




“Melalui Roh Kudus, Yesus telah memberi perintah 
kepada para rasul yang telah Dia pilih.”

Teofilus yang
mulia, dalam bukuku

yang sebelumnya, aku 
menulis tentang segala

yang Yesus kerjakan dan 
ajarkan sampai hari 
ketika Dia diangkat 

ke surga.

“Setelah Dia bangkit dari kematian, Dia 
menampa�an diri kepada orang-orang ini 
dan menunju�an banyak bukti meyakinkan 

bahwa Dia benar-benar hidup.”

“Selama waktu 
itu, Dia disaksikan 
oleh 500 orang 

lebih.”

“Dia juga memberi mereka 
perintah yang jelas …”

… jangan pergi
dari Yerusalem, tapi

tun�ulah Karunia yang
telah dijanjikan Bapa-Ku

dan yang telah aku
beritahukan kepada

kamu.

Yohanes 
membaptis kamu
dengan air, tapi

sebentar lagi, kamu
akan dibaptis
dengan Roh

Kudus.

Kisah Para Rasul 1:1-5, 1 Korintus 15:6Kisah Para Rasul 1:1-5, 1 Korintus 15:6 1



“Para rasul itu
bertanya kepada-Nya
secara langsung …” Apakah ini

s�tnya Engkau
memulihkan

keraj�n bagi
israel?

“Namun, mereka 
belum mengerti 

rencana Tuhan yang 
lebih besar.”

Bukan bagianmu
untuk mengetahui masa

dan waktu yang ditetapkan
Bapa dengan otoritas-

Nya sendiri.

S�t Roh
Kudus turun ke

atasmu, kamu akan
menerima kuasa dan
menjadi saksi-Ku di

Yerusalem, di seluruh
Yudea, di Samaria, dan
sampai ke ujung bumi.

Mengapa
kamu berdiri di sini
sambil memandang

ke langit?

Yesus, yang
telah kamu saksikan

diangkat ke surga, akan
datang kembali kepadamu

dengan cara yang
sama.

Kisah Para Rasul 1:6-10

“Namun, perintah terakhir
bagi para pengikut-Nya datang

dari seorang malaikat … ”

“Setelah memberikan perintah
itu kepada para pengikut-Nya,

Dia diangkat ke surga.”

Kisah Para Rasul 1:6-112



“Setelah kenaikan
Yesus, para murid kembali

ke Yerusalem.”

“Setelah mereka berdoa,
Petrus berbicara kepada
kelompok orang percaya,

yang kini berjumlah
sekitar 120 orang itu.”

Kitab
Suci harus 
digenapi …

“… yaitu tentang hal yang A�ah 
katakan mengenai Yudas, yang 
menjadi pemandu bagi mereka 

yang menangkap Yesus.”

“Tadinya dia terhitung
di antara kita dan

memperoleh bagian
dalam pelayanan ini.”

Kisah Para Rasul 1:12-19

“Para rasul, termasuk para wanita 
dan Maria ibu Yesus … serta para 
saudara-Nya, bertekun dalam doa.”

Kisah Para Rasul 1:12-19 3



Kitab Mazmur 
mengatakan 

“kiranya posisinya 
ditin
alkan …

… dan kiranya 
orang lain 
mengambil 

jabata�ya.”

Kita harus 
memilih 

seseorang
yang sudah
ada di sini 
sejak awal

…

Aku mengusulkan Yusuf … 
Dia salah satu saksi mata 

kebangkitan Yesus.

Ya, 
dan dia
orang 
baik.

Aku
mengusulkan 
Matias. Dia

penuh dengan
iman dan 

Roh Kudus.

Kisah Para Rasul 1:20-23Kisah Para Rasul 1:20-234



Tuhan, 
Engkau tahu 

isi hati setiap 
orang.

Tunju�anlah
kepada kami, siapa

yang Engkau pilih untuk
ambil bagian dalam

pelayanan kerasulan yang
ditin�alkan Yudas, yang
telah pergi ke tempat

dia seharusnya
berada.

“Lalu, para murid 
membuang undi …”

Kisah Para Rasul 1:24-26

“... dan yang kena undi 
itu adalah Matias.”

“Dia dipilih menjadi
rasul yang kedua belas, 

men�antikan Yudas.”

Kisah Para Rasul 1:24-26 5



“Ketika orang
Yahudi merayakan
Pentakosta (akhir
masa panen), para
murid berkumpul
bersama di satu 

tempat.”

“Suatu bunyi seperti
tiupan angin keras turun

dari langit memenuhi rumah
tempat mereka duduk … dan
lidah-lidah api menghin�api 

mereka masing-masing.”

“Orang-orang Yahudi yang 
takut akan A�ah mulai 

berdatangan s�t mereka 
mendengar suara itu.” Aku

mendengarnya 
berbicara dalam

bahasaku! bahasa
Medea! menyatakan 

keselamatan
dalam Yesus.

Aku mendengar 
keajaiban A�ah 
dalam bahasaku, 

bahasa Elam!

“Masing-masing dari mereka 
mulai berbicara dalam bahasa-

bahasa lain karena Roh
Kudus memampukan mereka.”

Mereka 
pasti minum 

an�ur terlalu 
banyak!

Ya! mereka
pasti terlalu
banyak minum
di peray�n

mereka.

Kisah Para Rasul 2:1-13Kisah Para Rasul 2:1-13

Aku juga
mendengarnya
dalam bahasa

Frigia, mengatakan
bahwa A�ah

dapat mengampuni
dosaku.

“Ketika orang
Yahudi merayakan
Pentakosta (akhir
masa panen), para
murid berkumpul
bersama di satu 

tempat.”

“Suatu bunyi seperti
tiupan angin keras turun

dari langit memenuhi rumah
tempat mereka duduk … dan
lidah-lidah api menghin�api 

mereka masing-masing.”

“Orang-orang Yahudi yang 
takut akan A�ah mulai 

berdatangan s�t mereka 
mendengar suara itu.” Aku

mendengarnya 
berbicara dalam

bahasaku! bahasa
Medea! menyatakan 

keselamatan
dalam Yesus.

Aku mendengar 
keajaiban A�ah 
dalam bahasaku, 

bahasa Elam!

“Masing-masing dari mereka 
mulai berbicara dalam bahasa-

bahasa lain karena Roh
Kudus memampukan mereka.”

Mereka 
pasti minum 

an�ur terlalu 
banyak!

Ya! mereka
pasti terlalu
banyak minum
di peray�n

mereka.

Kisah Para Rasul 2:1-13Kisah Para Rasul 2:1-13

Aku juga
mendengarnya
dalam bahasa

Frigia, mengatakan
bahwa A�ah

dapat mengampuni
dosaku.
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“Petrus si nelayan itu pun mengangkat 
suaranya. Dia sudah diubahkan.”

“Perkat�n yang dia sampaikan 
hari itu sangat mengena …”

Mereka ini
tidak sedang
mabuk seperti 
dug�nmu! ini

baru jam
9 pagi!

inilah yang
dinubuatkan

oleh Nabi Yoel,
A�ah akan

mencurahkan
Roh-Nya pada

hari-hari 
terakhir.

Akan
ada keajaiban

di langit, di atas
dan tanda-tanda
di bumi, di bawah.

Dan,
setiap orang

yang meman�il 
nama-Nya akan 
diselamatkan.

Biarlah seluruh
israel tahu, A�ah telah 
menjadikan Yesus, yang
telah kamu salibkan itu,

sebagai Tuhan dan
Kristus!

Biarlah
setiap kamu 

bertobat dan 
memberi diri untuk 

dibaptis dalam 
nama Yesus Kristus 
untuk mendapatkan 

pengampunan
dosa.

Lalu,
 kamu akan 
menerima 
karunia 

Roh Kudus.

Kisah Para Rasul 2:14-38Kisah Para Rasul 2:14-38
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“Hari itu, ribuan orang 
menjadi percaya.”

“Ada 3.000
orang yang 
dibaptis dan 

jumlah pengikut 
Kristus mulai 

meningkat
pesat.”

“Mereka sering 
berkumpul untuk 
makan bersama 
dan bersekutu.”

“Teofilus, mereka benar-
benar sudah diubahkan.”

“Mereka bersedia menjual harta
benda mereka dan membaginya kepada 

siapa pun yang membutuhkan.”

“Setiap hari, Tuhan
menambahkan jumlah mereka.”

Kisah Para Rasul 2:42-47Kisah Para Rasul 2:42-47

“Mendengarkan 
pengajaran dari 

para rasul menjadi 
prioritas mereka.”
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Namun,
ini hanyalah
permul�n ...

“Suatu hari, s�t Petrus dan Yohanes sedang berjalan 
ke Bait A�ah, mereka bertemu dengan seorang pengemis.”

Aku tidak dapat
bekerja …Tolong,
aku butuh uang
untuk makan.

Dalam nama 
Yesus Kristus 
dari Nazaret, 
berjalanlah!

Kisah Para Rasul 3:1-6

Aku tidak
punya emas

atau perak. tapi,
apa yang kupunya,
akan kuberikan 

kepadamu.

Kisah Para Rasul 3:1-6 11



aku bisa
merasakan
kakiku …

Aku bisa
berjalan! Aku
bahkan bisa
melompat!

berjalan!
Aku bisa berjalan!
ini mukjizat! Kuasa
nama Yesus Kristus
telah membuatku

sembuh!

Kisah Para rasul 3:1-10

… dan 
telapak 
kakiku 
juga!

Kisah Para rasul 3:7-1012



orang-orang 
israel! mengapa 

kalian heran akan 
hal ini?

Mengapa
kalian memandang
kami seolah-olah

kami membuat orang
ini berjalan karena

kuasa dan kesalehan
kami sendiri?

Saudara-saudara!
aku tahu kalian bertindak

dalam ketidaktahuan ...

... tapi inilah yang
telah dinubuatkan
A�ah melalui para

nabi-Nya.

Bertobatlah!
berbaliklah kepada
A�ah! Dosamu akan
diampuni, dan waktu

keleg�n akan datang
dari Tuhan.

Siapa pun 
yang tidak mau

mendengarkan Dia,
akan dilenyapkan

dari antara
bangsa.

A�ah mengutus
Dia kepadamu lebih

dulu untuk memberkati
dengan memalingkan 

setiap orang di antara
kalian dari dosa.

Kisah Para Rasul 3:11-26

A�ah bapa leluhur
kita telah memuliakan

hamba-Nya, Yesus.

Kalian
tidak mengakui-Nya,

lalu membunuh-Nya, tapi
A�ah membangkitkan Dia
dari kematian, dan kami 
adalah saksi tentang 

hal ini.

Dengan iman,
dalam nama

Yesus orang ini
disembuhkan!
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Dia lumpuh
kemarin ... Aku

melihatnya
sendiri!

Aku juga ... 
Baru saja 
pagi ini aku
memberinya 

uang.

Aku dengar 
nelayan itu 

memakai nama 
Yesus s�t 

menyembuhkan 
orang ini.

Mustahil!

“kejadian itu mendapat perhatian dari pihak berwenang, yang
tidak peduli kepada Yesus, bahkan menjadi lebih tidak peduli

lagi karena para rasul tetap berbicara dalam nama-Nya.”

Tangkap
dia! Dia yang 

bersama orang 
lumpuh ... eh … 
mantan orang 

lumpuh itu.

Tangkap
juga tema�ya!
Mereka akan

menghabiskan 
malam ini di

penjara.

Besok, Sanhedrin
akan bersidang
tentang hal ini!

“Para pemimpin agama merasa 
tidak senang. Jumlah pengikut 

Kristus bertambah menjadi 
sekitar 5.000 orang.”

“Karena ragu harus
berbuat apa, para
pemimpin agama itu

memenjarakan Petrus 
dan Yohanes.”

Pasti ada
sesuatu tentang
orang bernama

Yesus ini.

Mengapa 
para penguasa 

menyalibkan 
Dia?

Kisah Para Rasul 4:1-4

… tapi dia 
menyembuh-

kanku!

Para 
pengikut-Nya 
mengatakan

Dia masih
hidup.

Kisah Para Rasul 4:1-4

Katakan,
dengan kuasa
apa atau nama
siapakah kamu
melakukan hal

itu?

... dan kalau
kalian bertanya
bagaimana dia
disembuhkan, 
ketahuilah ...

Kalau kalian meman	il
aku untuk bertan	ung

jawab atas kebaikan
yang kutunju�an

kepada orang
lumpuh itu ...

... Karena kuasa nama
Yesus Kristus dari

Nazaret itulah orang
ini disembuhkan!

Kalian telah
menyalibkan-Nya, 
tapi A�ah telah 

membangkitkan-Nya 
dari kematian.

Keselamatan tidak
dapat ditemukan di tempat
lain. Tidak ada nama lain di 
bawah langit yang diberikan

kepada manusia yang oleh-Nya
kita diselamatkan!

Kisah Para Rasul 4:5-12Kisah Para Rasul 4:5-1214
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Kisah Para Rasul 4:5-12Kisah Para Rasul 4:5-12 15



“Para hakim agama
kebingungan.”

“Mereka tahu Petrus dan Yohanes bukan 
orang terpelajar, hanya orang biasa.”

“Mereka juga tahu bahwa keduanya 
telah bersama-sama dengan Yesus.”

“… mereka diam saja.”

Semua orang di Yerusalem tahu, 
mereka ini telah melakukan 
mukjizat besar dan tidak

seorang pun dapat 
menyangkalnya.

Nilailah sendiri
apakah benar di
mata A�ah kalau 
kami men�timu

daripada
men�ti Dia.

Kami tidak
dapat berhenti 

berbicara
tentang hal-hal
yang telah kami

lihat dan 
dengar.

Untuk
menghentikan 
ini, kita hanya

perlu menyuruh 
mereka untuk

tidak lagi 
berbicara

dalam 
nama-Nya.

Kisah para rasul 4:13-22

Kali ini, kami mengampunimu.
Kami hanya memintamu untuk

tidak lagi mengajar dan 
berbicara dalam 

nama Yesus.

“Namun, karena orang yang 
disembuhkan itu berdiri di

hadapan mereka …”

Kisah para rasul 4:13-2216



“Perintah para imam tidak 
membuahkan hasil yang diharapkan.”

“Mereka bahkan mulai lebih giat 
berdoa dan berbakti kepada A�ah.” Para penguasa bersekongkol melawan 

Yesus, Hamba-Mu yang kudus … tapi 
mereka hanya melakukan apa yang 

telah Engkau tentukan
sebelumnya.

Sekarang,
lihatlah ancaman

mereka dan mampukanlah
hamba-hamba-Mu ini untuk 
memberitakan firman-Mu

dengan penuh
keberanian.

Ulurkanlah tangan-Mu untuk
menyembuhkan serta menyatakan 

berbagai tanda dan keajaiban dalam 
nama Hamba-Mu Yesus yang kudus.

Ya Tuhan
yang berdaulat, 
Engkaulah yang

menjadikan langit,
bumi, lautan, dan 
semua yang ada 

di dalamnya.
Mengapa 

bangsa-bangsa 
mengamuk dan 
orang-orang 
memperhatikan

hal yang
sia-sia?

“A�ah 
bekerja.” “Sejak s�t itu,

Para murid mulai 
lebih berani 

bersaksi tentang 
kebangkitan 

Kristus.”

“Ruangan itu
benar-benar
terguncang 

setelah mereka 
selesai berdoa.”

Kisah Para Rasul 4:23-31Kisah Para Rasul 4:23-31
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“Dengan mengingat perkat�n Yesus, mereka sunuh-sunuh
percaya bahwa mereka akan lebih diberkati jika mau memberi.”

“Tidak ada yang menganap 
kepuny��ya sebagai milik sendiri.”

“Dampaknya terhadap 
sesama mereka luar biasa.”

Meskipun dia hanya
punya sedikit, aku

melihatnya memberi
sebagian tepung

kepada sesamanya
yang sakit.

Miriam juga 
memberiku salah 

satu selimut 
terbaiknya.

“Tidak ada lagi
yang kekurangan di 
antara mereka, dan 

para rasul berbicara 
dengan kuasa
yang hebat.”

Dia adalah 
Firman yang 

Hidup!

“Salah satunya adalah Yusuf, yang 
oleh para rasul disebut Barnabas, 

karena dia seorang motivator hebat.”

“Mereka bahkan menjual 
tanah atau rumah mereka, 
lalu memberikan hasilnya 

kepada para rasul.”

“Kamu akan mendengar lebih banyak
tentang dia, Teofilus. Dia orang yang

berserah dan siap dipakai oleh Tuhan.”

Kisah Para Rasul 4:32-37

A�ah telah
memilih hari ini …
hari ini untukmu 

menanapi
firman-Nya

Kisah Para Rasul 4:32-3718



“Namun, si penyesat tua, yaitu Setan,
tidak mudah menyerah. Dia terus berusaha

merusak kelompok pengikut Kristus
yang masih baru ini.”

Katakan kalau
kita hanya mendapat 

sekian s�t kita 
menjual tanah.

Kamu yakin? 
Orang-orang 

akan memandang 
kita lebih tin�i 
dari yang layak 

kita terima.

itu akan 
menai�an 

derajat kita 
dalam jem�t. 
Tidak akan ada 

yang tahu.

Tanah itu adalah milikmu 
sebelum dijual. Setelah 

dijual pun, uangnya
masih ada di bawah

kuasamu.

Kamu tidak 
berbohong 

kepada manusia
… tapi kepada 

A�ah.

“Ses�t setelah
mendengarnya, Ananias

jatuh dan mati. Dia
mati seketika.”

“Beberapa pemuda 
datang, lalu membawanya 

untuk dikubur.”

Kisah Para Rasul 5:1-6

Ananias, mengapa hatimu
dipenuhi oleh Setan sehin�a

kamu berani berbohong
kepada Roh Kudus?

Kamu
menyimpan 

sebagian sambil 
berpura-pura

telah memberikan
semuanya untuk 

A�ah.

Kisah Para Rasul 5:1-6 19



“Sekitar tiga jam kemudian … 
Safira, istrinya, datang.”

Katakan kepadaku, Safira, 
apakah kamu dan suamimu 

menjual tanah dengan 
harga sebesar ini?

Ya, 
sebesar 

itu.

Mengapa kalian 
berdua sepakat 
untuk mencobai 

Roh Tuhan?

Lihatlah!
Jejak-jejak kaki 

dari mereka yang 
mengubur suamimu 

masih ada di
depan pintu.

Mereka
juga akan 

membawamu.

Kubur dia 
bersama 
suaminya.

Kisah Para Rasul 5:7-11

“Setelah tersiar kabar akan hal
ini, ketakutan besar mencengkeram 
seluruh jem�t serta semua orang 

yang mendengar peristiwa ini.”

Kisah Para Rasul 5:7-1120



“Para rasul terus melakukan banyak tanda
dan mukjizat dalam nama Yesus Kristus ... dan 

mereka sangat dihargai di antara masyarakat.”
“Semakin banyak orang di Yerusalem yang mulai 
percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Dia yang 
diutus A�ah untuk menebus mereka dari dosa.”

“Mereka mulai membawa 
orang-orang sakit di atas 
ranjang, berharap bahwa 

setidaknya bayangan Petrus 
akan mengenai mereka.”

“Mereka membawa orang-orang 
yang kerasukan roh jahat.”

“A�ah sedang mengerjakan
hal-hal luar biasa … dan

kebanyakan orang mengakui
kalau A�ah memang berkuasa.”

Kisah Para Rasul 5:12-16

“Kecuali para
pemimpin agama.”

Kisah Para Rasul 5:12-16 21



“Para imam Saduki iri dengan para rasul. Mereka 
melakukan satu-satunya hal yang mereka tahu … mereka 
memenjarakan para rasul untuk membungkam mereka.”

Sepertinya kamu
tidak tahu cara men�ti

aturan. Mungkin kami bisa 
mengajarimu, dasar nelayan 

tidak berpendidikan!

Pergilah!
berdirilah di Bait

A�ah dan selesaikan
pemberit�n tentang
Kabar Hidup Baru itu

kepada orang-
orang!

Mungkin
 satu malam
lagi di balik
jeruji akan
mengubah 
pikiranmu.

Kisah Para Rasul 5:17-20Kisah Para Rasul 5:17-2022



Apa … 
apa yang 
terjadi?

Bagaimana
bisa? Para sipir

tidak melihat 
ada yang keluar
ataupun masuk.

Kita kecolongan!
Pintu tahanan terkunci 
rapat dan para sipir 

pun berjaga di 
depa�ya.

Lihat! 
Orang-
orang 
itu … … mereka yang

kalian tangkap 
sekarang sedang 

berdiri di Bait A�ah 
dan mengajar 
banyak orang! Tidak 

mungkin!

Kalau benar, 
tangkap mereka. 

SEKARANG!!!

Apa hakmu 
menangkap 
mereka?

YA!
Mereka 
tidak 

berbuat 
jahat!

Tolong
ikut kami …
Sanhedrin
ingin kamu
menghadap 

mereka.

Kisah Para Rasul 5:17-20Kisah Para Rasul 5:21-26Kisah Para Rasul 5:21-26
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Jadi, apa yang 
harus kami lakukan 

kepadamu? Kami 
memintamu berhenti, 

tapi kamu tetap 
melanjutka�ya.

Sepertinya kamu 
sun�uh-sun�uh ingin 
memenuhi Yerusalem

dengan ajaranmu dan 
membuat dewan ini …
pemimpin agama dari 
bangsamu sendiri,
menan�ung darah

Orang ini!

Kami harus 
men�ti A�ah,
bukan manusia!

Ya …
hanya 
A�ah!

Kamu membunuh 
Yesus dengan 

men�antung-Nya
di kayu salib, tapi

A�ah membangkitkan
Dia dari kematian
dan mendudu an

Dia di sebelah 
kanan-Nya.

Hanya Dia
yang memberikan 
pertobatan atas

dosa serta 
pengampunan
bagi israel.

Kami adalah
para saksi-Nya …
Begitu juga Roh
Kudus, yang A�ah 

karuniakan kepada 
mereka yang t�t 

kepada-Nya.

Seret 
mereka 
keluar!

Kisah Para Rasul 5:27-33Kisah Para Rasul 5:27-3324



Mereka HARUS
dihukum mati!
Mereka sudah

menghujat
Aah!

Kita harus 
memusnahkan

para pencela ini
dari tanah kita.

Mereka hanyalah 
nabi-nabi palsu

yang layak 
dihukum
mati!

Hukuman
mati!

Menurut Taurat, 
hukuman untuk
penghujatan 

adalah rajam!

“Namun, kumpulan imam itu 
ditenangkan oleh seorang 
dari mereka … Gamaliel.”

Saudara-saudaraku
orang israel … berhati-

hatilah dengan yang
akan kalian perbuat 

terhadap orang-
orang ini.

izinkan aku 
mengingatkan 

kalian …

Dulu ada
Teudas, yang

mengaku sebagai 
seseorang, tapi 

dia dan para 
pengikutnya 

dibunuh.

Lalu,
ada pula Yudas

orang Galilea dan
pemberontaa�ya 

yang sia-sia.

Dengarkan 
nasihatku … 
biarkanlah 

orang-
orang ini!

Jika tujuan 
mereka berasal 
dari manusia, itu 

hanya akan 
gagal.

Tapi, jika itu berasal 
dari Aah, kalian tidak akan 

dapat menghentikan mereka …
kamu sama saja melawan Aah.

Kisah Para Rasul 5:33-39Kisah Para Rasul 5:33-39
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“Perkat�n Gamaliel 
meyakinkan mereka 

untuk tidak membunuh 
para rasul … tetapi tidak 
mencegah mereka untuk 

menjatuhi hukuman.”

Kalian
tidak akan lagi

berbicara dalam
Nama itu. Cambuk

itu akan membantu
kalian memahami

perintahku.

Hajar 
mereka 
dengan 
keras!

Tuhan
mengan�ap 

kita layak untuk 
menderita!

Ya …
seperti yang

dialami Tuhan kita.
Kita harus kembali 
menjalankan tugas

untuk bersaksi
tentang Dia dan
pengampunan

-Nya.

“Para murid melanjutkan 
keseharian mereka dari

Bait A�ah ke rumah-rumah, 
menyatakan dan mengajar 

tentang Yesus Kristus.”

“Namun, peristiwa
lain akan terjadi dan 

mengubah jala�ya 
iman yang baru ini.”

Kisah Para Rasul 5:40-42Kisah Para Rasul 5:40-4226



“Seiring pergerakan
tersebut semakin bertumbuh,

para rasul sadar mereka tidak 
bisa lagi menghabiskan waktu 
untuk pelayanan meja, tetapi 

harus berfokus memberitakan 
firman A�ah dan berdoa.”

“Orang itu bernama Stefanus.”

“Dia dan 6 orang 
lai�ya dipilih untuk 

mengawasi pembagian 
makanan kepada para 

janda dan orang 
yang kekurangan.”

Aku bisa 
melihat! 
Aku bisa 
melihat!

Yesus telah 
menyembuhkanmu 
… Yesus Kristus 

dari Nazaret.

“A�ah menyertai Stefanus. Dia dipenuhi 
kuasa dan anugerah A�ah. Dia menyatakan 

tanda-tanda ajaib di antara orang-orang.”

“Namun, Teofilus, ini juga menjadi awal 
kisah tentang Saulus dari Tarsus.”

Kisah Para Rasul 6:1-15

“Namun, setelah perdebata�ya dengan orang-orang 
Yahudi dari wilayah lain, dia ditangkap dan dibawa ke 
hadapan Sanhedrin atas tuduhan palsu dan penipuan.

“itu adalah langkah yang bijak 
dan strategis untuk membantu 
gereja agar terus bertumbuh.”

“Stefanus adalah orang yang
dipenuhi oleh Roh Kudus dan iman.”

Kisah Para Rasul 6:1-15 27



“Banyak imam Bait A�ah percaya injil, 
atau ‘Kabar Baik’ tentang Yesus!”

“Jauh lebih banyak yang mengikut Yesus s�t ini 
daripada yang mengikuti-Nya semasa hidup-Nya!”

“Karena merasa terancam,
para an�ota Sanhedrin,

dewan yang berkuasa,
berkumpul untuk memutuskan
apa yang harus dilakukan.”

“imam besar juga
meman�il seorang 

pemuda yang berapi-api
yang nantinya, terlepas
dari semua kemustahilan,
menjadi seorang Rasul.”

Menangkap dan mencambuki
rasul-rasul itu, Petrus

dan Yohanes, tidak
membuahkan

apa-apa. Meski sudah 
diperingatkan, 

mereka tetap saja 
mengajarkan
ajaran sesat

itu!

Yerusalem sedang 
dijangkiti oleh para 
pengikut Mesias yang 

palsu, yaitu Yesus.

Mereka masuk ke 
sinagoge-sinagoge

dan rumah-rumah kita, 
meracuni pikiran

orang-orang kita.

Meracuni 
pikiran 

mereka?

Kisah Para Rasul 5:29

Krisis ini 
semakin buruk 

setiap harinya. Aku 
telah menunjuk 

Saulus dari Tarsus, 
pemimpin penjaga 

Bait A�ah, dan 
mengundangnya 
untuk berbicara 
di depan dewan.

Tua-
tua yang 

terhormat,
anak-anak 
Abraham!

Kita
sedang 

dalam masa 
krisis!

Kata
mereka, “Kita
harus men�ti
A�ah, bukan
manusia!”

Mereka 
bertindak 

seolah-olah 
kita adalah 
musuh A�ah!

Mereka
menolak 
otoritas

kita di depan 
banyak 
orang!

Kisah Para Rasul 5:2928



Dengan membuka
Kitab Suci dan mengajar
tentang pengorbanan 

penebusan Mesias?

Tidak, 
Nikodemus!

Apa Dia 
dikalahkan?

Ataukah Dia 
tunduk sampai
mati … seperti

yang dinubuatkan 
Yesaya … bagi 

dosa-dosa 
manusia?

Apa kamu 
sekarang

menjadi murid
tukang kayu itu,

Nikodemus?!

Saulus!
Nikodemus

adalah an�ota
senior Sanhedrin. 

berbicaralah
dengan penuh

hormat!

Aku paham
yang Saulus

muda prihatinkan.
Aku sendiri mungkin

pernah berpikir
seperti itu.

iblis menyukai 
mesias-mesias 
palsu, bukan?!

Saulus dari Tarsus,
aku khawatir kamu bahkan tidak

akan mengenali Mesias bangsa israel
sekalipun Dia mengenakan mahkota Raja

Daud dan memukulmu dengan tongkat Musa!

Yohanes 3:1-21

Wahai,
an�ota 

dewan
suci!

Akankah
kalian berdiam

diri saja sementara
Nikodemus membela

bidat penghujat
ini?!

Tapi Dengan berkata 
bahwa tukang kayu dari
Galilea itu adalah yang

dipilih A�ah!

Orang yang dibantai
dalam diam, seperti

binatang tak berdaya,
dan dikalahkan oleh

penindas kita!

Yohanes 3:1-21
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Ra�an Gamaliel,
cucu Hilel yang 

terhormat.

Selama
lima tahun

aku belajar
darimu.

Dia mati
demi keringat
dan darah-Nya

sendiri. Bukankah
Taurat berkata,
“Terkutuklah dia
yang digantung 

di atas kayu
salib”?

Banyak dari
bangsa kita, bahkan

sebagian dari pemimpin
kita, membelot untuk

mengikuti Orang mati ini!

Namun, bagaimana
jika Yesus ini …
hidup kembali?

Apa kita
dapat benar-

benar mengakui
adanya kebang-

kitan ...

... sementara
berpikir bahwa

tidak ada manusia
yang bisa bangkit

dari kematian?

Engkau
mengajariku 
bahwa Taurat 
adalah jalan, 
kebenaran, 
dan hidup.

Tapi, kita berdua
dengar orang Galilea

itu berkata, “Akulah jalan,
kebenaran, dan hidup; tidak

ada seorang pun yang datang
kepada Bapa tanpa melalui Aku.”

Bah! Dia 
memang 

tidak mati.

Kalau begitu, di mana 
Dia? Apa yang terjadi 

dengan tubuh-Nya?

Para 
murid-Nya 

mencurinya!

Kamu kira para
pengecut lemah itu
bisa mengalahkan 

tentara Romawi yang 
bersenjata dan

memindahkan 
batu itu?

Rumah-rumah 
para murid dan

daerah pin�iran
sudah digeledah.

Hasilnya nihil!

Aku sudah
dengar ini

berkali-kali! 
Aku tidak mau 
mendengarnya 

lagi!
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Seorang
“penghujat” yang
disaksikan sendiri 
oleh 3 orang dari

kita di sini, bersama
dengan 500 orang

lai�ya, sebulan
setelah kita 
melihat-Nya

mati!

Atau, bukankah 
A�ah saja yang 
menjadi harapan 

keselamatan 
mereka?

A�ah
yang, mungkin,

mengutus Anak-
Nya untuk menjadi

domba kurban
bagi dosa

dunia?

Berhenti 
mengatakan …

Saulus! Bagian Hukum Musa 
mana yang menyuruhmu
untuk bertindak kasar

kepada tua-tuamu?

… penghujatan 
bodoh itu!!!

kuperingatkan, jika
kita tidak menghentikan

doktrin yang disebut injil
Anugerah oleh para murid-
-Nya itu, ini akan jadi akhir
bagi kita dan cara hidup

bangsa kita!

Kita harus
mengajak orang-

orang kita kembali
kepada Hukum Musa … 
satu-satunya harapan

keselamatan!

Si tukang kayu
dari Nazaret itu
adalah seorang 

penghujat!
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Ra�an
Gamaliel. Aku

tidak bermaksud 
menyin�ung.

Yesaya 
berkata 
tentang 
Mesias:

Bukan
tindakanmu 
yang perlu

kamu
perhatikan.

tapi,
apa yang

A�ah pikirkan,
Hakim seluruh
umat manusia,
tentang rasa
benci dalam

hatimu?

“Dia ditikam karena
pelan�aran-pelan�aran
kita, Dia diremu�an karena
kejahatan-kejahatan kita …

oleh bilur-bilur-Nya, kita
disembuhkan.”

Bukankah 
kamu berkata

Yesus digantung
di atas kayu salib

itu dalam diam 
seperti hewan
yang dibantai?

Bahwa Dia 
ditikam oleh 

orang-orang 
Romawi?

Mungkinkah
Dia ini yang

Yesaya nubuatkan
akan mati bagi
pelan�aran-
pelan�aran
umat A�ah? Diakah 

sang Mesias
itu? Atau … 

bukan?

Menurutku, 
kita harus 

menun�u dan 
menanti.

Orang yang
berbohong bahwa

mereka pernah makan
bersama Manusia ilahi

yang bangkit dari maut,
tidak akan san�up

berbohong pada s�t
menghadapi siks�n

yang menanti
mereka.

Tapi, JIKA
Dialah Mesias

yang dijanjikan
itu, siapalah kita

hin�a menentang 
rencana A�ah

Yang Mahakuasa?

Dia sudah 
ditangkap!

Yesaya 53:5, 7-8

Bukankah engkau 
yang mengajariku

untuk menjaga Hukum
A�ah dan memegang

kebenaran-Nya di
atas segalanya?

Bolehkah
aku membaca 
dari gulungan 

para nabi?

“Dia dibawa ke
pembantaian
seperti anak

domba …

... Dia tidak
membuka 
mulut-Nya.”

“Dia
dipukul karena
pelan�aran-
pelan�aran

umat-Ku.”

Yesaya 53:5, 7-832



Kami telah 
menangkap 
Stefanus! Dia

berkhotbah 
di sinagoge
bahwa Yesus

adalah
Mesias!

Saulus!
Bawa dia

kemari, dan 
akan kita

adili!

Kita tidak bisa 
menun�u lagi,

Gamaliel.

Kita harus 
mengakhirinya 

dengan cepat … 
dan tegas!

Aku Saulus dari 
Tarsus. Dalam hal 
Taurat, aku tidak 
berdosa. Dalam 
hal semangat?

Lihat apa yang
akan aku perbuat
kepada para rasul

pengikut orang
Galilea itu!

Saulus benar! Kecuali
kita bertindak tegas, para
pengikut Yesus ini akan
tetap memalingkan hati
rakyat dari kita …

… atau
Roma akan
mengambil 

tindakan dan 
memberes-

ka�ya!

Kita harus
bertindak 

sekarang, atau 
itu akan sangat 

terlambat!

Orang ini
terlalu muda

untuk memimpin 
penjaga Bait
A�ah atau

mengkhotbahi 
dewan kita!

Tapi,
pengetahua�ya 
tentang Taurat 
memang tidak 
tertandingi.

Filipi 3:4-6Filipi 3:4-6

Saulus 
merupakan

murid Gamaliel 
yang paling 

cerdas!

Ya, dulu. Aku 
tidak meragukan 
kecerdasa�ya … 
hanya penilaia�ya.

Siapa kamu 
sehin�a berani 
memerintah kami? 

Kamu bahkan
bukan an�ota

dewan ini!
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“Dalam satu jam, Saulus dan para 
penjaga Bait A
ah kembali.”

“Aku menanyai 3
an�ota Sanhedrin
yang memberitahuku 
tentang apa yang

terjadi selanjutnya.”

“Hikmat Stefanus dan kuasa
Roh Kudus meyakinkan orang-orang 

bahwa Yesus adalah Mesias.”

"Stefanus berargumen dari 
Kitab Suci dengan sangat 
meyakinkan sehin�a para 

pemimpin agama yang 
bertentangan denga�ya 

menghasut beberapa orang 
untuk memfitnahnya."

inikah 
saksi-saksi

itu?

Kami dengar darinya
bahwa Yesus dari Nazaret

akan merobohkan Bait
A�ah dan mengubah

tatanan Hukum 
Musa.

Taurat
mengatakan 
harus ada
dua orang
yang ber-

saksi.

Ulangan 19:15

uh, ya, Aku 
mengatakan … 
apa yang dia 

katakan!

Apa
tuduhan-

tuduhan itu
benar?

“Stefanus muda berdiri, sangat percaya 
diri dengan keyakina�ya, dan tentunya 
lebih benar daripada para penuduhnya!”

Ulangan 19:15

“Stefanus mengkhotbahkan Kitab Suci.”

“Sebagian
mendengarkan

dengan sun�uh-
sun�uh, tetapi
sebagian besar 
pemimpin agama 

men�erta�an gigi 
menentangnya.”

“Stefanus berbicara tentang pan�ilan 
A�ah kepada Abraham, janji A�ah kepada 

ishak, dan karya-Nya di Mesir melalui Yusuf.”

“Kemudian, dia mengingatkan kembali
penyelamatan atas umat A�ah melalui Musa …”

“Tuhan berkata kepada Musa, ‘Aku telah 
melihat penindasan atas umat-Ku di Mesir … 
Aku datang untuk membebaskan mereka.’”

“Musa melakukan mukjizat
dan tanda-tanda di Mesir,
membelah Laut Merah, dan

merawat umat A�ah selama 40
tahun di padang belantara.”

Apa dia
kira kita ini

tidak tahu isi 
Kitab Suci?!

Musa inilah yang
berkata kepada

bangsa israel, “A�ah
akan membangkitkan
bagimu seorang nabi

seperti aku dari
antara saudara-

saudaramu.”

Kisah Para Rasul 7:2-37Kisah Para Rasul 7:2-3734



“Stefanus mengkhotbahkan Kitab Suci.”

“Sebagian
mendengarkan

dengan sun�uh-
sun�uh, tetapi
sebagian besar 
pemimpin agama 

men�erta�an gigi 
menentangnya.”

“Stefanus berbicara tentang pan�ilan 
A�ah kepada Abraham, janji A�ah kepada 

ishak, dan karya-Nya di Mesir melalui Yusuf.”

“Kemudian, dia mengingatkan kembali
penyelamatan atas umat A�ah melalui Musa …”

“Tuhan berkata kepada Musa, ‘Aku telah 
melihat penindasan atas umat-Ku di Mesir … 
Aku datang untuk membebaskan mereka.’”

“Musa melakukan mukjizat
dan tanda-tanda di Mesir,
membelah Laut Merah, dan

merawat umat A�ah selama 40
tahun di padang belantara.”

Apa dia
kira kita ini

tidak tahu isi 
Kitab Suci?!

Musa inilah yang
berkata kepada

bangsa israel, “A�ah
akan membangkitkan
bagimu seorang nabi

seperti aku dari
antara saudara-

saudaramu.”

Kisah Para Rasul 7:2-37Kisah Para Rasul 7:2-37
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“Stefanus berbicara tentang pemberontakan, 
penaklukan, dan naiknya Daud ke takhta israel.”

Tapi, Yang 
Mahatin�i tidak 
tin�al di rumah 
buatan tangan 

manusia.

Para nabi
berkata, “‘Langit
adalah takhta-Ku
dan bumi adalah
tumpuan kaki-Ku.

Salomo, 
anak Daud, 
membangun
rumah untuk

A�ah.

Rumah macam apa
yang akan kamu

bangun untuk-Ku? … 
Bukankah tangan-Ku

yang membuat 
semuanya?’”

Dia 
menghina 

Bait A�ah!

Bait A�ah 
adalah tempat 
tin�al-Nya!
Dasar kamu
penghujat!

“Tiba-tiba, perhatian Stefanus 
beralih kepada kematian Yesus, 
dan domba ini menjadi singa.”

Dasar orang-
orang kolot!
kalian selalu 
melawan Roh

Kudus!

Pernahkah
ada nabi atau 
pendahulumu 
yang tidak
dianiaya?

“Kau tahu?”

“Stefanus menegaskan bahwa 
seperti halnya orang israel tidak
mengenal siapa Musa, pembebas

mereka, yang sebenarnya …”

“… mereka juga tidak
mengenal Yesus sebagai

pembebas mereka yang sejati!”

Kisah Para Rasul 7:38-51Kisah Para Rasul 7:38-5136



Para 
pendahulumu 

membunuh mereka 
yang menubuatkan 

kedatangan Dia 
Yang Benar.

Dan, sekarang, 
kamu sendiri sudah 

membunuh-Nya!

“Hati Saulus tidak tergerak oleh 
dakwn Stefanus bahwa merekalah 

yang telah membunuh Yesus.”

“Yang men�an�unya 
justru adalah tuduhan 

Stefanus bahwa mereka 
tidak menti Taurat!”

“Dapatkah Saulus merasakan bahwa Stefanus memiliki 
sebagian kebenaran yang sejati tentang A�ah?”

“Pengetahuan yang tidak pernah Saulus temukan, 
terlepas dari pendidikaya yang tin�i?”

Kisah Para Rasul 7:51-53

Kamu 
menerima 

Hukum Taurat 
yang diberikan 
oleh malaikat, 

tapi tidak 
men	tinya!

Kisah Para Rasul 7:51-53
37



“Menengok ke belakang s�t aku
melihat kumpulan orang di jalan dan
mataku tertuju pada Stefanus dan
Saulus untuk pertama kalinya …”

Aku melihat 
langit terbuka 

dan Anak Manusia 
berdiri di sebelah 

kanan Aah.

“Aku tidak melihat apa 
yang Stefanus lihat.”

“Waktu itu, kata-katanya hanya
terdengar seperti akibat

trauma dan imajinasi.”

“Namun sekarang,
aku percaya bahwa dia
benar-benar melihat

yang dia ceritakan itu!”

“s�t Batu-batu
itu menghujaninya, 

dia berseru ...”

Tuhan Yesus, 
terimalah 
rohku ...

Lukas 23:46

“Di kemudian hari, aku belajar bahwa Tuan dari Stefanus, yaitu
Yesus, mengatakan sesuatu yang mirip s�t Dia mati di kayu salib.”

Lukas 23:46; Kisah para rasul 7:54-60

Tuhan, jangan
timpakan dosa

ini ke atas
mereka ...
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“Sambil memegang mayat
Stefanus, aku bertanya-tanya
apakah doanya sudah dijawab

dan A�ahnya sekarang
memegang rohnya.”

“Stefanus adalah nama Yunani 
yang berarti ‘mahkota’.”

“Dia akan 
mengenakan 

mahkota martir 
pertama bagi 

Yesus.”

“Jumlah yang 
tidak terhitung 
akan segera 
mengikutinya.” 

Perhatikan kata-kataku: 
dalam 10 tahun, tidak

ada seorang pun yang
akan mengingat
nama Yesus …

… atau
nama 

Stefanus!

“Pembunuhan Stefanus adalah 
permul�n penganiay�n besar 

atas jem�t di Yerusalem.”

“Saulus mengancam untuk membunuh para
pengikut Kristus. Dia pergi dari rumah ke

rumah, untuk menyeret mereka ke penjara.”

Kisah Para Rasul 9:1

Meski
begitu, kita

punya banyak 
pekerj�n …

Kisah Para Rasul 8:1-3; 9:1
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