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Malay

Seorang lelaki,
bernama Filipus
sangat sibuk
menceritakan kepada
orang ramai di bandar
mengenai Yesus.

Tuhan melakukan
perbuatan-perbuatan
yang besar melalui
umatNya bila gereja
mula dibina.

Tetapi Tuhan
menghantarnya
ke padang gurun.
Mengapa?
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Tuhan mengetahui ada
seorang Pengawai Tinggi
di bawah pemerintahan
Ratu Kandake dari Etiopia
yang dalam perjalanan di
padang gurun.

Dia adalah dalam
perjalanan pulang dan
sedang membaca sebuah
Buku yang istimewa.
Bolehkah anda meneka
tajuk buku itu?
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Apabila Filipus mentaati Tuhan,

Tuhan
memimpin
dia terus
kepada
pengawai
tersebut
yang
sedang
membaca Firman
Tuhan tanpa memahami
ertinya. Dia mengajak Filipus
duduk bersamanya.

´$SDNDKHUWLQ\DLQL"µ3HQJDZDL
itu bertanya kepada Filipus.
Sepanjang perjalanan di padang
gurun, Filipus mula menerangkan
erti Firman Tuhan
dan mengajar
tentang Yesus
kepadanya.
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.HPXGLDQ)LOLSXVEHUNDWD´-LNDWXDQSHUFD\D
GHQJDQVHJHQDSKDWLWLDGDKDODQJDQµ3HQJDZDL
LWXPHQMDZDE´$NXSHUFD\DEDKDZD
<HVXV.ULVWXVDGDODK$QDN$OODKµ
Kemudian Filipus membawa
dia ke air dan membaptiskan
dia.

Dengan
segera pengawai
itu mempercayai
firman Alkitab, bahawa
Yesus Kristus adalah Anak
Allah. Sampai di sebuah
tempat yang berair, dia berkata,
´$SDNDKKDODQJDQQ\DMLNDVD\DGLEDSWLVNDQ"µ
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Apabila mereka keluar dari
air, Roh Tuhan terus membawa
Filipus dari situ. Pengawai itu
tidak dapat melihat dia lagi
lalu meneruskan perjalanannya
dengan sukacita!

Tetapi setengah orang membenci orang-orang
Kristen. Stefanus, salah satu teman Filipus,
dibunuh oleh orang-orang yang marah yang tidak
mahu dia menceritakan tentang Yesus. Seorang
lelaki bernama Saulus dari Tarsus
membantu untuk membunuh
Stefanus.
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Saulus, dengan hati yang
berkobar-kobar untuk
mengancam dan membunuh
orang-orang Kristen, pergi
kepada Imam Besar dan
meminta surat kuasa darinya
untuk menahan sesiapa yang
mengikuti Yesus.

Saulus dari
Tarsus yang
malang! Dia
tidak tahu
bahwa saat dia
meyakiti umat
Tuhan, dia
menyakiti Tuhan
Yesus sendiri.
Tuhan harus
menghentikan
Saulus. Tetapi
bagaimana?
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´Siapakah Engkau Tuhan"µSaulus
bertanya´$NXODK<HVXV\DQJNDX
aniayaµDengan gementar dan
kehairanan, Saulus menjawab,
´7XKDQDSD\DQJ(QJNDXingin
13 untuk aku lakukan"µ
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7XKDQ´PHQDKDQµ
Saulus! Semasa Saulus
dalam perjalanan ke
kota Damsyik, tiba-tiba
cahaya terang dari Syurga
menyinari Saulus. Saulus
jatuh ke tanah. Kemudian
terdengarlahnya
satu Suara.

Dan Tuhan berkata
kepadanya´%DQJXQODKGDQ
masuklah ke bandar, di sana
akan dikatakan kepadamu,
apa \DQJKDUXVNDXODNXNDQµ
Di dalam kota, selama tiga
hari Saulus tidak dapat
melihat dan juga tidak
makan dan minum.
Mungkin dia
menggunakan
waktunya untuk
berdoa kepada
Tuhan Yesus.

Orang-orang yang
bersama Saulus juga
mendengar Suara itu,
tetapi tidak dapat
melihat sesiapapun.
Saulus bangun dari
tanah - dan
mendapati
dirinya
menjadi
buta!
Mereka
memimpin
dia masuk
15 ke Damsyik.
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Tuhan yang merancang
kesemuanya. Di Damysik ada
seorang murid bernama Ananias.
Tuhan menghantarnya untuk
menolong Saulus. Ananias
merasa takut. Tetapi
dia mentaati Tuhan.
Saat dia meletakkan
tangannya di
atas Saulus,
kebutaannya
disembuhkan dan
Saulus dipenuhi
dengan Roh
17 Kudus.
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Saulus dibaptis dan diberi
makanan. Setelah dia makan,
pulihlah kekuatannya. Dia
memerlukan kekuatannya.
Dia perlu melakukan sesuatu
yang sangat penting.
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Dengan segera Saul
berkhotbah tentang
Kristus di rumah-rumah
ibadah, dengan
mengatakan
bahawa Dia
adalah
Anak
Allah.
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Dan beberapa
rancangan dibuat
untuk membunuh
Saulus.

Kemudian mereka yang
mendengar kata-kata Saulus
menjadi hairan, dan berkata,
´%XNDQNDQGLD\DQJLQJLQ
membinasakan orang-orang
Kristen"µ
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Mereka menjaga gerbang
kota untuk membunuh
Saulus jika dia cuba
meninggalkan bandar.
Tetapi teman-teman
baru Saulus, orang-orang
Kristen menurunkannya
dari atas tembok dalam
sebuah keranjang
yang besar.
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Sejak saat itu, Saulus
si penganiaya orang
Kristen hidup sebagai
pengikut yang beriman
kepada Tuannya yang
baru, Tuhan
Yesus Kristus.
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Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah
satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,
terdapat dalam

Kisah Para Rasul 8 dan 9

´%LODWHUVLQJNDSILUPDQ-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada
orang-RUDQJERGRKµ0D]PXU

$OODKWDKX NLWDWHODKPHODNXNDQEDQ\DNSHUNDUDEXUXN
\DQJGLSDQJJLOGRVD+XNXPDQEDJLGRVDDGDODKPDXW
$OODKVDQJDWPHQJDVLKLNLWD VHKLQJJD'LDPHQJXWXV
$QDN1\D<HVXVPDWLGLND\X6DOLEGDQPHPED\DU
SHQDOWLNLWD<HVXVKLGXSNHPEDOL GDQSXODQJNHV\XUJD
6HNDUDQJ$OODKEROHKPHQJDPSXQLGRVDGRVDNLWD
-LNDDQGDLQJLQEHUSDOLQJGDULSDGDGRVDGRVDDQGD
NDWDNDQLQLNHSDGD$OODK<D$OODKVD\DSHUFD\D<HVXV
PDWLXQWXNVD\DEDQJNLWVHPXODGDQNLQLPDVLKKLGXS
6LODGDWDQJNHGDODPKLGXSVD\DGDQPHQJDPSXQL
GRVDVD\DVXSD\DVD\DGDSDWPHPLOLNLVDWXKLGXS
EDUXGDQVDWXKDULQDQWLDNDQNXEHUVDPDGHQJDQ$QGD
VHODPDODPDQ\D%DQWXVD\DXQWXNPHQWDDWL$QGD
GDQKLGXSVHEDJDLDQDN0X$PLQ<RKDQHV
%DFD$ONLWDEGDQEHUELFDUDGHQJDQ$OODKVHWLDSKDUL

