




“Meski Stefanus dibunuh dengan keji,
jem�t Tuhan terus menyebar.”

“Mereka yang tersebar 
memberitakan tentang Kristus

ke mana pun mereka pergi.”

“Rasul Filipus pergi ke 
Samaria, dan orang-orang 

menerima ajara�ya.”

“Di sana, Roh-roh
jahat keluar dari 

orang-orang sambil 
berteriak, bahkan orang 
lumpuh dan pincang pun 

disembuhkan.”

“Kota itu
sangat bersukacita

mendengar injil.”

“Banyak orang
dibaptis. Bahkan,
seorang penyihir

bernama Simon yang 
selama beberapa waktu 
sempat membuat orang-
orang di sana takjub 

kepadanya pun ikut 
dibaptis.”

“Ketika para rasul
lai�ya yang masih tinal 
di Yerusalem mendengar 

bahwa orang-orang 
Samaria sudah menerima 

firman A�ah, mereka
mengutus Petrus dan 

Yohanes untuk bergabung
dengan Filipus.”

Kisah Para Rasul 8:4-14Kisah Para Rasul 8:4-14
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Ya Bapa,
kiranya mereka
menerima Roh
Kudus seperti

kami.

ini, ambi�ah!
Aku juga mau!

supaya setiap orang
yang kujamah juga

akan menerima
Roh Kudus.

Binasalah 
uangmu itu
bersama
dirimu!

Kamu tidak
punya bagian atau

hak dalam pelayanan
ini … hatimu tidak 
benar di hadapan

A�ah.

Bertobatlah dari 
dosamu yang besar dan 
berdoalah kepada Tuhan 

… mungkin dosamu
akan diampuni.

Berdoalah kepada
Tuhan untu�u supaya
yang engkau katakan

padaku itu tidak
terjadi!

Kisah Para Rasul 8:15-25Kisah Para Rasul 8:15-25
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Pergilah ke
Selatan, ke jalan
yang turun dari
Yerusalem ke

Gaza ...

“...Pergi dan dekati
kereta itu.”

“Dia dianiaya, tapi tabah menan�ungnya;
dia tak pernah mengeluh. Seperti 
domba yang akan dibantai, seperti

domba yang akan dicukur,
dia diam saja.”

“Dalam
kehin�n-Nya, 

keadilan dirampas 
dari-Nya …” Apa tuan

mengerti apa
yang sedang
tuan baca?

Kisah Para Rasul 8:26-30Kisah Para Rasul 8:26-30
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Bagaimana
bisa, kalau

tidak ada yang
menjelaskan

untuu?

Kalau kamu
mengerti,

duduklah di
sampingku.

“dalam perjalanan, Filipus
mengajar tentang Yesus
dari bagian Kitab Suci itu.”

Lihat! ada air.
bisakah aku
dibaptis?

Tentu
bisa.

“Filipus pun membaptis 
orang percaya baru itu.”

“Setelah mereka keluar dari air, 
Roh Tuhan membawa Filipus pergi.”

“Dia muncul di kota lain, memberitakan injil di
sepanjang perjalanan sampai dia tiba di Kaisarea.”

“Orang Etiopia
itu pun melanjutkan

perjalana�ya sambil 
bersukacita.”

Kisah Para Rasul 8:31-40Kisah Para Rasul 8:31-40
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“Penganiay�n yang dilakukan
Saulus memaksa para pengikut

Kristus menin
alkan Yerusalem …”

“... membuat mereka membawa Kabar
Baik sampai ke ujung dunia. dengan 

demikian, men
enapi perkat�n Yesus ...”

Kamu akan
menjadi saksi-Ku

di Yerusalem, 
Yudea, Samaria,
hin�a ujung

dunia.

kami sudah mengusir 
banyak pengikut Yesus

dari Yerusalem.

Tapi, mereka
menebar hujatan ke
mana saja mereka

pergi.

Kau harus 
membungkam 

mereka!Berikan
surat-surat yang
kubutuhkan supaya 
aku bisa pergi ke 

Damaskus.

Kalau aku bisa
menghentikan mereka

di sana, mungkin 
pergerakan mereka 
akan mati bersama 

dengan mereka.

“Damaskus:
pusat perdagangan
Kekaisaran Romawi!”

“Saulus tahu jika dia tidak
menghentika ya di sana, ‘Jalan  

Kebenaran’ akan  tersebar
sampai ke Mesopotamia ...”

“... atau bahkan
sampai ke Roma!”

Kisah Para Rasul 1:8
Kisah Para Rasul 1:8; 9:1-2
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“Tidak seorang pun tahu apa
yang akan terjadi selanjutnya,

apalagi Saulus.”

“Terlebih, bagaimana 
peristiwa itu akan mengubah 

sejarah dunia.”

Aduh!

Ap-- ?!?

Kisah Para Rasul 9:3-4Kisah Para Rasul 9:3-4
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Saulus! 

Kenapa
kamu

menganiaya
Aku?

“Orang-orang yang bersama
Saulus terpaku dan terdiam.”

“Mereka melihat cahaya dan 
mendengar suara gemuruh, tetapi 

tidak melihat seorang pun.”

Siapa …

Siapa
Engkau,
Tuhan?

Kisah Para Rasul 9:4-5 Kisah Para Rasul 9:4-5 
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Aku Yesus
dari Nazaret,

yang kamu
aniaya.

Kamu
menendang-Ku,

seperti sapi
menendang
kusirnya.

Kamu 
takkan bisa 
melawan-Ku.

Sekarang, 
berdiri!

Pergilah
ke kota!

Di sana,
kamu akan
diberi tahu 

tentang
rencana-ku 

bagimu.

Apa yang 
terjadi?

Aku … aku
tidak bisa
melihat!

Apa yang
harus kita 
lakukan?

Kisah Para Rasul 9:1-8; 22:6-9; 26:9-18Kisah Para Rasul 9:5-8; 22:6-9; 26:9-18
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lanjutkan 
perjalanan. Kita

pergi ke 
kota!

“Saulus dibawa ke ruma
 seseorang bernama Yudas. Di sana,

dia mendapat perawatan.”

“Selama tiga hari, dia tidak mau makan atau minum,
masih mencoba memahami apa yang terjadi kepadanya.” 

“Dia tidak bisa
melihat apa pun …”

“… kecuali satu orang
dalam suatu penglihatan.”

“Pengikut Yesus
dari Damaskus.”

“Seorang pria
bernama ...”

Kisah Para Rasul 9:9Kisah Para Rasul 9:9
9



Ananias!

Tuhan?

ini aku, 
Tuhan!

Bangun, dan 
pergilah ke
jalan yang

disebut Jalan
Lurus.

Di rumah
Yudas, carilah 

orang yang 
bernama
Saulus.

Saulus?

Tentu bukan Saulus
yang sudah melakukan

kejahatan besar kepada
hamba-hamba-Mu di

Yerusalem?! 

Kabarnya
dia datang ke 

Damaskus dengan 
kuasa untuk 

melakukan hal 
yang sama!

Aku tahu
apa yang

sudah dia 
perbuat.

Tapi, Aku
memilihnya untuk 

membawa nama-Ku ke 
seluruh dunia, kepada 
orang-orang kafir, 

dan kepada
israel!

“Hari itu, Ananias
belajar sesuatu yang

akan dipelajari Saulus,
dan yang masih
kupelajari …”

“... Kita bisa berdebat
 dengan A�ah, tetapi kita

tidak akan menang.”

Kisah Para Rasul 9:10-15Kisah Para Rasul 9:10-15
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“Dalam kekaluta�ya,
Saulus mengingat-ingat

kitab Mazmur dan memohon
pengampunan A�ah”.

Ananias?

“Dia seperti Yunus, ten�elam dalam 
kegelapan, tetapi dalam pertobata�ya, 

dia mulai merasakan cahaya A�ah.” 

Ya. A�ah
mengutus aku,
tepat seperti
yang telah Dia

katakan …

… untuk
menolongmu

agar bisa melihat
lagi dan dipenuhi

Roh Kudus.

“Saulus makan, dan 
tenaganya pulih.”

Dia bicara 
kepada-Ku,
Ananias!

Yesus
memang yang

dijanjikan oleh
para nabi.

Dialah Sang
Mesias!

s�t Tuhan
menyuruhku

datang ke sini,
aku takut
padamu.

Saulus
orang Tarsus,

ini sulit dipercaya, 
tapi sekarang
kita saudara

seiman!

Kisah Para Rasul 9:17-18Kisah Para Rasul 9:17-19
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“Saulus selalu ban�a karena 
namanya sama dengan raja 

israel yang pertama.”

“Namun, Sekarang dia menyebut
dirinya ‘Paulus’, yang artinya

‘kecil’ atau ‘rendah’.”

Tuhan
mengajarkan

bahwa kita harus
mengampuni musuh
kita, tapi benarkah
Dia mengharapkan
kita memercayai

orang ini?

“orang-orang Yahudi
yang mendengar bahwa

kini Saulus mengajar tentang 
Yesus menjadi sangat marah. 

Dia dibenci oleh semua orang!” Bukankah
dia ini orang

Yerusalem yang
memenjarakan
para pengikut 

Yesus?

Dulu, dia
datang untuk 
menghentikan 
penyebaran
ajaran itu!

Sekarang,
dia sendiri juga

menyebarka�ya?

Dia harus
dibungkam!

“Ketika Paulus mengetahui
rencana untuk membunuh dia, 
teman-tema�ya menurunkan

dia dari tembok kota
dengan keranjang.”

Di mana
Petrus dan

ototnya s�t 
kita membutuh-

ka�ya?

Kisah Para Rasul 9:20-25Kisah Para Rasul 9:20-25
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“Setelah kabur dari Damaskus,
Paulus tin�al di Arab selama tiga
tahun dan lebih sering menyendiri 
bersama A�ah sebagai Gurunya.”

“Di sana, dia belajar Kitab Suci dan
bertumbuh dalam ima�ya dalam Kristus.”

“Lalu, dia kembali ke Damaskus,
tiga tahun setelah pertobata�ya, 

Paulus pergi ke Yerusalem.”

Kita semua
tahu apa yang

dilakukan Saulus
dari Tarsus yang 
jahat itu kepada
Stefanus. Belum
lagi terhadap
yang lai�ya.

Kita mendengar
tentang pertobata�ya 
bertahun-tahun lalu, tapi 
kita hanya tahu sedikit 

tentang hal itu.

Sekarang,
Tiba-tiba saja dia

meminta persetujuan
kita. Bagaimana mungkin

kita bisa percaya
kepadanya?

Dari
semua, akulah

orang pertama yang
harus mengampuni

Saulus ...

... mengingat
pengampunan

yang Tuhan Yesus
berikan kepadaku

setelah menyangkal
-Nya sebanyak

tiga kali ...

... tapi,
aku punya

kekhawatiran
yang sama,
Yakobus.

Petrus,
Yakobus, 

dengarkan
aku.

Aku pernah
tin al bersama 
Paulus! Dia benar-

benar sudah
berubah!

Dari
mulutnya sendiri

kudengar, “Melalui
Yesus, semua yang

percaya akan
mendapat hidup

kekal.”

Bisakah
orang yang tidak
memiliki Roh Kudus

berkata seperti itu?

Galatia 1:11-12, 15-18; Kisah Para Rasul 9:26; Matius 26:74Galatia 1:11-12, 15-18; Kisah Para Rasul 9:26; Matius 26:74
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Saulus, Petrus
dan yang lai�ya

mengakui karya Kristus 
dalam hidupmu ... kamu 
bebas mengajar di 

Yerusalem.

Kalau begitu,
yang pertama yang 
akan kuajar adalah 

mereka yang kukenal 
betul ... orang-orang 

Yahudi berbahasa 
Yunani.

Kalau
dilihat dari

ekspesi mereka,
kita ada dalam

masalah.
Kudengar,

mereka berencana 
membunuhnya.

Kamu
menghujat

A�ah dengan
berkata bahwa
Yesus adalah
Anak A�ah.

Hanya ada
satu hukuman

yang pantas untuk
penghujat!

Saulus, aku
harus bicara

denganmu.

Mereka
buta ... tidak
mendengar.

Para pemimpin 
berpikir kamu

harus pergi dari 
Yerusalem.

Aku tidak
akan lari dari 
panah pertama 

yang ditemba�an 
ke arahku.

Keberanianmu
tidak diragukan,
tapi kami rasa

Tuhan punya
rencana lain
untukmu …

“Untuk sementara, pergilah ke
Tarsus, kota asalmu … biarkan
situasi panas ini mereda dulu.”

“Setelah itu … kembalilah
untuk tujuan-tujuan Tuhan

yang lebih besar.”

Kisah Para Rasul 9:28-30Kisah Para Rasul 9:28-30
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“Karena Saulus sekarang 
memberitakan Kristus, 
bukaya menganiaya 

orang Kristen, gereja
menikmati masa damai.”

“Rasul Petrus berkeliling ke seluruh wilayah
itu, mengunjungi mereka yang sebelumnya
sudah percaya dan yang ada di kota Lida.”

Tuhan
Yesus Kristus

menyembuhkanmu.
Bangun ... dan
bawa tikarmu
bersamamu.

“Hasilnya menakjubkan … 
orang-orang Lida dan

Saron di dekat situ banyak
yang menjadi percaya

kepada Kristus.”

Orang itu
sudah lumpuh 

selama delapan 
tahun. Hanya A�ah 

yang san�up
menyembuhkan

Dia.

Ceritakan
lebih banyak

tentang Yesus
itu! Dia pasti
Anak A�ah!

Tolong,
ikutlah kami! Kami
punya masalah di

Yope, dan kami butuh
pertolonganmu.

Masalah?

Masalah yang
mendesak.

Kisah Para Rasul 9:32-38Kisah Para Rasul 9:31-38
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Dia
tidak pernah 

mementingkan diri 
sendiri, selalu 
mendahulukan
orang lain.

Aku tidak punya
suami untuk memberiku

nafkah, tapi Dorkas
memberiku ini.

Dialah
tangan 

kasih A�ah
bagiku.

Tin�alkan
ruangan

ini.

bangunlah, 
Tabita!

Ternyata benar!
Tuhan Yesus Kristus 

berkuasa untuk
menyembuhkan.

Terima kasih,
Tuhan, karena

telah membawanya 
kembali kepada

kami!

Kisah Para Rasul 9:39-43Kisah Para Rasul 9:39-43
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“Di Kaisarea, ada seorang perwira Romawi 
bernama Kornelius. Dia dan keluarganya 

beriman dan takut akan A�ah.”

“Suatu hari, ketika dia 
sedang berdoa …”

Kornelius!

Ya,
Tuhan?

A�ah telah
mendengar doa-

doamu dan melihat
sedekahmu untuk orang

miskin ... semua itu adalah 
persembahan pengingat

di hadapan-Nya. 

Sekarang,
kirimlah utusan

untuk meman�il 
orang bernama

Petrus, yang
tin�al di Yope,

di tepi laut.

Malaikat A�ah
berkata kita harus 
menemui seseorang 

bernama Petrus.
Mintalah dengan

rendah hati supaya
dia mau datang

ke sini!

Akan kusiapkan 
segala sesuatu 
untuk menyambut 
kedatanga�ya.

Kisah Para Rasul 10:1-8Kisah Para Rasul 10:1-8
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“K�sokan harinya, menjelang tengah
hari, s�t utusan Kornelius mendekati
kota, Petrus naik ke atap rumah untuk 
berdoa. Dia lapar, dan s�t makanan

sedang disiapkan untuknya …”

Tidak,
Tuhan!

Engkau tahu
aku tidak pernah 
makan apa pun
yang haram.

Jangan
menyebut
haram apa

yang sudah 
ditahirkan
oleh Allah.

“Hal ini terjadi tiga kali,
lalu Roh Kudus berkata 
kepada Petrus bahwa 

ada tiga orang di lantai
bawah yang harus

ditemuinya.”

Akulah orang
yang kamu cari.
Ada apa datang 

kemari?

Perwira
Kornelius
mengutus

kami.

Malaikat
Kudus menyuruhnya 
membawamu datang 
ke rumahnya agar 

dia bisa mendengar 
perkat�nmu.

Kisah Para Rasul 10:9-23Kisah Para Rasul 10:9-23

Petrus,
bangunlah ...
sembelih dan

makanlah!

Aku akan
datang.
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Berdirilah. Aku
hanya seorang 

manusia.

Masuklah ... 
keluarga dan 

orang-orangku 
menun
u untuk 

mendengar
perkat�n A�ah 

melaluimu.

Kamu tahu, secara
hukum, orang Yahudi tidak 

boleh bergaul dengan
orang kafir, apalagi

mengunjunginya.

Tapi, A�ah
menunju�an

kepadaku kalau
aku tidak boleh 
menyebut siapa

pun haram
atau najis.

Ada orang yang
memakai pakaian berkilauan

memberitahuku bahwa A�ah sudah 
mendengar doa-doaku dan mengingat 
semua sedekahku untuk orang miskin ... 

dan bahwa aku harus mengutus
orang untuk menjemputmu.

Sekarang, kami
semua berkumpul
di hadapan A�ah
untuk mendengar 

perkat�nmu.

Kisah Para Rasul 10:23-33Kisah Para Rasul 10:23-33
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Sekarang
aku sadar, A�ah

tidak pilih kasih, tapi
menerima orang dari
setiap bangsa yang
takut akan Dia dan 
melakukan yang

benar.

Kamu tahu
pesan yang A�ah 

berikan kepada orang 
israel ... Kabar Baik 

tentang Yesus Kristus, 
yang adalah Tuhan 

bagi semua
orang.

Dialah yang
ditetapkan A�ah 

sebagai Hakim atas
yang hidup dan

yang mati. 

Lihat! Orang-
orang kafir pun 

berbicara bahasa 
lidah serta

memuji A�ah.

Kalau begitu,
siapa yang bisa

menghalangi mereka
untuk dibaptis? mereka

sudah menerima Roh
Kudus seperti kita!

Kisah Para Rasul 10:34-48Kisah Para Rasul 10:34-48

Melalui nama-Nya,
setiap orang yang
percaya kepada-Nya

akan menerima
pengampunan

dosa.

A�ah mengurapi
Yesus dari Nazaret 
dengan Roh Kudus

dan kuasa.

Dia berkeliling 
melakukan kebaikan dan

menyembuhkan semua orang
yang dikuasai roh jahat.
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Tapi, peristiwa
ini menimbulkan

perdebatan sengit
dalam iman yang baru
ini ... tentang peranan 

sunat di antara
orang kafir.

Kamu bukan
hanya pergi ke

rumah orang yang 
tidak bersunat ... 
kamu juga makan 

bersama
mereka!

itulah
alasanku
datang ke

Yerusalem ... untuk
menjelaskan 
tindakanku.

Dalam suatu
penglihatan, A�ah

secara jelas memberitahuku
untuk tidak mengan�ap

najis apa yang Dia
nyatakan tahir.

Kalau begitu, A�ah
telah menganugerahkan 

karunia pertobatan untuk 
beroleh hidup kekal kepada 

orang kafir sekalipun.

Kisah Para Rasul 11:1-18Kisah Para Rasul 11:1-18
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“Mereka yang tercerai-berai 
setelah kematian Stefanus

menyebar ke seluruh wilayah
... bahkan sampai ke Siprus.
Di sana, Sejumlah orang
Yunani menjadi percaya.”

“Berita ini didengar
para pemimpin gereja

di Yerusalem.”

Kamu harus pergi ke Antiokhia
untuk memastikan apakah laporan
itu benar ... kami dengar banyak

orang kafir berbalik
kepada Tuhan.

Aku harus
pergi ke Tarsus
mencari Paulus

untuk membantuku
mengajar orang-

orang ini.

Sekarang, kita punya
tempat yang perlu kamu

layani. di sana, kamu harus 
mengajar orang banyak 

yang baru percaya.
Kita bahkan

mendapat julukan ... 
“Kristen”, Kristus-

Kristus kecil. 

“Setahun
kemudian.”

Nabi Agabus sudah meramalkan
terjadinya kelaparan besar di 
seluruh wilayah Romawi. Kita 
harus memberi bantuan untuk 

gereja di Yerusalem.

Kita akan
melakuka�ya.

Kisah Para Rasul 11:19-30Kisah Para Rasul 11:19-30
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“Herodes menghukum mati 
Yakobus dengan pedang dan

memenjarakan Petrus.”

“Namun, sepanjang waktu itu, 
terjadi penganiay�n terhadap 

gereja di Yerusalem.”

“Malam sebelum Petrus diadili di hadapan Herodes, dia
tidur di antara dua prajurit dan dirantai, sementara ada

penjaga lain yang mengawasi dari luar ruang tahana�ya.” 

Cepat ... 
bangunlah!

“Rantai itu
terlepas dari
pergelangan 

tangan Petrus.”

“Malaikat membuka
pintu penjara, dan Dia 

berjalan melewati kedua 
regu penjaga itu.”

“Lalu, pintu gerbang besi 
yang menuju kota terbuka 

dengan sendirinya.”

Kisah Para Rasul 12:1-10Kisah Para Rasul 12:1-10
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Sekarang, aku
tahu kalau Tuhan

mengutus malaikat-Nya.
Dia menyelamatkan aku
dari tangan Herodes

dan dari segala
persepakatan
orang Yahudi.

ini aku ...
Petrus! Biarkan 

aku masuk!

itu
Petrus! Dia

di luar!

Nona
muda, kau

gila!

Aku yakin,
Aku mendengar 

suaranya!

itu pasti
malaikat

-Nya!

Kisah Para Rasul 12:11-15Kisah Para Rasul 12:11-15

Tidak!
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Beri tahu Yakobus
dan saudara-saudara 
yang lain tentang apa 

yang terjadi. Aku harus 
pergi ke tempat

lain.

Para penjaga
mengatakan mereka 
tidak tahu apa yang 

terjadi. S�t mereka 
membuka mata, dia

sudah hilang.
Dia tidak

mungkin “hilang” 
begitu saja ... dia 
dirantai di antara 

dua penjaga!

Bunuh mereka! Mereka tidak
bisa menemukan Petrus, dan 

tidak punya penjelasan
sama sekali!!!

Baik,
Yang
Mulia!

Kisah Para Rasul 12:16-19Kisah Para Rasul 12:16-19
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“Herodes berselisih dengan orang-orang
Tirus dan Sidon, dan s�t dia pergi ke

Kaisarea, mereka berusaha menemui dia.”

itu suara
dewa, bukan

manusia.

Aku kesakitan!
Tolong aku … dan 
bawa aku pergi 

dari sini!

“Namun, dengan seketika A�ah memukulnya 
karena dia tidak menyembah A�ah.”

“Dia dimakan cacing-cacing, lalu mati.”

“Akan tetapi, firman A�ah
semakin meluas dan menyebar.”

“Setelah mengantarkan persembahan kepada
gereja di Yerusalem, Barnabas dan Saulus kembali ke 

gereja di Antiokhia dengan membawa Yohanes Markus.”

Kisah Para Rasul 12:20-25Kisah Para Rasul 12:20-25
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“Seiring tersebarnya Kabar Baik, firman 
Yesus mengubahkan hidup orang-orang.”

“Barnabas dan Paulus kembali ke 
Antiokhia dengan membawa Yohanes 

Markus, keponakan Barnabas.”

“Para pemimpin gereja 
Antiokhia juga terdiri dari 
orang Yunani dan Afrika.”

“S�t berpuasa, mereka 
mendengar A�ah berfirman ...”

Khususkanlah
Barnabas dan
Paulus untuk
tugas baru!

Tuhan,
jaga dan
tuntunlah

mereka s�t
memberitakan
tentang Yesus

Sang Raja
kepada
dunia!

“Paulus dan Barnabas berlayar ke 
Siprus bersama Yohanes Markus.”

“Mereka memberitakan Kabar Baik di sinagoge-
sinagoge di Salamis, kampung halaman Barnabas.”

“Pengetahuan Paulus tentang Kitab Suci
dan pengalama ya sebagai orang Farisi

selama bertahun-tahun membuatnya diterima.”

Kisah Para Rasul 13:1-5Kisah Para Rasul 13:1-5
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“Di kota Pafos, di Siprus,
seorang Gubernur wilayah

bernama Sergius Paulus ingin
mendengar ajaran Paulus

dan Barnabas.”

“Namun, Elimas, seorang tukang
sihir, menentang mereka dan mencoba
menjauhkan Sergius Paulus dari injil.”

Kamu
berbohong

tentang
Yesus!

Dasar kamu
anak iblis, musuh 
kebenaran, penuh

tipu muslihat!

Kiranya A�ah
membutakan

matamu!

Tolong
aku!

Awalnya
aku berharap

MENDENGAR tentang
Yesusmu …

... Tapi,
sekarang,

aku MELiHAT 
kuasa-Nya
bekerja!

Kisah Para Rasul 13:6-12Kisah Para Rasul 13:6-12
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“Tidak lama setelah
itu, Paulus, Barnabas,
dan Yohanes Markus
berlayar ke Perga.”

Barnabas,
sepertinya aku
tidak bisa pergi 

bersamamu.

ibuku
sendirian …
aku harus
kembali ke 
Yerusalem.

A�ah
besertamu,

Yohanes
Markus.

Yohanes
Markus

merindukan 
rumahnya.

ini perjalanan
yang panjang, dan 

dia khawatir 
dengan ibunya.

Dia
gampang 
menyerah!

Aku tidak
punya waktu

untuk mereka yang 
mengesampingkan 

pekerj�n
A�ah!

ingat injil
pengampunan

yang kita
beritakan?

Tida�ah
kita juga harus 

melakukan-
nya?

Ya?

Kisah Para Rasul 13Kisah Para Rasul 13:13
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“Melintasi Pegunungan 
Taurus yang berbahaya, 
yang terkenal dengan 

bandit-bandit …”

“… Paulus dan Barnabas berjalan
100 mil ke arah barat laut menuju

Antiokhia lai�ya di Pisidia.”

“Karena lelah, mereka
menghabiskan hari
Sabat di sinagoge.”

Saudara-saudara,
kami mempersilakan kalian 

untuk menyampaikan
firman A�ah ...

“Dia tidak tahu bagaimana Paulus 
akan memanf tkan tawara�ya!”

Saudara-saudara para
penyembah A�ah,

dengarlah:

A�ah membebaskan
umat-Nya dari bangsa-
bangsa yang hidup di

Tanah Perjanjian.

Dia menunjuk Daud 
sebagai raja israel; 

dan keturunan Daud itu, 
yaitu Yesus, adalah 
Raja alam semesta!

Dengan menghukum
Yesus, penguasa

Yerusalem 
men�enapi
nubuatan.

Mereka
membunuh 

Yesus, tapi A�ah 
membangkitkan-Nya. 
Dan, Kristus yang
telah bangkit itu 
disaksikan oleh 
ratusan saksi

mata.

Kami menyampaikan Kabar
Baik kepadamu: Yesus
menan�ung hukuman

itu demi menebus
dosa kita.

A�ah
membangkitkan-Nya

dari kematian;
Dia hidup!

“Lalu, Paulus mengutip ayat Kitab Suci yang juga
dikutip oleh Stefanus pada hari mereka merajamnya!”

Kisah Para Rasul 13:14-41Kisah Para Rasul 13:14-41
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Melalui Yesus,
kami menyerukan

pengampunan
dan pembebasan

dari dosa.
Yang menyelamatkan 

kita bukanlah perbuatan 
baik, tapi anugerah

A�ah dan iman.

“Banyak orang menerima
anugerah itu, mengakui dosa-
dosa mereka, dan menjadi 

anak-anak A	ah!”

“PAULUS DAN BARNABAS
diundang untuk kembali
dan berkhotbah lagi.”

“Min�u berikutnya, karena melihat keramaian
itu, para pemimpin agama menjadi iri.”

Kau pikir siapa 
dirimu, membawa 

masalah ke rumah 
ibadah kami?!

Orang-orang
ini tidak tahu apa 

yang mereka 
bicarakan.

Mereka
datang untuk

menipu dan
merampok

kalian!

Kamulah orang pertama 
yang kami khotbahi tentang 
firman A�ah. Tapi, karena 

kamu menolaknya, kami akan 
memberitaka�ya kepada 

orang-orang kafir.

Yesaya berkata
tentang Mesias, “Aku
telah menjadikanmu 

terang bagi bangsa-
bangsa lain supaya

kamu dapat membawa 
keselamatan sampai

ke ujung bumi."

“Yesus dan para rasul adalah orang
Yahudi. Ketika orang bukan Yahudi mendengar 

Kabar Baik, mereka bersukacita karena
Yesus telah mati bagi mereka juga.”

“Mereka menjunjung tin�i firman A	ah, 
dan semua yang ditentukan untuk menerima

kehidupan kekal menjadi percaya.”

Kisah Para Rasul 13:45-48Kisah Para Rasul 13:45-48
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“Namun, para pemimpin agama menghasut pemimpin 
kota untuk menentang Paulus dan Barnabas.”

Kami tidak
menginginkan 

orang sepertimu
di sini! Kamu 

memecah belah 
rakyat kami!

Pergi,
dan jangan

kembali!

“Namun, orang-orang yang baru percaya di 
Antiokhia, karena dipenuhi sukacita dan Roh 
Kudus, merayakan iman mereka yang baru.”

“Paulus dan Barnabas
pergi ke ikonium, dan kembali

mengajar tentang Yesus
sebagai Mesias.”

“Namun, orang-orang
yang tidak percaya menghasut
rakyat agar mereka dimusuhi.”

Mereka
pembohong.

Sesat!
Bidah!

Pengacau!

“Seperti yang Yesus nubuatkan, injil
memisahkan antara terang dan kegelapan.”

Besok, mereka berencana 
meraja�u. Sebelum 

tengah hari!

Tapi, A�ah 
membiarkan 

Stefanus mati 
dirajam.

Tentunya
kita tidak
lebih baik
dari dia.

Tidak. Aku
jauh lebih

buruk.

A�ah akan
melindungi

kita.

Kisah Para Rasul 13:50; 14:1-2Kisah Para Rasul 13:50; 14:1-2
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“Paulus dan Barnabas kabur
pada malam hari menuju Listra.”

Orion dan tujuh
bintang Pleiades.

Kitab Ayub dan Amos
menyin�ungnya. Sekarang, 

A�ah mempertontonkan
mereka di langit

bagi kita. Terima 
kasih, ya A�ah, 
karena Engkau 

berbicara melalui 
keagungan 
cipt�n-Mu!

Kami lelah
dan lemah, ya

Tuhan, tapi Engkau 
besar dan kuat. 

Tunju�anlah 
rencana-Mu
bagi kami.

“Setelah tidur
beberapa jam, Paulus

dan Barnabas
menyusuri jalanan

kota Listra.”

Seumur
hidup aku
lumpuh.

Apa Yesus bisa
menyembuhkanku?

Berdirilah!

Kisah Para Rasul 14:8-10Kisah Para Rasul 14:8-10
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Dewa-dewa
telah datang
dalam rupa

manusia!

Zeus
ada di
sini!

Dan,
Hermes ... 

juru bicara 
para dewa! Kita harus

mempersembahkan 
kurban untuk

mereka.

Tidak!
Jangan! Kami

hanya manusia
biasa. Sembahlah 

A�ah saja!

Berhentilah 
menyembah

cipt�n. Dengar 
kabar baik dari 
Sang Pencipta!

“Orang-orang mulai memberikan persembahan. Paulus
dan Barnabas hampir tidak bisa menahan mereka.”

Kisah Para Rasul 14:8-18Kisah Para Rasul 14:10-18
34



“Tanpa diduga, pemimpin-
pemimpin agama dari ikonium

menembus kerumunan.”

Orang-Orang
ini berkata

benar. Mereka 
bukan dewa.

Paulus tidak
berbicara

mewakili A�ah.
Dia pembohong!

Kamu ingin
menyenangkan 
dewa-dewamu? 

Kurbankan Paulus, 
buka
ya
kerbau.

“Terbujuk kata-kata orang 
Farisi, kerumunan itu tiba-tiba 
berbalik menentang Paulus.”

Kisah Para Rasul 14:19-20
Kisah Para Rasul 14:19-20
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“dan, seperti yang dilakukan kepada 
Stefanus, mereka menyeret Paulus …”

“… untuk merajamnya!”

Yaahh!

Kisah Para Rasul 14:19-20Kisah Para Rasul 14:19-20

Yaahh!
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Apa
dia masih

hidup?

Sepertinya
tidak …

tun�u …

Kami kira
mereka berhasil 

membunuhmu!

Tampaknya,
A�ah punya 

rencana
lain!

“Paulus beristirahat semalaman, dan ksokan
harinya kembali melanjutkan perjalana�ya.”

Seperti
yang kamu

lihat, Paulus 
tidak malu 
menyatakan 

ima�ya!

Dia juga tidak 
takut kepada 
mereka yang
menentangnya.

Dia dan rekan-
reka�ya melakukan 
perjalanan pulang 

melalui Pisidia.

Bahkan,
mereka kembali

ke kota-kota tempat 
masalah mereka 

dimulai.

Orang percaya
di segala tempat 

merayakan anugerah 
A�ah bagi orang-

orang Kafir melalui 
khotbah Paulus.

Kisah Para Rasul 14:21-28Kisah Para Rasul 14:21-28
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Setelah
perjalanan panjang,
Paulus dan Barnabas
kembali ke Yerusalem,

tepat s�t perselisihan
yang baru tengah

dimulai.

Atas anugerah A�ah, 
sekarang kita memiliki 
saudara-saudari bukan 

Yahudi di seluruh
Asia.

Anak-anak
A�ah harus
t�t kepada

perintah
A�ah!

ya.
Mereka harus
disunat sesuai

yang A�ah
perintahkan!

ingat penglihatan
yang A�ah berikan
tentang Kornelius

si orang bukan 
Yahudi itu?

A�ah
menghapuskan 
perbed�n di
antara kita.

Beraninya kita 
meminta orang
lain mengikuti
aturan yang
bahkan tidak

bisa kita
patuhi?

Kita sudah
mendengar cerita 

Paulus soal mukjizat 
yang mereka buat 

selama perjalanan.

Sekarang, orang-
orang bukan Yahudi

adalah keluarga. Mari
kita dorong mereka

dalam iman ... buka�ya 
membebani mereka!

“Kemudian,
mukjizat lain

terjadi.”

“Semuanya
setuju!”

“Satu kelompok
kecil, termasuk Paulus,

dikirim ke Antiokhia, tempat 
surat yang mereka kirim 

dibacakan dengan
penuh sukacita.”

Kisah Para Rasul 15:22-35 Kisah Para Rasul 15:22-35 
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“Paulus dan rekan-
reka�ya merasa
sudah waktunya

kembali melakukan 
perjalanan, kali ini
untuk kembali ke …”

… semua kota di
Asia. Mari kita melihat 
bagaimana kead
n 

saudara-saudari kita 
dalam Kristus!

Luar biasa!
Aku juga 

memikirkan
hal yang
sama!

Yohanes 
Markus akan 
bergabung! Apa

keponakanku
masih belum kau 

m
fkan?
Penilaianku

tentang Yohanes 
Markus tidak
berubah. Dia

menin�alkan
kita!

“Namun, A�ah men�unakan 
pertentangan mereka untuk 
menyebarluaskan firman-Nya.”

“Dengan restu gereja, 
mereka berangkat lagi.”

“Barnabas dan Yohanes Markus 
berlayar ke barat menuju Siprus.”

Kisah Para Rasul 15:36-40Kisah Para Rasul 15:36-40
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