 
bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah 
membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. 
(Roma 10:8-9; 13, AYT)
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Allah tentang keselamatan:

 
 

 

 
 Sudahkah Anda percaya kepada pesan Allah dalam hati Anda?
Sudahkah Anda menyatakan secara terbuka bahwa Yesus dalah Tuhan?
Sudahkah Anda memanggil nama-Nya?

Angkat kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, 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. Angkat kepalamu, 
hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah, hai 
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ALAT-ALAT CERITA KRONOLOGIS
Sumber-sumber gambar besar ini tersedia dalam berbagai bahasa.

RAJA KEMULIAAN

RAJA KEMULIAANBUKU BERGAMBAR
Dengan pelukisan yang peka secara budaya, buku
ini menyusuri Kitab Suci dan menyaring kisah
dan pesannya ke dalam 70 adegan.

 

RAJA KEMULIAANFILM
15 episode visualisasi beranimasi dari
buku bergambar ini membawa Anda
masuk ke dalam pengalaman intens
dan membuka mata menyusuri kisah
terbaik yang pernah ada.

RAJA KEMULIAAN

 PANDUAN BELAJAR
BERGAMBAR  

Alat pendamping indah berisi
 15 pelajaran ini mendukung
  kebenaran yang terkandung
   dalam �lm dan buku tentang
    Allah, manusia, dosa, dan
     keselamatan ini. Sesuai untuk
      semua kalangan dan budaya.

  

 

 
RAJA KEMULIAAN

 
  

BUKU MEWARNAI
 

 70 gambar kronologis untuk
anak-anak dari semua kalangan.

 
 

그분은 잃었던 자신의 왕국을 되찾고 계신다선지자들이 기록한 
성경을 통해 알아보는 

글 
폴 D. 브람슨
번역 
김 현 경
그림

아르민다 산 마틴

70가지 
장면으로 간추려진 
성경의 이야기와 메시지들

예나 지금이나 사람들은 사랑과 구원의 이야기, 행복한 
결말, 선이 악을 이기는 줄거리를 좋아합니다. 

선지자들이 쓴 고대의 기록들은 놀라운 방법으로 선이 
악을 이기는, 사랑과 구원에 관한 근본적인 이야기를 
하고 있습니다. 

위대한 등장인물들과 서사적인 줄거리로 구성된 
아주 오래된 이 이야기는 한 왕이 자기를 반역한 
백성들을 어둠의 왕국에서 건져내어 그의 빛의 나라에서 
영원히 행복하게 살 수 있도록 하는 비밀스런 
계획을 담고 있습니다.

그런데 이 이야기가 정말 사실일까요? 아니면 그저 또 
하나의 상상속의 이야기일까요? 시청각적으로 만들어진 
이 책은 분명한 대답을 보여줄 거예요.

이 이야기를 경험해 보고, 이 왕을 만나보세요. 그리고 결심하세요.

• 70가지 장면으로 된 선지자들의 
    이야기와 메시지들
• 70 장의 전면 삽화

• 쉬운 용어

• 심오한 진리

• 특집

• 다시보기 질문

• 동영상 설명서

• 다양한 세대와 다양한 문화권의 
   청중을 위한 책
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 مبه رانه وه

له  نوورساوی 

“YOUR STORY”
BOOKLET

Booklet berisi 36 halaman yang menyediakan
keindahan rencana Allah dari masa penciptaan
sampai Kristus dan menunjukkan bagaimana
kisah Anda bisa dihubungkan dengan
kisah-Nya selamanya.

“THE WAY OF RIGHTEOUSNESS”
PROGRAM RADIO

Serial menyusuri Kitab Suci ini terdiri dari seratus program
radio berdurasi 15 menit yang pertama kali diproduksi dalam
bahasa Wolof bagi umat Muslim di Senegal, Afrika Barat.
Disiarkan di seluruh dunia dalam berbagai bahasa.

DISCIPLE TOOL
“WHAT IF JESUS MEANT
WHAT HE SAID?”
Nate Bramsen
Bagaimana seandainya Yesus tidak mau menjadi bagian
dalam hidup Anda? Bagaimana jika Dia menginginkan
semuanya? Ikuti perjalanan dari mengetahui tentang Yesus
menjadi mengenal Yesus. Pertanyaan diskusi tersedia dalam
setiap bagian. PERINGATAN: Ini bisa mengubah semuanya!

“ONE GOD ONE MESSAGE”
BUKU

P.  D. Bramsen
Perjalanan yang mengandung informasi dengan
menyusuri buku terlaris di dunia ini -- dari Kejadian
sampai Wahyu -- dapat membantu orang skeptis
menghadapi hambatan agar memiliki pemahaman
yang jelas tentang pesan para nabi yang konsisten
dan sah. Pertanyaan diskusi tercakup di dalamnya.
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ALAT-ALAT CERITA KRONOLOGIS
Sumber-sumber gambar besar ini tersedia dalam berbagai bahasa.

RAJA KEMULIAAN

RAJA KEMULIAANBUKU BERGAMBAR
Dengan pelukisan yang peka secara budaya, buku
ini menyusuri Kitab Suci dan menyaring kisah
dan pesannya ke dalam 70 adegan.

 

RAJA KEMULIAANFILM
15 episode visualisasi beranimasi dari
buku bergambar ini membawa Anda
masuk ke dalam pengalaman intens
dan membuka mata menyusuri kisah
terbaik yang pernah ada.

RAJA KEMULIAAN

 PANDUAN BELAJAR
BERGAMBAR  

Alat pendamping indah berisi
 15 pelajaran ini mendukung
  kebenaran yang terkandung
   dalam �lm dan buku tentang
    Allah, manusia, dosa, dan
     keselamatan ini. Sesuai untuk
      semua kalangan dan budaya.

  

 

 
RAJA KEMULIAAN

 
  

BUKU MEWARNAI
 

 70 gambar kronologis untuk
anak-anak dari semua kalangan.

 
 

그분은 잃었던 자신의 왕국을 되찾고 계신다선지자들이 기록한 
성경을 통해 알아보는 

글 
폴 D. 브람슨
번역 
김 현 경
그림

아르민다 산 마틴

70가지 
장면으로 간추려진 
성경의 이야기와 메시지들

예나 지금이나 사람들은 사랑과 구원의 이야기, 행복한 
결말, 선이 악을 이기는 줄거리를 좋아합니다. 

선지자들이 쓴 고대의 기록들은 놀라운 방법으로 선이 
악을 이기는, 사랑과 구원에 관한 근본적인 이야기를 
하고 있습니다. 

위대한 등장인물들과 서사적인 줄거리로 구성된 
아주 오래된 이 이야기는 한 왕이 자기를 반역한 
백성들을 어둠의 왕국에서 건져내어 그의 빛의 나라에서 
영원히 행복하게 살 수 있도록 하는 비밀스런 
계획을 담고 있습니다.

그런데 이 이야기가 정말 사실일까요? 아니면 그저 또 
하나의 상상속의 이야기일까요? 시청각적으로 만들어진 
이 책은 분명한 대답을 보여줄 거예요.

이 이야기를 경험해 보고, 이 왕을 만나보세요. 그리고 결심하세요.

• 70가지 장면으로 된 선지자들의 
    이야기와 메시지들
• 70 장의 전면 삽화

• 쉬운 용어

• 심오한 진리

• 특집

• 다시보기 질문

• 동영상 설명서

• 다양한 세대와 다양한 문화권의 
   청중을 위한 책
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له  نوورساوی  مبه رانه وه 

“YOUR STORY”
BOOKLET

Booklet berisi 36 halaman yang menyediakan
keindahan rencana Allah dari masa penciptaan
sampai Kristus dan menunjukkan bagaimana
kisah Anda bisa dihubungkan dengan
kisah-Nya selamanya.

“THE WAY OF RIGHTEOUSNESS”
PROGRAM RADIO

Serial menyusuri Kitab Suci ini terdiri dari seratus program
radio berdurasi 15 menit yang pertama kali diproduksi dalam
bahasa Wolof bagi umat Muslim di Senegal, Afrika Barat.
Disiarkan di seluruh dunia dalam berbagai bahasa.

DISCIPLE TOOL
“WHAT IF JESUS MEANT
WHAT HE SAID?”
Nate Bramsen
Bagaimana seandainya Yesus tidak mau menjadi bagian
dalam hidup Anda? Bagaimana jika Dia menginginkan
semuanya? Ikuti perjalanan dari mengetahui tentang Yesus
menjadi mengenal Yesus. Pertanyaan diskusi tersedia dalam
setiap bagian. PERINGATAN: Ini bisa mengubah semuanya!

“ONE GOD ONE MESSAGE”
BUKU

P.  D. Bramsen
Perjalanan yang mengandung informasi dengan
menyusuri buku terlaris di dunia ini -- dari Kejadian
sampai Wahyu -- dapat membantu orang skeptis
menghadapi hambatan agar memiliki pemahaman
yang jelas tentang pesan para nabi yang konsisten
dan sah. Pertanyaan diskusi tercakup di dalamnya.
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“Saya bisa menyelaminya dengan seluruh emosi saya. Saya mengalami kisah itu
seolah-olah saya ada di sana!”   
 — LYDIA, ASL INTERN 
“Raja Kemuliaan menunjukkan Kitab Suci sebagai satu kisah besar tentang kasih Allah
bagi kita dan bukan kisah yang tidak berkaitan.” 

  
 

— REVIEW DI AMAZON

“Saya punya Kitab Suci. Saya tidak mengerti Kitab Suci. Saya menonton �lmnya semalam.
Sekarang, saya mengerti Kitab Suci.”

 
 

— IMIGRAN TIONGKOK, ALASKA

 

“Alat kronologis yang secara visual sangat menarik dan mengesankan untuk menceritakan
isi Kitab Suci. Sangat tidak dangkal.“

 
 

— REVIEW DI AMAZON

“Gambar, musik, dan efek suaranya sangat mengejutkan. Saya sampai menangis selama �lm diputar.
Film ini unik karena ia benar-benar bisa menjangkau semua kalangan, dari anak-anak sampai dewasa.”

  
 

— HEATHER, BISNIS MANAJER, CALIFORNIA

“Menjelaskan beberapa pewahyuan alam semesta dengan cara sederhana, tetapi tajam.” 
 

 
— DICK, PENSIUNAN PEGAWAI PEMERINTAHAN, CONNECTICUT

 
 — PEREMPUAN KYRGYZ, KIRGISTAN 

“Saya mengakses Raja Kemuliaan di mana pun. Di Facebook, YouTube, orang-orang
membagikannya di sini dan dengan cara apa pun yang bisa Anda bayangkan.”

“TV Nasional menyiarkan �lmnya. Film ini menjelaskan semuanya dengan rinci.”  

 
 — LAKI-LAKI KYRGYZ, KIRGISTAN    “Saya telah mencari sesuatu untuk menolong saya berjalan menyusuri Kitab Suci. Ini luar biasa.
Ia menyajikan seluruh rencana Allah dengan cara yang sederhana dan menarik.”

 
 

— GEORGE, PEKERJA RELIEF, RUMANIA
  

“Ini adalah jawaban luar biasa yang dicari oleh dunia! Saya suka dengan cara penjelasannya!
Ia menyentuh hati dan jiwa saya seperti tidak ada yang pernah melakukannya sebelum ini!
Saya berterima kasih untuk ini!”  
 — MARY, TRANSWORLD RADIO AUDIENCE   
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