




“ketika Paulus pergi ke utara,
kali ini dia ditemani oleh Silas.”

“Mereka pergi ke
Damaskus, melewati Siria,
kembali melintasi gunung,

mengunjungi dan menguatkan
gereja-gereja berkembang

yang didirikan Paulus.”

Kisah Para Rasul 15:40-41Kisah Para Rasul 15:40-41
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“Selama perjalana�ya,
Paulus terus mendengar

hal-hal baik tentang 
Seorang Pemuda

bernama Timotius.”

“Paulus akhirnya bertemu Timotius di Listra.
Timotius setuju untuk untuk pergi bersama

Paulus, memberitakan Kabar Baik di seluruh Asia,
dan membantu banyak orang mengenal Yesus.”

Kisah Para Rasul 16:1-4Kisah Para Rasul 16:1-4
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Tolong 
kami!

Datanglah ke 
Makedonia!

Tolong
kami!

Stnya
kita pergi!

Bangunlah!

Kita akan
menyeberangi laut
untuk memberitakan

injil di barat!

kamu 
yakin?

Aku
mendapat

mimpi.

Ya.

Kisah Para Rasul 16:9-10Kisah Para Rasul 16:9-10
3



“Aku takjub karena 
sekarang aku menjadi 

bagian dari kelompok ini.”

“Dan, sekarang
kami akan pergi
ke tanah airku …

Yunani!”

“Kami menumpang kapal pertama dan
tin�al di Filipi selama beberapa hari.”

“Pada hari Sabat, Kami pergi ke
tempat doa di tepi sungai. Di sana ada
beberapa wanita sedang berkumpul.”

“Paulus, tanpa rasa
malu, mulai berbicara.”

Kotoran
di pakaian

dapat dicuci
di sungai …

… tapi aku akan 
memberitahumu 

bagaimana dosa 
dibersihkan
dari jiwa …

“Seorang pedagang kaya bernama
Lidia, segera percaya kepada Yesus, 

seakan-akan dia sudah menun�u
untuk mendengar Kabar Baik itu.”

“Dia dan
semua orang
di rumahnya,

dibaptis.”

Mari,
datanglah

ke rumahku dan 
tin�a�ah di

sana!

“Bagaimana bisa kami menolak tawaran 
ranjang empuk dan makanan lezat?”

“Dan bagian terbaiknya, masakan YUNANi! Lidia 
dan juru masaknya tahu yang mereka lakukan!”

Kisah Para Rasul 16:13-15Kisah Para Rasul 16:13-15
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“Dalam perjalanan
kami kembali ke tepi 

sungai, seorang peramal 
muda mengikuti kami

dan berteriak ...”

Lihat!
Orang-
orang

ini…

… mereka
ini adalah 

hamba-hamba 
A
ah Yang 

Mahatin�i …

… mereka
memberitakan jalan 

keselamatan!

“Wanita kerasukan
ini bukanlah dukungan 

yang kami cari!”

Aku perintahkan
kamu dalam nama 

Kristus Yesus untuk 
keluar dari dia!

“Beberapa hari kemudian, 
Paulus tiba-tiba memberikan 
perintah yang mengejutkan.”

“Wanita itu
kerasukan! A�ah

memakai Paulus untuk
menolongnya!”

Kisah Para Rasul 16:16-18 Kisah Para Rasul 16:16-18 
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“Namun, hal yang seharusnya 
berakhir bahagia justru menjadi 

awal dari permasalahan lain.”

“Budak perempuan
itu sekarang

berbahagia …tetapi
tidak demikian

dengan majika�ya.”

“iblis mengambil 
keahlian meramalnya!”

Orang-
orang Yahudi
ini memang 
pengacau!

Mereka mengajarkan 
hal yang menentang 
hukum dan adat kita!

Setelah
pukulan itu, 
masu�an 
mereka ke 
penjara!

“Aku sebenarnya
tidak kuat melihat

ini ... tetapi aku
tidak berdaya.”

Kisah Para Rasul 16:19-22Kisah Para Rasul 16:19-22
6



Aku diminta 
menjaga kalian 
dengan ketat!

Tidak ada
yang bisa

kabur dari 
penjaraku!

Bernyanyi?

Para
tahanan itu
bernyanyi?

Kisah Para Rasul 16:23-25Kisah Para Rasul 16:23-25
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A� ….. 
???!!!!

“Pasca gempa, sipir itu
melihat pintu terbuka lebar, 
dia mengira para tahanan 

telah melarikan diri.”

Hidupku
sangat tidak 

bernilai!

Tun�u!

Jangan
menyakiti

dirimu sendiri. 
Kami semua

di sini!

Tuan! Apa
yang harus

kulakukan agar 
diselamatkan?

Percayalah
di dalam Tuhan

Yesus dan semua 
yang telah Dia 

perbuat
untukmu …

… kamu dan 
keluargamu akan

diselamatkan! 

“Paulus memberitakan
Kabar Baik kepada mereka.”

“Dan, mereka
semua percaya ... 
mukjizat itu LEBiH 
BESAR daripada 

gempa!”

Kisah Para Rasul 16:26-32Kisah Para Rasul 16:26-32
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Terima kasih telah 
membasuh tubuh

kami yang 
terluka.

Sekarang kami
akan membaptismu untuk

merayakan pemulihan Yesus
atas jiwa-jiwamu yang terluka.

Terima
kasih, A�ah,

untuk tahanan
yang bernyanyi

dan gempa
bumi itu!

Bebaskan
Paulus dan

Silas!
Paulus! Mereka 
membebaskanmu 

… pergilah 
dengan damai!

Kalian
memukuli kami

di depan umum dan 
berharap kami 
pergi secara 

diam-diam?

Katakan
kepada para 
pemimpinmu

agar mereka
membebaskan
kami sendiri!

Kami warga 
negara Roma! 
Namun, kalian 

memenjarakan 
kami tanpa 
pengadilan! 

Kami
tidak tahu. 
Kami minta

m�f!

Kami akan 
mengantarmu 
keluar dari

kota!

“Kemudian Paulus dan Silas bebas
untuk mengunjungi saudara-

saudara seiman mereka.”

Kisah Para Rasul 16:33-40Kisah Para Rasul 16:33-40
9



Paulus,
Silas, dan Timotius

melanjutkan perjalanan
mereka ke barat melintasi

Makedonia menuju
Tesalonika.

Aku tetap
di Filipi, tapi

aku berharap
bisa bergabung

lagi dengan
Paulus.

Orang
yang dulunya

kubenci, sekarang 
menjadi teman 

dekat.

“Di Tesalonika, selama tiga
hari Sabat, Paulus mengkhotbahkan

bagaimana Yesus men�enapi nubuat.”

Kristus
harus menderita 
dan bangkit dari 

antara orang 
mati.

“Meskipun banyak yang percaya
kepada Yesus, para pemimpin sinagoge 

yang iri, menghasut banyak orang 
untuk melawan Paulus dan Silas.”

Yason! Buka
pintu! Serahkan 

bidat-bidat
itu!

Paulus dan
Silas telah 

mengacaukan
dunia ini!

Di sini, Yason
menyambut dan 

menerima ajaran 
pengkhianatan 

mereka!

“Tuduhan itu membuat resah para
pejabat kota, tetapi mereka mendapat
uang jaminan dan membebaskan Yason.”

Kisah Para Rasul 17:1-9Kisah Para Rasul 17:1-9
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“Sekali lagi, Paulus
dan para reka�ya pergi

lebih jauh ke barat.”

“kali ini ke Berea, tempat mereka menemukan 
orang-orang yang ingin mencoco�an perkat�n 

mereka dengan Kitab Suci dan melihat apakah 
mereka mengatakan kebenaran.”

“Sayangnya, masalah
mengikuti mereka 
dari Tesalonika.”

“Dan lagi, banyak orang 
digera�an melawan Paulus.”

“Silas dan Timotius tetap
tin�al, sementara Paulus 
bergegas pergi ke Athena.”

“Paulus tergan�u oleh banyaknya 
patung-patung berhala di kota itu.”

Kisah Para Rasul 17:10-16Kisah Para Rasul 17:10-16
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Yesus mati,
dikuburkan, dan
bangkit kembali

seperti yang
dituliskan dalam

Kitab Suci.

Apa yang
dikatakan
si pembual

ini?

Sepertinya,
dia seorang

pengikut dewa-
dewa asing.

Kamu
mengatakan 
hal-hal asing

bagi kami.

Kami tidak
paham … tapi
kami tertarik.
Beri tahu kami
lebih banyak

lagi.

“Paulus diundang ke Areopagus,
tempat orang-orang Athena biasa 

berkumpul dan membahas hal-hal baru.”

Orang-orang 
Athena, kalian 

memang sangat 
religius.

Di antara benda-
benda yang kalian 
sembah, ada satu 

altar yang menarik 
perhatianku.

“Untuk A�ah
yang Tidak
Diketahui”

Aku tahu
siapa A�ah itu!
Dia menciptakan 

dunia ini dan
segala
isinya.

Tapi, Dia tidak 
tinal di dalam 

kuil-kuil yang 
dibuat dengan 
tangan manusia 

…

... Dan, suatu hari,
Yesus, yang dibangkitkan 

A�ah dari kematian, 
akan menghakimi dunia.

“Beberapa orang
mengejek keyakina�ya

akan kebangkitan. 
Sebagian memercayainya.”

“Mereka ingin
mendengarkan

lebih banyak lagi.”

Kisah Para Rasul 17:17-32Kisah Para Rasul 17:17-32
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“Paulus menempuh jarak 112 Km
dari Athena ke Korintus.”

“Kota yang strategis
ini merupakan pusat

perdagangan.”

“Pasar daging
berkembang di kota ini.”

“Segera setelah dia tiba, Paulus bertemu 
Akwila dan Priskila, yang juga pembuat tenda.”

Paulus,
kamu pandai
juga dalam

hal ini!

Aku tin�al
di Tarsus,

tempat pakaian
bulu domba

terbaik.

Ayahku yang
mengajariku.

Dia pasti
sangat
ban�a 
padamu.

Dulu … 
memang.

Baginya, aku 
sudah mati.

Sekarang?

Kami di sini karena
Kaisar Klaudius

mengusir orang-
orang Yahudi
dari Roma. Apa

alasanmu
kemari,
Paulus?

Aku di sini karena rencana 
Kaisar hanyalah tetesan

air di telapak tangan
A ah.

Paulus?

Kisah Para Rasul 18:1-3Kisah Para Rasul 18:1-3
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“S�t Paulus sedang tidak membuat tenda,
dia berkhotbah di sinagoge di Korintus.”

700 tahun
yang lalu,

Nabi Yesaya
menulis:

“Dia ditikam
karena dosa kita, 
diremu�an karena 

kejahatan kita.”

“Kita
dipulihkan karena

penderit�n-
Nya.”

“Kita
semua seperti
domba yang

tersesat, setiap
orang mengambil

jalan mereka
sendiri.”

“tapi, Dia
membebankan
hukuman yang
seharusnya
bagi kita ke
atas-Nya.”

Kamu mengatakan 
ayat-ayat ini berbicara

tentang Mesias?

Bohong!
Kematian tidak

bisa mengalahkan
Raja kami!

Kematian tidak
mengalahkan
Yesus Raja.

Dengarlah!
Dia bangkit dari 

kematian!

Dia akan
kembali untuk

memerintah dunia 
selamanya!

Namun, Dia lebih
dulu menebus dosa-
dosa kita sehin�a 
kita bisa menjadi
sahabat-Nya dan

bukan musuh!

Penghujatan

Kamu
tidak boleh 
datang ke 
sinagoge

kami ...

... Dan, semua
pemuja

Yesus ini!

Darahmu
ada di atas
kepalamu
sendiri!

Mulai sekarang,
kami akan memberitakan

ini kepada bangsa-
bangsa lain.

Isaiah 53:5-6, Kisah Para Rasul 18:7 Yesaya 53:5-6, Kisah Para Rasul 18:4-6 
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Kisah Para Rasul 18:7 

Titius
Yustus!

Apa kamu
di rumah?

Paulus!

Ada apa? 
Kau tampak 

gusar.

Kepala 
sinagoge, 
Krispus!

Dia menolak
Kitab Suci yang 

selama ini 
diajarka ya!

Persis seperti 
seorang fanatik 
muda bernama 
Saulus yang 

kisahnya pernah 
kudengar.
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“Malam itu.”

Ada apa, 
Krispus?

Kutukan dari 
Paulus ini!

Kata-kata
Nabi Yesaya
menyiksaku!

Katakan,
mengapa seorang 
kepala sinagoge 

merasa tergan�u 
dengan Kitab

Suci?

Mungkinkah …
mungkinkah 

Yesus adalah 
Mesias?

Aku pikir
kita harus
berbicara

dengan
Paulus …

“Krispus menjadi percaya
di dalam Tuhan beserta semua

orang yang tin�al di rumahnya.”

“Meski dibenci, Paulus dan para 
reka�ya menolong orang banyak 

untuk percaya kepada Yesus.”

“Suatu malam, Yesus 
mendatangi Paulus dalam 

sebuah penglihatan.”

Jangan
takut, teruslah 
berbicara dan 
jangan diam.

Aku
bersamamu.
Tidak ada

seorang pun
yang akan 

menyakitimu
Ada banyak 

umat-Ku
di kota

ini.

Kisah Para Rasul 18:7-10Kisah Para Rasul 18:8-10
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“Paulus tin�al selama satu setengah tahun di
Korintus, mengajar firman A�ah dan menyaksikan

banyak orang menjadi pengikut Yesus.”

“Dia melakukan
perjalanan singkat
ke Efesus, lalu ke

Yerusalem, dan kembali
ke Antiokhia.”

“Kemudian
dia kembali dan
melewati wilayah

Galatia dan Frigia,
mengunjungi dan

menguatkan semua
orang percaya.”

Kisah Para Rasul 18:11, 19-23Kisah Para Rasul 18:11, 19-23
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“Priskila dan Awkila pergi bersama
Paulus ke Efesus, tempat mereka tin�al. 
Dia melanjutkan perjalanan ke Antiokhia.”

A�ah
mengutus 

Anak-Nya untuk 
menghapus 
dosa-dosa

kita.

ini adalah Kabar
Baik tentang sukacita 
besar ... semua yang 

percaya akan 
diselamatkan! 

Yesus Raja 
men�enapi 

setiap nubuat 
Kitab Suci.

Janji kehidupan 
kekal untuk orang-
orang di seluruh 

bangsa! 

Dia adalah pengkhotbah 
tentang Yesus paling 

fasih yang pernah
aku dengar.

Dan, kita
bahkan

tidak tahu
namanya!

Kami
mendengar

khotbahmu dan
ingin berbicara

denganmu!

Aku
Apolos. Dari
Aleksandria,

Mesir.

“Priskila dan Awkila menyadari, 
meskipun ada rasa antusias ...”

“... ada hal-hal lain yang 
belum diketahui Apolos.” Aku menghabiskan

banyak waktuku di 
perpustak�n besar 

Aleksandria.

pendidikanku tak 
pernah membawaku 

kepada A�ah.

Tapi, s�t
mendengar injil 
Yesus, hidupku 

berubah ….

“Lalu, mereka
menariknya ke samping

dan menjelaskan 
kepadanya Jalan A�ah

dengan lebih tepat.”

“Bersama Paulus,
Apolos menjadi salah

satu pengkhotbah
besar tentang
firman A�ah.”

Kisah Para Rasul 18:24-26Kisah Para Rasul 18:24-26
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“Paulus menin�alkan Antiokhia dan 
pergi ke kota pelabuhan besar, Efesus.”

“Di sana, dia bertemu dua belas murid yang
belum pernah mendengar tentang Roh Kudus
yang tin�al di dalam diri orang percaya.”

“Selama 3 bulan, Paulus berbicara
di sinagoge dengan berani …”

“… berdasarkan Kitab Suci,
meyakinkan orang-orang
tentang Keraj n Aah.”

“S t beberapa orang mengatakan 
hal-hal jahat tentang Jalan itu, Paulus

mengajar setiap hari di sekolah
Tiranus selama dua tahun.”

“Banyak penjelajah yang datang
ke sekolah itu untuk mendengar ...”

“... dan menyebarkan
injil di seluruh Asia.”

Kisah para Rasul 19:1-10
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“A�ah menyatakan banyak
mukjizat luar biasa melalui

Paulus, menegaskan kebenaran 
injil yang ia ajarkan.”

“Seperti yang telah Dia berikan
kepada Petrus dan rasul-rasul

lai�ya, A�ah memberi Paulus
kuasa untuk mengusir setan.”

Kisah Para Rasul 19:11-12Kisah Para Rasul 19:11-12
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“Beberapa orang berusaha 
meniru mukjizat Paulus.”

“Skewa, imam besar Yahudi, 
mempunyai 7 anak laki-laki.”

“Mereka memutuskan 
untuk melakukan 

pengusiran setan.”

Dalam nama
Yesus yang

diajarkan Paulus,
aku perintahkan

kau roh-roh jahat
untuk pergi!

Aku kenal Yesus dan 
tahu tentang Paulus. 

Tapi, siapa kamu?!

A�h!

Kisah Para Rasul 19:13-16Kisah Para Rasul 19:13-16
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A�h!

Tolong!

“Dengan ketakutan, tujuh
laki-laki bersaudara itu kabur

dengan telanjang dan terluka.”

“Berita ini menyebar dengan 
cepat ke seluruh Efesus ...”

“... tentang bagaimana 
Paulus, dengan kuasa Yesus, 
dapat mengusir roh jahat ...”

“... sementara pemimpin agama 
lai�ya tidak berdaya.”

Kisah Para Rasul 19:16-17Kisah Para Rasul 19:16-18
22



Aku harap
berjalan-jalan
seperti ini akan

membantumu
menjadi lebih

tenang!

Sulit dipercaya,
teman-teman terkasih

kita lebih terikat untuk 
mematuhi Taurat
daripada Yesus!

Apa yang
terjadi di

sana?

Engkau
mengajarkan

Kitab Suci yang
memperlihatkan sisi

jahat praktek
sihir …

… sekarang 
orang-orang

Efesus membakar 
buku-buku sihir

mereka!

Perkamen-
perkamen itu

setara dengan 
50.000 keping 

perak!

Para warga
baru Surga

mengembalikan
pekerjn iblis
ke dalam api

neraka!

Tuhan Yesus,
ampuni kami karena
membiarkan karya
iblis ini masuk ke

rumah kami!

Tidak ada lagi tipu
daya sihir atau berbicara 

kepada orang mati!

Kitab Suci akan
menjadi satu-satunya 

penuntun kami!

Kisah Para Rasul 19:19-20Kisah Para Rasul 19:19-20
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“Beberapa hari kemudian, Demetrius, 
seorang perajin perak, mengumpulkan 

para perajin dan pedagang.”

Saudara-
saudara!

Hidup kita
bergantung pada

pemasukan dari kuil-
kuil dan berhala

Artemis, Dewi
kita!

Tapi, Paulus
meyakinkan banyak
orang bahwa ilah

yang kita buat
bukanlah A�ah!

Orang-orang
asing ini menghina 
agama kita dan 
menghancurkan 

penghasilan
kita!

Besarlah
Artemis,

dewi orang
Efesus!

Tolong,
dengarkan!

Paulus
ini tidak

berbicara
untuk kita

semua!

Kamu
adalah orang
Yahudi, sama
seperti dia!

Bawa
dia pergi
dari sini!

Kisah Para Rasul 19:23-33Kisah Para Rasul 19:23-33

Besarlah
Artemis,

dewi orang
Efesus!
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Mereka bahkan 
tidak tahu yang
mereka katakan!

“Selama dua jam, kerumunan itu berseru
mengagungkan Artemis dan menyerukan

kebencian terhadap injil Yesus.”

Aku harus
memberitakan
injil kepada

orang-orang
itu!

ini bukan
sekelompok
orang ... ini

gerombolan
ma�a!

Mereka akan 
membunuhmu!

“Akhirnya, panitera kota
berbicara kepada kerumunan itu.”

warga
Efesus!

Kota
besar kita
ini adalah

penjaga kuil 
Artemis!

Apa yang
orang itu
katakan

tidak bisa
mengubahnya!

Jika
Demetrius
dan para
peraji�ya

memiliki
kasus ...

... biarkan mereka
membawanya ke 

pengadilan!

Tapi, jika
Roma percaya
kita membuat

keributan, kota
kita akan

sengsara!

Pulanglah
ke rumah!

Setelah tiga tahun di
Efesus, aku ingin sekali 

kembali mengunjungi 
gereja-gereja

Yunani.

Dan, kemudian
ke Roma sesuai

kehendak
A�ah!

Di mana lagi 
tempat yang

lebih baik untuk 
menjangkau 

seluruh dunia
dengan injil?!

Kisah Para Rasul 19:34-20:1Kisah Para Rasul 19:34-20:1

Besarlah
Artemis,

dewi orang
Efesus!

Besarlah
Artemis,

dewi orang
Efesus!
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“Dari Korintus, kami pergi ke 
Troas. Pada hari Min�u kami 
berkumpul untuk bersekutu.”

“Paulus mengajarkan
Kitab Suci hin�a
tengah malam.”

Eutikhus!

Anak
kami … dia

mati!

Jangan khawatir. A�ah
telah menghidupka
ya

kembali.

Kisah Para Rasul 20:7-10Kisah Para Rasul 20:6-10
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ini bukan pertama
kalinya seseorang

tertidur waktu kamu
berkhotbah.

Tidak. Tapi
s	t kabar

tersiar, mungkin
itu untuk yang 

terakhir
kalinya!

“Setelah melihat mukjizat itu, 
orang-orang itu tetap tin
al,

dan berbicara dengan kami
sampai subuh.”

“Kali ini, Tidak
ada yang duduk di

dekat jendela.”

Kisah Para Rasul 20:11-12Kisah Para Rasul 20:11-12
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“Dari Troas, kami berlayar ke
beberapa tempat, termasuk Miletus.”

“Paulus memutuskan untuk 
berlayar melewati Efesus. Dia 

ingin berada di Yerusalem 
s�t hari Pentakosta.”

“Jadi, Paulus meminta
tua-tua Efesus untuk

menemuinya di Miletus.”

Roh A�ah
mendorongku 
untuk pergi ke

Yerusalem.

Banyak orang
telah memperingatkanku

agar tidak pergi.

Dan A�ah telah
memberitahuku bahwa
hukuman penjara dan 

penderit�n telah 
menun�uku.

Tapi,
aku tidak

mengan�ap
hidupku

berharga …

... sekiranya
aku dapat

menyelesaikan
tujuanku dan

bersaksi tentang
injil kasih

karunia A�ah

Kamu
tidak akan

melihatku lagi
di dunia ini.

ingat … aku tidak
menahan diri untuk 

memberitakan
kepadamu semua 
rencana A�ah.

Jagalah dirimu
sendiri dan semua

kawanan …

… serigala berbulu 
domba, menyamar 
sebagai nabi-nabi, 
menun�u untuk
memangsamu.

Kisah Para Rasul 20: 15-38Kisah Para Rasul 20:15-38
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“Kami berlayar ke Palestina
dan berjalan ke Yerusalem.”

Saudara
Paulus!

Kami sangat senang
mendengar pekerj�n
A	ah di antara orang-

orang bukan Yahudi!

Sekarang,
cobalah

menghindari
masalah s�t
kamu berada

di sini!

“Namun, Paulus tidak mendapat
karunia dalam menjauhi masalah.”

“Dia mencukur habis
rambutnya untuk memenuhi
nazar Bait A�ah, tetapi

itu tetap saja tidak
membuatnya disukai.”

Dia membawa 
orang-orang 

Yunani masuk ke 
Bait A	ah!

Tolong, izinkan
aku berbicara
kepada orang-

orang itu.

Daripada
mendengarkanmu, 

kerumunan itu
akan segera 
membunuhmu ... 

… itu
seharusnya 

menarik.

Kisah Para Rasul 21:27-28, 37-40
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“Paulus mulai berbicara
dalam bahasa Yunani

hin�a bahasa ibrani.”

 Aku orang 
Yahudi, lahir di 
Tarsus, tetapi 
dibesarkan di 
Yerusalem ...

... dididik oleh 
Rabi Gamaliel 

untuk mengikuti 
hukum Yahudi 
secara ketat.

Aku menganiaya
dan memenjarakan 

banyak orang
percaya.

Dewan bisa 
memberikan 
kesaksian 

tentang itu.

S�t aku
berada di dekat 
Damsyik untuk 

menangkap 
para pengikut 

Yesus …

… cahaya
terang

bersinar di
sekelilingku.
Suara dari

langit
berkata:

“Akulah
Yesus dari

Nazaret, yang
kamu aniaya.”

Enyahkan
dia! Orang

seperti dia 
tidak pantas 

hidup!

“Paulus diserahkan
untuk dipukuli ...”

Apa sah bagimu
mencambuk seorang 
warga negara Roma
yang belum diadili?

Aku membeli
kewarganegar�nku.

Aku
warga
negara
sejak
lahir.

Kisah Para Rasul 22:6-8, 22:22-29Kisah Para Rasul 22:6-8, 22:22-2930



“Esoknya, Paulus dibawa
ke hadapan Sanhedrin.”

“tempatnya pernah berpendapat bahwa 
Stefanus harus mati untuk injil yang sama.”

Saudara-
saudara, aku 
adalah orang 
Farisi, anak 

orang Farisi.

“Paulus tahu bahwa,
baik orang Saduki,
yang tidak percaya
pada kebangkitan

maupun orang Farisi,
yang percaya, sedang

mendengarkan.”

Dan,
aku berada
dipengadilan

karena memercayai 
kebangkitan di
antara orang

mati!

“S�t itu, orang Farisi dan
Saduki bertengkar hebat
mengenai kebangkitan.”

Kebangkitan
itu omong
kosong!

Kebangkitan
itu kebenaran

A�ah!

Ayo pergi, 
sebelum mereka 
mencabik-cabik 

tahanan ini!

Kisah Para Rasul 22:30, 23:6-10Kisah Para Rasul 22:30, 23:6-10
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“Malam itu, dalam sel
penjaranya, Paulus

kedatangan seorang
tamu … Anak A�ah!”

Kuatkan
hatimu! Kamu

sudah bersaksi 
tentang Aku di 

Yerusalem, demikian 
juga harus kamu 

lakukan di
Roma.

“Dan, yang
lai�ya.”

Keponakanmu? Ya!

Sudah lama 
aku tidak 
berjumpa 
denganmu!

Seandainya
aku punya

kabar baik ...

... Aku
mendengar 
seseorang
berbicara

kepada
pemimpin

Bait A�ah.

Mereka 
berkata …

… kami
telah

membuat
nazar!

Kami tidak
akan makan dan 

minum sampai
Paulus mati!

Dan, kami 
bersedia 

membunuhnya 
sendiri!

Kisah Para Rasul 23:1-16Kisah Para Rasul 23:11-16
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Mereka
berjumlah
lebih dari

empat puluh
orang!

Para 
Sanhedrin

akan 
meman	ilmu.

Sementara
engkau

dipindahkan,
empat puluh
orang akan
membunuhmu!

Apa?

Tolong, antar 
keponakanku ini 
kepada kepala 

pasukan.

Dia punya 
informasi 
penting!

Terima
kasih!

ibu
mengirimkan

salam
untukmu.

Sampai
jumpa, 
Paman! Ayo

pergi!

Kisah Para Rasul 23:18Kisah Para Rasul 23:18
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“Kematian seorang
tahanan di wilayahnya

tidak bisa diterima
orang Romawi.”

Bawa dia
dengan selamat

ke Kaisarea,
kepada Gubernur 

Feliks.

“Di Kaisarea, imam
Besar Ananias meminta 
seorang pengacara 

bernama Tertulus untuk 
mengajukan tuntutan 

kepada Paulus.” Gubernur
Feliks, pengacau
ini menimbulkan
kekacauan di

antara orang-
orang Yahudi.

Dia adalah
pemimpin sekte
Orang Nazaret

itu!

Aku dengan
senang hati

membela diri.

Aku mengikuti
Jalan Yesus; 

pengharapanku
hanya kepada

A ah.

Aku
akrab dengan

“Jalan” yang kau
katakan itu. 

Aku percaya,
semua orang akan

dibangkitkan …

… untuk berdiri
di hadapan Sang 

Pencipta, Hakim dari 
segala sesuatu.

Kisah Para RAsul 23:31-24:23

“Feliks mendengarkan 
kedua belah pihak.”

“Sementara menun�u keputusan, 
Paulus diizinkan untuk bertemu 

dengan teman-temaya.”
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“Kemudian, Feliks membawa istrinya, 
Drusila, untuk mendengarkan Paulus.”

Aku membawa
Kabar Baik tentang 

kehidupan kekal
hanya di dalam 

Anak A
ah.

Akan ada 
penghakiman
atas segala

tindakan
kita!

Tapi, juga
ada pengampunan, 
melalui Yesus, sang

Mesias!

Tidak
sulit untuk 
mengenali 
dosa-dosa

kita!

Dan, kita harus
mengendalikan

diri!

Cukup untuk
s�t ini!

“Feliks tetap menahan Paulus 
selama dua tahun di Kaisarea.”

“Dia berharap menerima suap 
untuk membeli pembebasan Paulus.”

“Paulus memanf�tkan
kead��ya untuk bercerita 

kepada semua orang yang ingin 
mendengar tentang Yesus.”

“Pada akhirnya, Festus 
men�antikan Feliks.”

“Para pemimpin agama
memintanya untuk membawa 

Paulus ke Yerusalem ...”

“... merencanakan
penyergapan lai�ya.”

Dia menentang
hukum kita.

Dia
menentang 
Bait A
ah.

Dia
adalah
musuh
Kaisar.

“Mereka tidak mampu membuktikan 
satu pun tuduhan mereka.”

Kisah Para Rasul 24:24-25:7Kisah Para Rasul 24:24-25:7
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“Jadi, s�t kembali ke 
Kaisarea, Festus membawa 

Paulus ke hadapa�ya.”

Apa kamu
bersedia pergi

ke Yerusalem dan 
diadili di hadapanku 

atas tuduhan-
tuduhan ini?

Engkau
tahu tuduhan 
mereka tidak 

berdasar.
Aku akan

mengajukan 
banding kepada 
Kaisar sendiri!

Kamu
adalah
warga
negara
Roma.

Kamu mengajukan 
banding kepada 

Kaisar, kepadanya 
juga kamu

harus pergi!

“Sebelum Paulus berlayar ke 
Roma, Raja Herodes Agripa …”

“… dan istrinya, Bernike, 
bergabung dengan Festus 

untuk mendengarkan Paulus.”

Kisah Para Rasul 25:1-26:1Kisah Para Rasul 25:1-26:1
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inilah
Paulus, yang 

mereka sebut 
sebagai
Rasul.

Raja Herodes,
aku mengan�ap
diriku beruntung

untuk membela diri
di hadapanmu.

Karena engkau
mengetahui semua 
adat dan doktrin 

orang Yahudi.

Dulu, aku
adalah musuh
Yesus, Orang

Nazaret.

Dalam kemarahan,
aku menganiaya para

pengikut-Nya.

Kemudian, Yesus muncul di 
hadapanku dan berkata, 
“Aku mengutusmu untuk 

membuka mata
mereka …

... agar
mereka juga
memperoleh
pengampunan

dosa.

Karena itu, ya 
Raja Agripa, aku 
tidak melan�ar 

penglihatan 
surgawi.

Aku
menyatakan

bahwa semua
orang harus 
bertobat dan

kembali kepada
Aah.

Karena hal ini
mereka mencoba

untuk membunuhku.

Paulus,
kamu sudah
kehilangan

akal
sehatmu!

Pengetahuanmu 
yang luar biasa 

membuatmu
gila! Tidak.

Aku berbicara
benar dan masuk

akal.

Raja
Agripa tahu
akan hal-

hal ini.

Kisah Para Rasul 26:2-27Kisah Para Rasul 26:2-27
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Paulus,
dalam waktu

yang singkat ini
kamu berusaha 
meyakinkanku

menjadi seorang
Kristen?

Baik singkat
atau lama, aku

tidak hanya
menginginkanmu,
tapi semua yang
mendengarku …

… untuk
menjadi sama
sepertiku ...

kecuali untuk
belen�u

ini.

Seandainya dia
tidak mengajukan 
banding ke Kaisar,

dia akan bebas.

“Seorang kepala perwira bernama 
Yulius membawa Paulus dan tahanan 

lain menaiki kapal menuju Roma.”

“Aku mendapat bagian juga,
bersama dengan saudara kita, 
Aristarkhus, dari Tesalonika.”

“Yulius bersikap baik 
terhadap Paulus …”

“… memungkinka�ya bergerak 
bebas di atas kapal.”

“Kami berlayar dari Kaisarea ke 
Sidon, lalu dihadang angin kencang 

di dekat Siprus, lalu tiba di Mira.”

“Kami harus
menyusuri garis 
pantai sebisa 

mungkin.”

Kisah Para Rasul 26:28-32, 27:1-5Kisah Para Rasul 26:28-32, 27:1-5
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“Cuacanya semakin berbahaya untuk perjalanan 
panjang karena s
t itu adalah akhir tahun.”

Musim dingin
akan tiba. Cuaca

akan semakin buruk 
sebelum kembali 

membaik.

Tahun ini,
kapal tidak bisa 
berlabuh lama di 

pelabuhan terbuka 
seperti ini.

Tuan, aku yakin kita akan
menghadapi bahaya jika
melanjutkan perjalanan
... mungkin kapal pecah,

kargo yang hilang,
luka-luka, dan

kematian.

“Namun, perwira
itu lebih memercayai
nahkoda dan pemilik

kapal daripada
Paulus.”

“Karena tidak baik tin�al di
pelabuhan itu selama musim dingin,

awak kapal menyarankan untuk
berlayar lebih jauh dari pantai dan 
tin�al di sana s
t musim dingin.”

“Ketika angin sepoi-sepoi selatan 
bertiup, mereka mengira telah 

mendapatkan keinginan mereka.”

Kisah Para Rasul 27:9-13Kisah Para Rasul 27:9-13
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“Tiba-tiba angin topan muncul
sehin�a Tali jangkar diputus
supaya kapal itu tidak hancur.”

“Badai itu berlangsung selama 24 jam tanpa henti.
Kami seperti daun yang tertiup angin kencang.”

Buang semua
barang kecuali 
makanan dan

air minum!

“Badai itu men�uncang
kami tanpa henti.” Berhenti!

Semuanya bisa
diganti kecuali
nyawa manusia!

“Pada hari ketiga, nahkoda
yang putus asa itu …”

“... akhirnya berhasil
mengendalikan kapal dan

melempar jangkar ke laut.”

Kisah Para Rasul 27:14-19Kisah Para Rasul 27:14-19
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“Kami tidak lagi memiliki
harapan untuk diselamatkan.” Paulus,

aku membawa
kabar dari Raja 

segala Raja!

Teman-teman,
aku tidak suka
mengataka�ya,

tapi …

... Kalian
seharusnya 
tin�al di 

Kreta.

Kuatkan
hatimu, sebab

tidak ada yang 
akan mati …

… kecuali
kapal ini. 

Tadi malam, malaikat A�ah
berkata kepadaku, “Jangan
takut, Paulus, kamu harus

pergi menghadap
Kaisar.”
“Dan,

A�ah akan
menyelamatkan 
orang-orang
yang berlayar

denganmu.”

Kisah Para Rasul 27:20 -24 Kisah Para Rasul 27:20-24 
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“Empat belas malam berlalu dan kami masih 
terombang-ambing melintasi Laut Adriatik.”

Daratan!
Aku melihat
daratan!

Lima belas
depa. Turunkan 

jangkar sebelum 
kita menabrak 

karang!

Kamu tidak
akan selamat
kecuali kalau

orang-orang ini
tetap tin�al

di kapal!

“Para perwira
memotong tali

sekoci dan
membiarka�ya

hanyut.”

Sudah dua min�u kalian
hidup dalam ketakutan

dan tanpa makanan.

Sekarang,
makanlah!

Kalian
butuh

tenaga.

Terima kasih, Bapa,
atas janji-Mu untuk

menyelamatkan
kami.

Selamatkan 
orang-orang ini
dari kegelapan
dosa kepada
terang injil

Yesus.

Kisah Para Rasul 27:27-35Kisah Para Rasul 27:27-35
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“Kapal itu membentur karang,
haluan kapal tersangkut, buritan kapal 
hancur karena hantaman gelombang.”

Kita harus membunuh
tahanan-tahanan ini agar 

tidak melarikan diri!
TiDAK! Semua yang bisa 

berenang: terjunlah
ke laut! Sekarang!

Yang lain,
gunakan papan

dari kapal untuk 
menuju ke
daratan!

“Ternyata, kami
terdampar di
Pulau Malta.”

“Penduduk setempat
menunju�an kebaikan
hati yang luar biasa.”

Kisah Para RAsul 27:41-28:3
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itu ular paling mematikan
di sini. Dia akan mati

sebentar lagi.
Dia pasti
seorang
pembunuh.

Dia selamat
dari laut, tapi
dewi keadilan

tidak akan
membiarka	ya

hidup.

“Penduduk setempat menun�u 
tubuhnya membengkak dan mati.”

“S	t mereka sadar dia akan bertahan 
hidup, mereka berubah pikiran.”

Tidak
ada yang

bisa selamat 
dari bisa
ular itu!

Dia pasti 
seorang

dewa!

Aku hanya 
manusia biasa! 

Bangun dan 
dengarkan

aku.

Aku akan memberitahumu 
satu-satunya A�ah

yang benar.
Dia berkuasa

dan kudus, tapi
Dia punya Kabar
Baik untukmu!

Kisah Para Rasul 28:4-6 Kisah Para Rasul 28:4-6 
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Kamu 
seharusnya 

mati!

Tidak ada
ular, atau bahkan
iblis sendiri, yang

bisa menghalangiku 
memberitakan injil

di Roma.

Di laut, kamu
merasakan

neraka. Di sini,
kamu dapat
merasakan

surga.

“Seorang kaya dari Malta,
Publius, melayani kami dengan 

mewah selama tiga hari.”

Yesus
datang untuk 

membebaskanmu 
dari neraka ke 

surga.

Maukah
kamu

bertobat
dari dosa-
dosamu?

Apakah
A�ahmu hanya

membuat mukjizat
untukmu?

Aku
mendengar

mukjizat tentang 
gigitan ular

itu!

Ayahku
sakit. 

Sangat
parah.

Antarkan aku 
kepadanya.

Kisah Para Rasul 28:7Kisah Para Rasul 28:7
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Dia terkena
demam dan
disentri.

“Bagi tabib
yang ragu,

dapat
menyaksikan 

mukjizat
penyembuhan
yang sejati,
sangatlah 
luar biasa.”

“Setelah menyembuhkan
ayah Publius ...”

“... A�ah memakai Paulus untuk menyembuhkan
banyak orang sakit di seluruh Malta.”

“Akhirnya, kami bersiap
untuk berlayar ke Roma.”

“Penduduk Malta menyediakan segala 
keperluan kami, bahkan lebih.”

Kisah Para Rasul 28:8-10Kisah Para Rasul 28:8-10
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“Kami berlayar ke Sirakusa, Sisilia,
lalu ke utara menuju Roma, dan
akhirnya menyusuri Jalan A�ia.”

“Sementara dengan
tersebarnya kabar

bahwa sang rasul akan
datang ke Roma  …”

“… para pengikut Yesus menyambut 
s�t kami mendekati kota.”

“Roma sangat
luas, dengan lebih

dari satu juta orang
yang tersebar 
di mana-mana.”

“Paulus, di bawah
tahanan rumah,

diperbolehkan untuk
menyewa rumah …”

“… yang dia tempati
bersama dengan seorang 
penjaga, yang terkadang

akan mengikatnya.”

“Aku tin�al
 dekat denga ya,

membawakan makanan, 
buku-buku, dan bahan

menulis untuknya.”

kiSAH pARA rASUL 28:16
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“Paulus meman�il para
pemimpin Yahudi di tempat itu.”

Saudara-
saudara,
aku tidak 
melakukan

apa pun yang
melawan

bangsa atau 
kebias
n

kita.

Orang-
orang Roma 

berharap untuk
membebaskanku,
tapi beberapa

pemimpin agama
keberatan.

Kami ingin
mendengar

pendapatmu …

... karena orang-
orang dari segala 
tempat berbicara 
menentang agama 

Kristen.
“Banyak orang datang ke rumahnya. Dia menjelaskan kepada

mereka tentang Keraj�n A�ah dan berusaha untuk meyakinkan mereka 
tentang Yesus berdasarkan Hukum Taurat Musa serta para nabi.”

“Sebagian percaya,
sementara yang
laiya tidak.”

“Mereka pergi
dengan satu

perkat�n terakhir
dari Paulus …”

Memang benar
apa yang dikatakan
Roh Kudus melalui

Nabi Yesaya, “Katakan
kepada orang-
orang Yahudi …”

“Kamu akan mendengar
dan melihat tetapi tidak

memahami ...
... karena

hatimu terlalu tebal
dan telingamu tidak

mendengar.”

“dan kamu
telah menutup matamu

untuk melihat, mendengar,
memahami, dan berbalik

kepada-Ku untuk
Kusembuhkan.”

Jadi, aku ingin
kalian sadar bahwa

keselamatan dari A ah 
tersedia untuk orang 
bangsa-bangsa lain ... 

dan mereka akan 
menerimanya.

“Paulus tin�al selama
dua tahun lagi di rumah

sewa miliknya. ia menyambut
semua yang datang dan

dengan berani memberitakan
tentang Keraj�n A�ah dan

Tuhan Yesus Kristus. Dan,
tidak seorang pun mencoba

menghentikaya.”

Kisah Para Rasul 28:17-18Kisah Para Rasul 28:17-31
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