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CARA KREATIF KABARKAN INJIL 

DENGAN SELEMBAR KERTAS DAN SEBUAH GUNTING  

 ( Ide dari berbagai sumber. 

Penyusunan materi disusun dengan anugrah Tuhan oleh Grace Sumilat S.MG) 

 

Persiapan  

Yang dibutuhkan Pewarta Injil: 

 Alkitab 

 7 lembar Kertas HVS 

o 1 lembar untuk praktek bersama jiwa yang mendengar injil diberitakan. Kertas 

ini akan dilipat dan digunting. Kertas ini dibiarkan polos tanpa coretan apa 

pun 

o 4 lembar untuk dipersiapkan sebelum memberitakan injil, dengan cara dicorat-

coret/ digambari. 

 1 lembar gambar ciptaan 

 1 lembar tulisan macam-macam dosa 

 1 lembar gambar rumah di surga 

 1 lembar gambar petunjuk garis lipat siap gunting 

o 1 lembar untuk contekan ayat-ayat , bagi si pemberita injil. Bisa dituliskan 

pada kertas berbentuk Salib yang terdiri dari 8 ruang lipatan ditambah 1 di 

tengah, sehingga total menjadi 9 ruang catatan.  

o 1 lembar untuk cadangan 

 Satu buah gunting 

 Sepidol, bisa sediakan 1 pack 12 warna 

Yang dibutuhkan Pendengar Injil: 

 Selembar kertas untuk tiap orang 

 Gunting untuk tiap orang ( atau bisa saja 1 gunting untuk bergantian dipakai oleh 5 

orang) 
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9 Berita Kabar Baik 
1. Allah Bapa Sang Pencipta 

( Lembar kertas kosong)  

 

Allah Bapa, yang menciptakan seisi alam semesta dan menciptakan kita sebagai 

manusia  
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Berbeda dengan ciptaan lainnya, manusia secara spesial, diciptakan Tuhan serupa dan 

segambar dengan Allah 

 

Kejadian 1:27  

Maka Allah menciptakan manusia itu  

menurut gambar-Nya,  

menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia;  

laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. 

 

Manusia diciptakan untuk dapat memuliakan Tuhan 

 

Yesaya 43:7  

semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku  

yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku,  

yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan.  
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2. Dosa 

 ( Lipatan 1- gambaran ujung kertas yang jatuh/ miring. 

Dosa adalah pelanggaran hukum Allah; 1 Yohanes 3:4)  

 

 
 

Tetapi manusia yang diciptakan-Nya telah jatuh ke dalam dosa.                                     

Roma 3:23 

Karena semua orang telah berbuat dosa  

dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 

Upah dosa ialah maut. 

Roma 6:23A 

Sebab upah dosa ialah maut. 
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Apa saja sebenarnya dosa itu, contohnya? 

(Galatia 5: 19-21, 26, I Kor 6: 1-11, Efesus 5:5) 

melakukan ketidakadilan 

Mendatangkan kerugian kepada saudara-saudara seiman. 

berselisih/ perseteruan 

tidak mau mengalah 

Orang cabul 

Orang penyembah berhala 

Orang berzinah 

Orang banci 

Orang pemburit 

Orang pencuri 

Orang kikir ( pelit) 

Orang pemabuk 

Orang pemfitnah 

Orang penipu 

Kecemaran 

Hawa nafsu 

Sihir 

Iri hati 

Amarah 

Kepentingan diri sendiri 

Percideraan 

Roh pemecah 

Kedengkian 

Kemabukan 



www.jeniuscaraalkitab.com 
 

Ide dari berbagai sumber.  
Penyusunan materi ditulis dengan anugerah Tuhan oleh Grace Sumilat S.MG HP; 081946262599 
 

Pesta pora 

Gila hormat 

Saling menantang 

Saling mendengki 

Orang sundal. 

Orang cemar 

Orang serakah, dlsb 
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3. ALLAH BAPA MENGARUNIAKAN YESUS 

Allah Bapa yang sudah menciptakan kita, begitu mengasihi kita, sehingga Bapa tidak 

ingin kita binasa, maka Bapa mengaruniakan Yesus untuk menyelamatkan kita dari 

maut 

Yohanes 3: 16. 

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
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sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 

supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 

melainkan beroleh hidup yang kekal. 

Oleh karena itulah Bapa mengutus Yesus, anak-Nya yang tunggal,  untuk turun dari 

Sorga ke dunia.  

( Lipatan 2- gambaran Yesus turun dari rumah/ tempat 

kediaman-Nya di sorga)  

Yohanes 6:38  

Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-

Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. 
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4. APA YANG YESUS LAKUKAN? 

Apa yang Yesus lakukan supaya dosa-dosa kita dapat diampuni?  

Yesus memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib.  

( Lipatan 3 bagian kertas, gunting- gambaran bilah kayu 

salib, Yesus rela berkorban, memikul dosa kita, seperti 

kertas ini digunting/ sakit)  
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I Petrus 2:24A 

Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib. 

(JESUS / CROSS) 

 

 

Ini adalah gambar Salib Kristus Yesus. Yesus menyerahkan nyawa-Nya dan mati 

dengan cara disalibkan.  

 I Korintus 15:3B 

Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 
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5. KASIH YESUS 

Yesus mau diutus oleh Bapa untuk mati di atas kayu salib dan memikul dosa kita, 

karena ternyata, bukan hanya Bapa yang mengasihi kita, tetapi Yesus juga mengasihi 

kita.  

Wahyu 1:5B 

Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari 

dosa kita oleh darah-Nya 

(JESUS LOVES YOU) 

 

Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah hadiah buat kita, anugerah, kita tidak perlu 

membayar dengan apa pun juga.  

Efesus 2:8-9 

Sebab karena kasih karunia  

kamu diselamatkan oleh iman;  

itu bukan hasil usahamu,  

tetapi pemberian Allah,  

itu bukan hasil pekerjaanmu:  

jangan ada orang yang memegahkan diri. 

 

 

 

http://jeniuscaraalkitab.com/2015/05/24/sekolah-injil-liburan-materi-terbaru-2015-lebih-dari-pemenang-roma-pasal-8-dengan-metode-percobaan-ilmiah-sesi-3-aku-dipanggil/20150702_075959/
http://jeniuscaraalkitab.com/2015/05/24/sekolah-injil-liburan-materi-terbaru-2015-lebih-dari-pemenang-roma-pasal-8-dengan-metode-percobaan-ilmiah-sesi-3-aku-dipanggil/20150702_080006/
http://jeniuscaraalkitab.com/2015/05/24/sekolah-injil-liburan-materi-terbaru-2015-lebih-dari-pemenang-roma-pasal-8-dengan-metode-percobaan-ilmiah-sesi-3-aku-dipanggil/20150702_080041/


www.jeniuscaraalkitab.com 
 

Ide dari berbagai sumber.  
Penyusunan materi ditulis dengan anugerah Tuhan oleh Grace Sumilat S.MG HP; 081946262599 
 

6. APAKAH TIDAK ADA CARA LAIN? 

Supaya dosa kita dapat diampuni apakah tidak ada cara lain?  

Jawabannya; tidak ada cara lain untuk supaya dosa –dosa kita dapat diampuni kecuali 

melalui pengorbanan Yesus di kayu Salib. 

I Timotius 1:15B 

Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 

 

Yohanes 14:6 

Kata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak 

ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” 

Kenapa dikatakan Akulah hidup? Karena setelah di salibkan, 

pada hari ke 3 Yesus bangkit dari kematian.  

(I AM THE LIFE) 

 

Kisah Para Rasul 4:12  

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, 

sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan 

kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 
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7. TERIMALAH YESUS SANG JURU SELAMAT 

 

Apakah kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita? Maukah kita 

menerima hadiah keselamatan yang Tuhan berikan?  

 

Ambil huruf L untuk ditumpuk dengan huruf L lainnya sehingga membentuk huruf i yang 

tebal dan huruf besar. Bentuk Lovenya berbeda dengan bentuk Love pada Jesus Loves You 

(I LOVE JESUS)  
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Roma 10:9-10 

Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu,  

bahwa Yesus adalah Tuhan,  

dan percaya dalam hatimu,  

bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati,  

maka kamu akan diselamatkan.  

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,  

dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.  

 

Yohanes 6:47  

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia 

mempunyai hidup yang kekal. 

 

 

DOA MENERIMA YESUS SEBAGAI JURU SELAMAT  

Setelah kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat dengan cara hati 

percaya dan mulut mengaku, maka sejak saat ini ada Roh Kudus yang 

diam di dalam hati kita.  

I Korintus 3:16  

Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh 

Allah diam di dalam kamu? 
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8. JADI TERANG 

Setelah kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus 

telah bangkit, kita telah diselamatkan dari maut ( upah dosa ). Tuhan ingin kita 

mengisi hidup kita selanjutnya dengan cara menjadi terang dunia, jangan tinggal di 

dalam kegelapan.  

(BE THE LIGHT) 

 

Yohanes 12:46  

Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang 

yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di dalam kegelapan.  

Yesaya 60:1 

Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan 

TUHAN terbit atasmu.  
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9. SELAMAT DARI API NERAKA 

Apa yang terjadi setelah kita mati nanti? Yesus menyelamatkan kita dari api neraka/ 

Hell, sehingga kita selamat, tinggal di surga kekal selama-lamanya.  

 

Mengapa kita bisa selamat dari api neraka? Karena kita telah menerima keselamatan 

dari Yesus yang sudah memikul dosa kita di kayu Salib. 

Yohanes 10:28  

Dan Aku  memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka 

pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak 

akan merebut mereka dari tangan-Ku 
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