
Elimas sering menentang Saulus dan Barnabas.

Kisah Rasul-Rasul Jilid 2 – Paulus dan Pengembaraan Penginjilan Terawal

1. Pengembaraan Penginjilan 
Pertama                                                    

Kisah Rasul-Rasul 13 Perjalanan penginjilan Barnabas dan Paulus yang pertama ke 

Gereja Antiokhia 

Jangka masa: Lebih kurang tahun 46 Masihi

Kisah Rasul-Rasul: 13
Bermula daripada Kisah Rasul-Rasul bab ke 13, kita 
akan memberikan tumpuan kepada kisah Paulus, 
gereja Antiokhia dan juga gereja-gereja di luar 
Israel. Pada ketika ini gereja di Antiokhia, Siria telah 
pun berkembang. Terdapat nabi dan guru-guru di 
kalangan pemimpin mereka. Mereka termasuklah 
Barnabas, Simeon, Saulus dari Tarsus, Lukius – dari 
Kirene dan Menahem – sahabat kanak-kanak kepada 
raja Herodes Antipas. 

Pada satu hari ketika mereka sedang menyembah 
Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berfirman, “asingkan 
bagi-Ku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang 
telah-Ku sediakan untuk mereka.” Selepas gereja dan 
para pemimpin berdoa dan berpuasa untuk beberapa 
waktu, mereka yakin bahawa Allah telah memanggil 

Pada satu hari ketika pemimpin gereja 
Antiokhia sedang berdoa dan berpuasa…

Roh Kudus berfirman agar mereka 
mengasingkan Saulus dan Barnabus 
untuk sebuah perjalanan misi.

Setelah berdoa, Gereja Antiokhia mengutus Barnabas dan Saulus 
bersama-sama dengan Yohanes Markus sebagai pembantu mereka. 

Barnabas dan Saulus untuk sebuah perjalanan penginjilan 
istimewa ke daerah-daerah bukan Yahudi. Kita mendapatkan 
kisah tersebut di dalam Kisah Rasul-Rasul bab 13:4.

Kis 13:4 Barnabas dan Saulus pergi ke Seleukia, kerana diutus 
oleh Roh Allah. Dari sana mereka belayar ke pulau Siprus. 
5Apabila mereka tiba di Salamis, mereka menyampaikan 
firman Allah di rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes Markus 
menolong mereka dalam tugas itu.

Mereka menjelajah dari kota ke kota merentasi Siprus 
sehingga tiba di Pafos. Di situ mereka bertemu dengan 
seorang ahli sihir yang berbangsa Yahudi. Dia ialah nabi 
palsu yang bernama Bar-Yesus ataupun Elimas di dalam 
bahasa Yunani. 

Elimas sangat rapat dengan Gabenor Sergius Paulus yang 
juga merupakan seorang lelaki bijak. Gabenor tersebut 
menjemput Barnabas dan Saulus untuk menziarahinya 
kerana berminat untuk mendengar pesanan Allah.

Elimas bimbang Gabenor tersebut akan mempercayai injil 
yang dikhotbahkan oleh Barnabas dan Saulus. jika demikian, 
dia akan kehilangan pekerjaannya…

Oleh itu dia menghalang Barnabas dan Saulus dan mencuba 
meyakinkan Gabenor bahawa mereka membawa ajaran 
sesat. Dia sering menggangu serta menentang semua yang 
dikatakan oleh Barnabas dan Saulus. Akhirnya Saulus yang 
dipenuhi dengan Roh Kudus memutuskan untuk bersemuka 
dengan Elimas. 

Mereka berlayar ke Siprus.

dan juga Elimas si ahli sihir Yahudi.

Mereka bertemu dengan Gabenor 
Sergius Paulus di Pafos, Siprus…
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10"Kamu anak Iblis! Kamu musuh segala 
apa yang baik. Kamu penuh dengan tipu 
muslihat. Kamu berdusta mengenai ajaran 
tentang Tuhan!

11 Tuhan akan menghukum kamu sekarang 
juga. Kamu akan menjadi buta, dan tidak 
dapat melihat cahaya matahari untuk 
sementara waktu. "

Pada saat itu juga Elimas merasa kabus gelap menutupi 
matanya, sehingga dia berjalan sambil meraba-raba 
mencari orang yang dapat menuntunnya.

Elimas menjadi buta di hadapan mereka dan 
terpaksa dibantu. Gabenor Sergius melihat 
perkara tersebut. Ketika Saulus dan Barnabas 
mengongsikan injil kepadanya, dia diyakinkan 
oleh perkara yang dilihat dan didengarnya. 
Setelah itu dia menjadi percaya dan memanggil 
nama Allah. 

Barnabas dan Saulus mendapat dorongan. Mereka 
menyedari bahawa Roh Kudus menguatkan mereka 
untuk mengongsikan Injil dengan nyata dan orang 
bukan Yahudi adalah lebih terbuka dan bersedia untuk 
menerima Injil berbanding dengan orang Yahudi. 

Mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan, 
berkhotbah di daerah-daerah bukan Yahudi 
di serata empayar Roma. Saulus kemudiannya 
menggunakan nama Romanya iaitu Paulus. 

“Barnabas, Markus, saya yakin kita harus 
meneruskan perjalanan di luar Siprus. Kita 
boleh menaiki kapal ke Perga dan membawa 
Injil ke Asia.”

“Paulus, Siprus ialah kampung halaman ku. Saya 
kenal akan orang-orang di sini. Mereka sanggup untuk 
mendengar dan membantu kita. Asia ialah tanah asing. 
Kau pastikah kita patut ke sana?”

“Ya, saya sudah mengkajinya. Selepas 
berlabuh di Perga, kita mungkin akan ke 
Antiokhia ataupun Pisidia.”

“Baiklah Paulus, jika kau 
rasakan inilah rancangan 
Roh Kudus untuk kita, saya 
akan turut serta.”

“Kita harus bersedia 
untuk menderita kerana 
Injil.”

“Sepupuku, kita tidak kenal 
kawasan tersebut. Saya dengar 
jalan ke pendalaman terutamanya 
ke Antiokhia Pisidia adalah sangat 
merbahaya. Terdapat ramai lanun 
yang merompak, memukul dan 
membunuh para pengembara.”
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