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PENGARANG DAN WAKTU PENULISAN
•Pengarang: Lukas Pengarang Injil

Menurut Tradisi n para penulis Kristen (Santo Ireneus, 
Tertulianus, Santo Klemens dari Aleksandria, Eusebius dan oleh 
Kanon Muratorian)

•Alasan:

 Buku kedua, Lanjutan kisah dalam Injil Lukas:

”dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala 
sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, 2 sampai pada 
hari Ia terangkat. (Kis. 1:1-2)



PENGARANG:LUKAS
Alasan:
• Keduanya untuk Teofilus (= pencinta Allah) 

Luk. 1:1 “yang mulia” simpatisan?
Kis. 1:1  tanpa “yg mulia”; sudah Kristen – tanpa gelar?

•  Buku kedua, Lanjutan Injil Lukas:

”dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang 
dikerjakan dan diajarkan Yesus, 2 sampai pada hari Ia terangkat. (Kis. 
1:1-2)

Akhir Lukas: Kenaikan Yesus ke surga, peristiwa terakhir pada hari Paskah; 
memberi berkat (Luk. 24:50-53)
Awal Kis.: kenaikan; 40 hari setelah Paskah. Seperti Ia akan datang lagi.



PENGARANG DAN WAKTU PENULISAN

Alasan: 

•Lukas “tabib yang kekasih” (Kol 4:14) didukung oleh uraian medis 
yang detil dalam cerita-cerita tentang penyembuhan (Kis 9:18; 
28:6.8; bdk.Luk 4:38, 8:43-44). 

•Dalam beberapa episode perjalanan Paulus, pengarang 
menggunakan kata ganti “Kami”: 

→ bagian dari peristiwa yang diceritakan (Kis 16:10-17; 20:5-16; 
21:1-8; 27:1-28:16). 



SIAPA LUKAS

•Lukas (Louka/j) dari Lucanus

•Lahir di Antiokhia, Siria bukan Pisidia

Alasan:

mempunyai perhatian besar pada Antiokhia, yang 
diperkenalkannya sebagai pusat misi (Kis. 11:19-27; 
13:1; 14:18-21.25; 15:11.23.30.35; 18:22).

sangat mengenal kota ini. Seorang tokoh dari 
Antiokhia yang cukup dikenal ialah Nikolaus, seorang 
penganut agama Yahudi.(Kis. 6:5).



ANTIOKHIA

•Antiokhia di zaman itu 
merupakan ibukota Siria. 

Sangat maju. 

Subur:  penghasil 
gandum, zaitun, dan 
anggur, serta ikan

ditopang oleh Sungai 
Orontes dan Pelabuhan 
Seleukia, (40 km)

Jembatan perdagangan 
antara Timur dan Barat. 

Direbut Roma tahun 64 
sM → ibu kota Provinsi 
Roma di Siria. 







ANTIOKHIA

•Banyak kelompok orang Yahudi besar dan maju
•Pusat kebudayaan dan terus berkembang di zaman awal kekristenan. 
•Basis pertama komunitas kristen, yang melarikan diri dari Yerusalem
•Pertama kali disebut  kristen (Kis. 11:26). 
•Kekristenan sangat berkembang di kota ini. 

Menolak wawasan iman yang sempit, terbatas pada etnis tertentu
Pencetus Konsili di Yerusalem: Orng Kristen tak harus patuh pada Taurat (Kis. 15)

• Nikolaus: proselit di Antiokhia yg menjadi salah satu diaken pertama jemaat Antiokhia 
(Kisah 6:5)



LUKAS TABIB

Lukas sbg penduduk asli kota Antiokhia 

• Punya kesempatan belajar bahasa Yunani + Aram (banyak orang Yahudi di sana)

• Belajar kedokteran (Plummer: di Tarsus,  ketemu Paulus) 

• Bukti Lukas dokter:

✔ Kol. 4:14: Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas.
✔ Eusebius
✔ Hironimus, Irenaeus, Caius, penulis abad kedua
✔ Kaya shg bisa jadi dokter?

✔ Mungkin budak yang diminta tuannya belajar obat-obatan – dokter pribadi



RIWAYAT LUKAS
• Lahir?
• Orang Yunani yang menjadi Kristen
• Menemani Paulus dalam perjalanan misi. 

Sejak misi ke-2, mulai Troas
❑ Kis. 16:8-9: penulis orang ketiga jamak (mereka)

▪ “Setelah melewati Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya 
tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan: ada seorang Makedonia berdiri 
di situ dan berseru kepadanya, katanya: ‘Menyeberanglah kemari dan 
tolonglah kami!'” 

❑ Kis. 16:10: penulis orang pertama jamak (kami - terlibat)
▪ “Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari 

kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu 
kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk 
memberitakan Injil kepada orang-orang di sana.” 

→ Di Troaslah Lukas pertama kali bergabung dengan rombongan Paulus  
(sekitar tahun 51)



LUKAS ORANG YUNANI BUKAN YAHUDI

• Lukas orang Yunani terpelajar

Gaya tulisan (mis. pola biografi Yunani) dan bahasa Yunaninya

≠ Nabi Lukius yang disebut dalam Kis. 13:1: Pada waktu itu dalam jemaat 
di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu: Barnabas dan 
Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang 
diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. 

≠ salah seorang dari tujuh puluh murid Yesus (vs. Epiphanius; Nazarion) 
Luk. 10:1 

≠  teman Cleophas dalam perjalanan ke Emaus (vs. Theophylact)



RIWAYAT LUKAS
• Seorang Kristen berbahasa Yunani
• Mungkin ditobatkan oleh Paulus
• Menemani Paulus dalam perjalanan misi: teman sekerja

Flm. 23 Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena 
Kristus Yesus, 24 dan dari Markus, Aristarkhus, Demas dan Lukas, 
teman-teman sekerjaku.

•Bukan orang Yahudi dan bukan saksi mata Yesus
Kol. 4:10-14
 10 Salam kepada kamu dari Aristarkhus, temanku sepenjara dan dari 
Markus, kemenakan Barnabas tentang dia kamu telah menerima pesan; 
terimalah dia, apabila dia datang kepadamu 11 dan dari Yesus, yang 
dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang 
bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk Kerajaan Allah; mereka 
itu telah menjadi penghibur bagiku. 12 Salam dari Epafras…
• 14 Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas.



RIWAYAT LUKAS

• Ketika dipenjara di Filipi: Lukas tidak ikut
• Ketika Paulus meninggalkan Filipi, Lukas tetap tinggal disana 

untuk mendukung Gereja disana. 
• Dalam perjalanan misi III: Lukas bergagung lagi di Troas (sekitar 

tahun 58)
Kis. 20:5-6:

5 Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. 
6 Tetapi sesudah hari raya Roti Tidak Beragi kami berlayar dari 
Filipi dan empat hari kemudian sampailah kami di Troas dan 
bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal tujuh hari lamanya.



AKHIR HIDUP LUKAS

•Menemani Paulus di penjara di Roma (61-67), setia sebagai rekan kerja sampai mati.
2Tim. 4:11. 

“Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia ke mari, karena 
pelayanannya penting bagiku.” 

•Banyak informasi dan pengalaman bersama Paulus jadi bahan tulisannya
• Setelah kematian Paulus (th. 67) Lukas menyebarkan Injil di Mediterania. 

(Tidak ada catatan)
• Kapan dan di mana ia menyusun Injil dan Kis.: tak ada data. 

•Tradisi: meninggal di Boetia, Yunani, 84 th.; tidak menikah. 
•Tradisi lain: mati sebagai martir dan jenazahnya dipindahkan ke Konstantinopel oleh Kaisar 
Konstantius II pada tahun 356-357 (st Hieronimus, Vir III. 3.7). 
•Pelukis



KAPAN DITULIS

Sekitar tahun 63, sebab:
•kisah berhenti pada peristiwa Paulus menjadi tahanan rumah di 
Roma (Kis 28:30). 

•Tidak ada keterangan ttg kebakaran besar di Roma tahun 64
→ penganiayaan umat Kristen

hukuman mati atas Petrus dan Paulus
•tidak ada cerita ttg penghancuran Yerusalem tahun 70
-Mungkin bagi dia tidak relevan?
“Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia (Paulus) 
memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus 
Kristus.” (28:31)



PENULIS INJIL DAN 
KISAH PARA RASUL
• Kesaksian Eusebius

• Saksi Mata? Orang yang mengenal 
saksi mata

• Injil awalnya tanpa nama penulis

• Kisah Para Rasul merupakan 
kelanjutan dari Injil Lukas



ISI KISAH PARA RASUL

•Sejarah Gereja dari saat Kristus Naik ke Surga dan turunnya 
Roh Kudus hingga sampai pada waktu Santo Paulus 
mewartakan Injil di Roma.

•Injil Yesus Kristus makin tersebar, keluar dari Yerusalem, ke 
wilayah-wilayah Yudea, Samaria, Antiokhia, bahkan Sampai 
ke Roma

•Penyebarannya mendapat banyak halangan namun berkat 
Roh Kudus semua halangan bisa diatasi.



SEJARAH GEREJA AWALI
• Kis. Catatan berharga ttg awal kekristenan, bahkan mungkin satu-satunya 

sumber
• Lukas memang memberi tafsiran atas sejarah, peristiwa 
• Namun juga seorang sejarawan: 

 mencatat peristiwa-peistiwa secara akurat dengan pengamatan yang tajam.
 cakap menyajikan fakta-fakta scr akurat  dan lurus. 

Mis.  - dg beberapa kalimat saja ia memberi gambaran kota Atena secara hidup
 (Kis. 17:16-33)

- gambaran tentang kapal karam (Bab 27): 
= salah satu tulisan terbaik ttg pelayaran di dunia kuno. 

Semakin banyak yang kita ketahui tentang masa itu dari arkeologi dan penelitian 
Kitab Suci, 

semakin jelas betapa Kis. merupakan catatan sejarah aktual yang dapat 
diandalkan.



SEJARAH
Agustinus:
• Satu-satunya buku yang diakui dan layak diterima Gereja sebagai sejarah 
Perbuatan Para Rasul. 

• Kitab-kita yang ditulis oleh penulis lain banyak ditolak. 
• Markus dan Lukas menulis pada waktu masih mungkin untuk diuji bukan 
hanya oleh Gereja Kristus, melainkan juga oleh para rasul yang masih hidup.

• Data-data geografis dan kisah 
– tetap perlu memperhatikan teologi Kis. dalam tafsir. 

Ingat apa yang dikatakan dalam kitab ini, Kata Filipus, “Mengertikah Tuan apa 
yang Tuan baca itu?” 31Jawabnya, “Bagaimana aku dapat mengerti, kalau 
tidak ada yang membimbing aku?” (8:30-31).



SEJARAH GEREJA AWALI

• Mulai saat Yesus Kristus Naik ke Surga - Paulus mewartakan Injil di 
Roma.

• Injil YK makin tersebar, keluar dari Yerusalem, ke wilayah-wilayah 
Yudea, Samaria, Antiokhia, bahkan Sampai ke Roma

• Penyebarannya mendapat banyak halangan namun berkat Roh Kudus 
semua halangan bisa diatasi.



LUKAS 24:46-49 KISAH PARA RASUL
24:50-53 Kenaikan Yesus ke surga sebagai 
peristiwa terakhir pada hari Paskah
Injil berakhir dengan berkat Imamat yang 
diberikan Yesus ketika Ia naik ke surga (24:51)

1:3-11: Kenaikan Tuhan terjadi 40 hari setelah 
Paskah
Kenaikan dibandingkan dengan kembalinya 
Yesus dari surga (Kis. 1:11)

46 Kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis 
demikian: Mesias harus menderita dan bangkit 
dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
47 dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang 
pertobatan dan pengampunan dosa harus 
disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari 
Yerusalem.
 48 Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
 

Setelah Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, 
orang banyak mengangis dan terharu: Apa yang 
harus kami lakukan? 
Jawab Petrus: "Bertobatlah dan hendaklah kamu 
masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam 
nama Yesus Kristus untuk pengampunan 
dosamu, maka kamu akan menerima karunia 
Roh Kudus" (Kis 2:38).
Kis 1:8 Yesus berkata kepada para rasul, "Dan 
kamu akan menjadi saksi-Ku, di Yerusalem dan 
diseluruh tanah Yudea dan Samaria sampai ke 
ujung bumi".



TEMA POKOK
1. Program seluruh Kis. Pelaksanaan Kis. 1:8: 

"Kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem, dan seluruh tanah Yudea dan Samaria 
sampai ke ujung bumi“

 Dimulai oleh Petrus dan Yohanes: 

- menerima RK – khotbah – baptis

Mula-mula Jemaat di Yerusalem → tanah Yudea, Samaria → luar lingkup 
Palestina
 Lalu Paulus: Antiokia – Asia Kecil – Makedonia (Eropa; 16:9) - ujung bumi (Roma). 

Dari 120 orang (Kis. 1:15) → ke seluruh dunia menjadi ribuan. 

karena bimbingan Roh Kudus. 

Dimana-mana disebut RK. 

Dalam setiap perbuatan, para rasul selalu minta bantuan Roh Kudus. 

Roh Kudus itu membuat Yesus hadir dalam diri para rasul dan diri kita 
para muridnya.



TEMA POKOK
2. Tanpa ada halangan; Injil sampai ke ujung bumi, meskipun banyak 
tantangannya. 
•  Dari awal – akhir: perjuangan para rasul yang menghadapi malapetaka dan 

godaan, dan rintangan. Sebagian dari mereka ditangkap, disiksa, bahkan 
dibunuh.  Meskipun demikian, akhirnya berhasil 

• Kata terakhir Kis.: tanpa rintangan
"Dengan terus terang dan tanpa rintangan (avkwlu,twj) apa-apa ia 
memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus 
Kristus.” (Kis 28:31). 
   (khru,sswn th.n basilei,an tou/ qeou/ kai. dida,skwn ta. peri. tou/ 
kuri,ou VIhsou/ Cristou/ meta. pa,shj parrhsi,aj avkwlu,twjÅ). 

menggarisbawahi bahwa Injil berhasil dengan menerjang segala 
rintangan sampai ke tujuannya. Mengapa? 
Semuanya karena Roh Kudus → Injil Roh Kudus.



LUKAS 24:46-49 KISAH PARA RASUL
24:49 Dan Aku akan mengirim 
kepadamu apa yang dijanjikan 
Bapa-Ku. Tetapi kamu harus 
tinggal di dalam kota ini 
sampai kamu diperlengkapi 
dengan kekuasaan dari tempat 
tinggi."

1:4 Pada suatu hari ketika Ia 
makan bersama-sama dengan 
mereka, Ia melarang mereka 
meninggalkan Yerusalem, dan 
menyuruh mereka tinggal di 
situ menantikan janji Bapa, ..
 



MENANTIKAN ROH KUDUS
• Yesus menyiapkan para murid meneruskan misi-Nya: mengajar, memberi 
contoh

• Tugas untuk “menjadi saksi”
Bahasa pengadilan: secara resmi, dibawah sumpah, tidak boleh 

bohong, menyampaikan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, 
atau paling tidak melihat dari jauh. 

Dewasa ini: menjadi saksi Kristus tanpa melihat Yesus secara langsung, 
tapi melalui Kitab Suci. 

• Agar mampu melaksanakan tugas itu, Yesus memberi mereka Roh 
Kudus, apa yang dijanjikan Bapa. 

• Karena itu mereka harus tinggal di kota Yerusalem sampai Roh itu 
dicurahkan (lih. Luk. 24:44-49).



INJIL ROH KUDUS
• PL: Bapa yg dominan; Injil: Yesus; Kini: Roh Kudus

• Kisah Para Rasul:
• dari awal hingga akhir: Roh Kudus. 
• Yesus yang bangkit, yang memberikan berkat (Luk. 24:51) tetap hidup 

sesudah kematian-Nya. Ia masih hidup, menampakkan diri beberapa 
kali kepada mereka, dan terus mengajar mereka tentang arti Kerajaan 
Allah. 

 Sesudah bangkit Ia memberi pandangan baru kepada para murid, juga 
kepada Paulus (Kis. 9). 

• Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu (Yoh. 14:18)
• Yesus masih hidup dan hadir dalam Gereja, dalam diri kita.



INJIL ROH KUDUS

• Mukjizat-mukjizat, ucapan-ucapan Yesus - 
ditampilkan lagi dalam Kisah Para Rasul, 
namun pelakunya Gereja, para rasul. 

• Mukjizat-mukjizat Petrus dan Paulus, 
misalnya, mirip dg Yesus.

• Kata-kata Stefanus mirip Yesus: "Ya Tuhan 
Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia 
berseru dengan suara nyaring: "Tuhan, 
janganlah tanggungkan dosa ini kepada 
mereka!" Dan dengan perkataan itu 
meninggallah ia (Kis. 7:59-60). 



INJIL ROH KUDUS

• Para rasul mampu karena kuasa Roh Kudus. 

• Roh yang sama dengan Roh yang bersama Yesus 

• Para rasul orang yang penuh Roh Kudus. 
• syarat pemilihan tujuh daikon: “pilihlah tujuh 

orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan 
yang penuh Roh dan hikmat” (Kis. 6:3). 

• Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh 
Kudus (Kis. 6:5), yang penuh dengan karunia 
dan kuasa, mengadakan mukjizat dan 
tanda-tanda (6:8). 



SUSUNAN KIS. Berdasarkan penyebaran Injil dari 
Yerusalem – seluruh Dunia

Penyebarluasan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi 

1:1-11 : Pendahuluan

1:12-2:41 : Pencurahan Roh Kudus. 

2:42-8:3 : Jemaat di Yerusalem. 

Dari awal hingga kemartiran Diakon Stefanus (6:8-8:1a)

8:4-9:31 : Injil diberitakan di Yudea dan Samaria. (Filipus, Petrus, dan 
Yohanes)

9:32 – 15:35 : Injil diberitakan di dunia bukan Yahudi. (Saulus dan 
Barnabas)

15:36-28:31 : Injil diberitakan di Asia Kecil, Yunani, dan Roma (Paulus 
dan rekan kerjanya)



PENDAHULUAN (1:1-26)

1:1-11 : Pengantar yang mengaitkan Kis. dengan Injil
  Lukas

1:12-26 : Persiapan  menerima Roh Kudus
     Matias dipilih untuk menggenapi kelompok para rasul.
 Syarat pengganti Yudas:  

 mengikuti Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai Ia naik ke surga 
(ay.22). 

karena ia harus memberi kesaksian.  
Mereka membuang undi (klh/roj klēros = undi; asal-usul kata 
klerus) 

2:1-41 : Pencurahan Roh Kudus – lahirnya Gereja: 3.000 baptisan



SUSUNAN KISAH 1:1-8:3

•2:1-41: Pencurahan Roh Kudus. 
• 2:1-13 : Kedatangan Roh Kudus pada waktu Pentakosta
• 2:14-36: Roh Kudus membaharui mereka dan memberi kuasa

   menjadi saksi Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias
• 2:37-41: Tanggapan jemaat atas Khotbah Petrus dan baptisan

   tiga ribu orang

• 2:42-8:3: Jemaat di Yerusalem. 



2:42-8:3 : Jemaat di Yerusalem

• 2:42-47: Roh menghasilkan buah: Gereja Rasuli 
• 3:1-5:42: Petrus dan Yohanes serta mukjizat-mukjizat dan dampaknya bagi

 kehidupan jemaat perdana di Yerusalem 

• 3:1-16: Penyembuhan dalam Nama Tuhan
• 3:17-26: Taatilah nabi seperti Musa, supaya kamu diberkati
• 4:1-22: Para Rasul taat kepada Allah, bukan kepada penguasa agama Yahudi
• 4:23-31: Jemaat merayakan kemenangan Allah melalui mereka
• 4:32-5:11 Kesatuan di bawah pimpinan para rasul, berkembang dan terancam
• 5:12-16 Ringkasan pesan ketiga: tanda dan mukjizat melalui para rasul
• 5:17-42 Konfrontasi kedua dengan Sanhedrin: Gamaliel

• 6:1-8:3 : Para pemimpin jemaat yang baru 



2:42-8:3 : Jemaat di Yerusalem

•6:1-8:3 : Para pemimpin jemaat yang baru 
•6:1-7 : Pemilihan tujuh daikon
•6:8-8:3 : Kemartiran Diakon Stefanus
•6:8-15 : Stefanus dibawa ke pengadilan
•7:1-53 : Pidato Stefanus kepada Sanhedrin
•7:52-8:3: Stefanus dirajam dan penyebaran

       Gereja



Kis 1:15-25 Matias dipilih menggantikan 
Yudas
• 12 rasul lambang 12 suku Israel – Yudas diganti

• Yudas mati
• Kis. 1:18: mati tertelungkup dan isi perutnya keluar
• Mat. 27:5 mati gantung diri.
Beda teologi: akhir hidup yang tragis 

• Syarat pengganti Yudas:  

 mengikuti Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai Ia naik ke surga 
(ay.22). 

karena ia harus memberi kesaksian.  
Mereka membuang undi (klh/roj klēros = undi; asal-usul kata klerus) 
Matias memenuhi sayarat tersebut. 



Kis 2:1-13: Peristiwa Pentakosta 

•Pentakosta: hari lahirnya 
Gereja. 

• Gereja lahir ketika 
dikumpulkan Yesus. 

• "evkklhsi,a ekklēsia", " evk 
ek" (dari) dan "kale,w kaleo" 
(memanggil) = orang-orang 
yang dipanggil dari 
bermacam-macam tempat 
menjadi satu. 

•"Ketika tiba hari Pentakosta 
(penthkosth,) = 50 (hari 
stlh Paskah)



PENTAKOSTA – BAHASA ROH

•memenuhi para rasul + orang-orang → berkata-kata dalam 
bahasa lain (lalei/n e`te,raij glw,ssaij), seperti yang 
diberikan Roh kepadanya (ayat 4). 

 Semua mengerti apa yang diucapkan para rasul (ayat 
6-11).
≠ bahasa Roh (glw/ssa) di karismatik (tidak ada yang 
mengerti
 mukjizat besar: Injil diwartakan oleh para rasul yang 
begitu sederhana, tidak berpendidikan, dan semua orang 
mengerti. 



•Khotbah Petrus

•Orang-orang yang menerima perkataannya itu 
memberi diri dibabtis, dan pada hari itu jumlah 
mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa (2:41). Apa 
benar jumlahnya 3000 jiwa, kita tidak tahu, hanya 
Tuhan yang tahu. Tapi yang mau digambarkan di sini 
ialah bahwa karya Roh Kudus itu begitu kuat hingga 
hasilnya pun tidak main-main.



1:1-26 : Pendahuluan: pengantar yang mengaitkan Kis. dengan Injil Lukas, persiapan para 
rasul menerima Roh Kudus dan pemilihan Matias.

2:1-41 : Pencurahan Roh Kudus: Kedatangan Roh Kudus pada waktu Pentakosta, Khotbah 
Petrus dan tanggapan jemaat, pembaptisan tiga ribu orang.

2:42-8:3 : Jemaat di Yerusalem. Roh menghasilkan buah berupa Gereja Rasuli; Petrus 
dan Yohanes serta mukjizat-mukjizat dan dampaknya kehidupan jemaat; 
Konfrontasi kedua dengan Sanhedrin: Gamaliel

Para pemimpin jemaat yang baru: Pemilihan tujuh daikon dan kemartiran Diakon 
Stefanus.

8:4-9:31 : Injil diberitakan di Yudea dan Samaria. 
9:32-15:35 : Injil diberitakan di dunia bukan Yahudi: Lida, Yope, dan Kaisarea, 

Antiokhia: Gereja Bukan Yahudi yang Pertama (Kis 11:19-30)
15:36-28:31 : Injil diberitakan di Asia Kecil, Yunani, dan Roma



beda teologi:
Pesan Yesus: “dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan 
pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai 
dari Yerusalem”. 



PETRUS DAN PAULUS

Terfokus terutama pada dua rasul utama: Petrus dan Paulus. 

•Kis. 1-12: Kepemimpinan Petrus

Wewenang Petrus sbg pemimpin Gereja tak 

dipersoalkan

•Bab 13-28: Pelayanan Paulus 

 rangkaian kisah paralel menunjukkan bahwa Paulus juga 

mempunyai wewenang apostolik. 



Karya Petrus Paulus
Khotbah pertama mereka ttg 
pemenuhan perjanjian Daud 

Kis 2:22-36 13:26-41

Menyembuhkan orang lumpuh Kis 3:1-10 14:8-10
Mencurahkan Roh Kudus dengan 
penumpangan tangan 

Kis 8:14-17 19:6

Melawan ahli sihir Kis 8:18-24 19:6
Membangkitkan orang mati Kis 9:36-41 20:9-12
Dipandang sebagai dewa tetapi menolak 
disembah-sembah 

Kis 
10:25-26

14:11-15

Dibebaskan secara ajaib dari penjara Kis 12:6-11 16:25-34



PETRUS DAN PAULUS

•Dengan itu Lukas, yg mengikuti Paulus dg setia, menunjukkan 
otentisitas jabatan rasul Paulus.

•Ada orang-orang yang menolak Paulus sebagai rasul (bdk 2 
Kor 11:4-6; 12:11; Gal 6:12). 

→ Tak perlu ragu lagi bhw Paulus dipanggil oleh Yesus dan 
menjadi utusan-Nya untuk mewartakan Kabar Gembira (Kis 
9:1-19; 22:3-16; 26:2-18) kepada semua bangsa.



GEREJA UNVERSAL PEMENUHAN JANJI TTG 
KERAJAAN DAUD
• Gereja: hasil pemulihan kerajaan Daud + Kerajaan Allah dalam sejarah.
• Para rasul bertanya: “Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan 

bagi Israel?” (Kis 1:6).
- Kerajaan politis
- RK  → Petrus paham bhw itu bukan politis:  

Petrus menjelaskan bagaimana janji kepada Daud dipenuhi hanya di dalam Yesus 
Kristus (Kis 2:25-36). 
Paulus memberikan pernyataan yang serupa dalam khotbahnya yang pertama (Kis 
13:34-37). 
Yakobus membuat ikhtisar di penutupan Konsili Yerusalem, ia teringat kata-kata 
nabi, yang menubuatkan pemulihan kerajaan Daud “supaya semua orang lain 
mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah Kusebut milikKu.” (Kis 
15:17).



ISI

• Bisa ditemukan: rangkaian kejadian yang begitu variatif dan menarik:
 – pengadilan, pemberontakan, penganiayaan, pelarian, kemartiran, perjalanan, 
kapal karam, penyelamatan 
– ditata dalam penorama yang begitu mengagumkan dari dunia kuno – 
Yerusalem, Antiokia, Filipi,Korintus, Atena, Efesus, Roma? Dengan adegan dan 
setting yang demikian – bait suci, pengadilan, penjara, padang gurun, kapal, 
barak, teater? Adakah sebuah opera yang demikian variatif?  Berbagai adegan dan 
tindakan yang membingungkan, menimbulkan teka-teki lewat di hadapan mata 
sejarawan.  Dan dalam semuanya itu ia melihat tangan ilahi yang membuat dan 
menuntun gerakan-gerakan besar bagi keselamatan umat manusia (Krodel, 1986. 
13). 

•  



SENTUHAN HUMOR

• Dibandingkan dengan kitab-kitab dalam PB, Kisah para rasul memiliki lebih 
banyak sentuhan humor (12:13-16:

• 13 Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan 
bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. 14 Ia terus mengenal 
suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan 
segera masuk ke dalam untuk memberitahukan, bahwa Petrus ada di depan 
pintu gerbang. 15 Kata mereka kepada perempuan itu: "Engkau mengigau." 
Akan tetapi ia tetap mengatakan, bahwa benar-benar demikian. Kata mereka: 
"Itu malaikatnya." 16 Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka 
membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang.



NAMA-NAMA TEMPAT

•Berisi daftar nama tempat yang dituju Paulus
→ Rajin lihat peta dan kamus Alkitab

Mengaitkan dan mengidentifikasikan kota dan 
wilayah-wilayah di Asia Kecil dengan jnama-nama di Turki 
dewasa ini. Misalnya Ikonium (Ikonion) 13:51 dan di tempat 
lain menjadi “Konya”.  Perjalanan laut mengingatkan kita akan 
epos Homerus (27:24 24 dan ia berkata: Jangan takut, Paulus! 
Engkau harus menghadap Kaisar; dan sesungguhnya oleh 
karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama 
dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.”



• Musa yang ketika dipanggil oleh Tuhan mengaku diri sebagai orang yang tidak pandai 
bicara (Kel. 4:10), tapi dalam kenyataannya ia jago bicara, sampai khotbah 
terakhirnyanya pun berupa satu kitab, Kitab Ulangan. Musa ditampilkan bukan saja 
sebagai “man of action”, tatapi juga “man of words and a man of ideas “(Pelikan, 
2006:24). Ia dikatakan sebagai orang yang “dididik dalam segala hikmat orang Mesir, 
dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya (Kis. 7:22), dan Allah menyatakan 
diri kepadanya dalam suara dari semak terbakar .

• Kis merupakan salah satu kanon normatif Kitab Suci Kristen tidak hanya sebagai 
“database” informasi tentang “misi dan perekembangan kekristenan”, tetapi juga sebagai 
pernyataan otoritatif pedoman iman (8:37) dan sebagai pengakuan atas doktrinnya. 




