
 
 
 
  
 

Komik Kingstone yang tersedia GRATIS di Situs KOMIK.APP 

Seri Komik “Kisah Kasih Abadi” --  https://komik.app/comic 
Seri Kisah Kasih Abadi menyajikan presentasi komik Alkitab 
paling lengkap dalam sejarah: 66 kitab (Kejadian-Wahyu), 
44 artists, dalam 72 buku dengan 2.000+ halaman dan 
10.000+ panels (full colour, bergaya Marvel Comic). 

Seri komik ini disertai dengan Halaman Daftar Ayat yang 
bisa membantu untuk Pendalaman Alkitab.  

Seri Komik Kisah Kasih Abadi terdiri atas 12 volume, yaitu: 

Vol. 1 Pada Mulanya (Buku 01-04) 
Vol. 2 Bapak-Bapak Leluhur (Buku 05-07) 
Vol. 3 Sepuluh Hukum Allah  (Buku 08-11)  
Vol. 4 Hakim-Hakim  (Buku 12-16) 
Vol. 5 Raja-Raja I (Buku 17-20) 
Vol. 6 Raja-Raja II (Buku 21-26) 
Vol. 7 Pengasingan (Buku 27-33) 
Vol. 8 Nabi-Nabi (Buku 34-50) 
Vol. 9 Kristus Mesias  (Buku 51-62) 

Vol. 10 Kisah Para Rasul (Buku 63-65) 
Vol. 11 Surat-Surat (Buku 66-68) 
Vol. 12 Wahyu  (Buku 69-72) 
Bonus Kisah Abadi (Buku Ekstra) 

 

Kini, volume 9-12 (Perjanjian Baru) sudah tersedia lengkap 
di situs KOMIK.APP dan bisa dibaca secara online serta 

diunduh file PDF-nya secara GRATIS!!! 

Vol. 9 Kristus Mesias  (Buku 51-62) 
Volume yang terdiri atas 12 buku tentang perjalanan hidup 
Yesus Kristus, mulai dari kelahiran-Nya yang ajaib sampai 
pengurbanan-Nya di atas kayu salib, kemenangan-Nya atas 
maut, dan Amanat Agung. 

Vol. 10 Kisah Para Rasul (Buku 63-65) 
Volume yang terdiri atas 3 buku tentang pelayanan para 
murid Tuhan Yesus setelah kenaikan-Nya ke surga. Diawali 
dengan peristiwa Pentakosta, kisah Stefanus dan Saulus, 
serta kelahiran gereja mula-mula. 

Vol. 11 Surat-Surat (Buku 66-68) 
Volume yang terdiri atas 3 buku tentang perjuangan para 
rasul memperlengkapi iman anggota gereja mula-mula 
melalui surat-surat penggembalaan mereka. 

Vol. 12 Wahyu  (Buku 69-72) 
Volume yang terdiri atas 4 buku tentang penglihatan Rasul 
Yohanes mengnai akhir zaman dan nubuatan tentang 
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 

Bonus Kisah Abadi (Buku Ekstra) 
Buku ekstra yang merangkum kisah kasih Allah, mulai dari 
Penciptaan kepada Kristus dan sampai sekarang ini. Komik 
ini juga telah dibuat versi animasinya (motion comic). 

 

Seri Komik-Komik Alkitab Lain 

Selain Seri Kisah Kasih Abadi, situs KOMIK.APP juga 
menyediakan komik-komik Alkitab yang bisa dibaca dan 
diunduh secara GRATIS, seperti komik Singa Yehuda, Yesus 
Hidup, Komik Kitab Suci, dll.. 

Situs, Komunitas, dan Kontak 

1. Situs Kingstone Indonesia -- http://kingstone.sabda.org 

Situs profil tentang pelayanan Kingstone Indonesia, mulai 
dari latar belakang, visi-misi, dan produk pelayanan komik. 
 
2. Situs KOMIK.APP -- https://komik.app 
Situs bahan komik Alkitab yang dilengkapi dengan Panduan 
PA, ekosistem belajar Alkitab (KOMIK Zone), serta video 
animasi. 

• Download : komik.app/download 

• e-Buku / Baca : komik.app/comic 

• Apps / cbr/cbz : komik.app/apps 

• Situs / Info : komik.app/kingstone 

• Studi Zone : komik.app/zone 

• Study Guide : komik.app/study-guide 

• Animasi : komik.app/video 

• Galeri : komik.app/gallery 

• SD Card / Cetak : komik@sabda.org 
 
3. Komunitas SABDA Komik 
Tempat bertemu dengan sesama pecinta komik Alkitab 
untuk saling berbagi berkat. Komunitas-komunitas ini juga 
menjadi sarana informasi terbaru terkait komik-komik 
Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA. 

• Facebook : SABDA Komik
 facebook.com/sabdakomik 

• Twitter : @sabdakomik
 twitter.com/sabdakomik 

• Instagram : @sabdakomik
 instagram.com/sabdakomik 

• Pinterest : sabdakomik 
 id.pinterest.com/sabdakomik 

• YouTube : SABDA Komik 
 Kingstone Indonesia 

 
4. Kontak SABDA Komik:  

Alamat Email : komik@sabda.org 
Nomor WA : 08812979100 
Situs : www.KOMIK.APP 
 
Kontak Kingstone Indonesia: 
Alamat Email : komik@sabda.org 
Nomor WA : 08812979100 
Situs : Kingstone.sabda.org 



Studi Alkitab dengan Komik 

SABDA juga menyediakan alat-alat bantu untuk mendalami 
Alkitab berupa aplikasi android dan situs Alkitab sehingga PA 
menjadi lebih mudah dan menyenangkan: 
 
APLIKASI ANDROID  --  http://android.sabda.org 
 

1. SABDA Komik 
Aplikasi untuk membaca komik dari Yayasan Lembaga 
SABDA. Aplikasi ini terintegrasi dengan situs KOMIK.APP 
sehingga pengguna dapat dengan mudah mengunduh  omik-
komik yang tersedia di situs KOMIK.APP dan membacanya 
secara offline. 
 
2. Alkitab SABDA 
Aplikasi Alkitab yang gratis, multifungsi, multiversi, dan 
terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Android SABDA lainnya 
(Kamus Alkitab, Alkitab PEDIA, Tafsiran, dan Peta Alkitab).  
 
3. Kamus Alkitab 
Memuat penjelasan ribuan kata/istilah penting yang ada 
dalam Alkitab. Di dalamnya terdapat kompilasi dari 10+ 
kamus yang saling terintegrasi. 
 
4. Alkitab PEDIA 
Informasi Alkitab (PEDIA) yang memuat pengantar setiap 
kitab dan pasal dalam Alkitab secara lengkap. Aplikasi ini 
menyuguhkan analisis yang cukup mendalam terhadap 
fakta, latar belakang, garis besar, tujuan, tema-tema kunci, 
survei, dan ciri khas setiap kitab. 
 
5. Tafsiran Alkitab 
Koleksi beberapa tafsiran yang berisi penjelasan ayat-ayat 
Alkitab dilihat dari sudut pandang para ahli tafsir Alkitab 
yang akan memperkaya pengertian Anda terhadap ayat-ayat 
Alkitab yang dibaca. 
 
6. Peta Alkitab 
Peta Alkitab (terhubung dengan Google Map) yang 
menunjukkan letak geografis dari setiap lokasi tempat yang 
disebutkan dalam Alkitab. 
 
SITUS ALKITAB SABDA -- http://alkitab.sabda.org 
Situs Alkitab SABDA (Alkitab Online) adalah pusat studi 
Alkitab dalam bahasa Indonesia. Anda dapat membaca dan 
mempelajari berbagai versi Alkitab dalam berbagai bahasa 
SEKALIGUS (paralel). Selain itu, tersedia pula berbagai bahan 
biblika yang LENGKAP dan AKADEMIS untuk melakukan studi 
Alkitab, termasuk fitur interlinear dan studi kata yang 
canggih. 
 
SOFTWARE SABDA -- http://sabda.net 
SABDA (Software Alkitab, Biblika, dan Alat-Alat) adalah 
perangkat lunak studi Alkitab berbahasa INDONESIA yang 
dikembangkan YLSA dari program OLB (OnLine Bible). Di 
dalamnya, terdapat banyak bahan/modul biblika yang 
sangat LENGKAP untuk melakukan studi Alkitab yang 
bertanggungjawab dan bisa dilakukan secara OFFLINE.  
 

 
 

Video Animasi (Motion Comic) 

Video motion comics “Kisah Kasih Abadi” dengan durasi 17 
menit yang merangkum kisah karya Allah bagi umat 
manusia. Video ini sudah disulih suara (dubbing) ke dalam 
bahasa Indonesia dan disertai dengan subtitle. Video ini 
dapat ditonton dan diunduh di situs KOMIK.APP. 

KOMIK Zone 

Komik-komik Alkitab yang tersedia di situs KOMIK.APP 
dibuat bukan sekadar untuk hiburan, tetapi terutama untuk 
edukasi dan penjangkauan. Karena itu, pada setiap halaman 
komik, terdapat referensi ayat-ayat Alkitab serta QR Code 
untuk mengakses berbagai bahan studi Alkitab seputar ayat-
ayat tersebut di Komik Zone (http://komik.app/zone). 
 

SABDA juga menawarkan metode Pendalaman Alkitab 
dengan komik yang penjelasan lengkapnya dapat diakses di 
https://komik.app/study-guide 
 

• PA dengan Metode S.A.B.D.A. 
(Simak, Analisa, Belajar, Doa/Diskusi, Aplikasi) 
Metode PA yang mendorong peserta untuk membaca dan 
membandingkan beberapa versi teks Alkitab secara teliti, 
berdiskusi, serta aplikasi pelajaran yang didapatkan dalam 
PA tersebut. 

• PA dengan Metode WWG (Walking With God) 
Metode PA yang menitikberatkan pada sharing ucapan 
syukur, perenungan firman Tuhan, dan mengambil satu 
aplikasi untuk dilakukan pada hari itu. 

 
 

 

Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi 

situs KOMIK.APP dan temukan pengalaman 
Pendalaman Alkitab yang menyenangkan 
dengan komik-komik Alkitab berkualitas!  

 


