




ESTERESTER ibu, kumohon! Ayah 
sudah tiada!

Jangan 
tin�alkan aku 

sendirian!

Bintang kecilku, 
Hadasa, kamu tidak 
akan sendirian ....

Ester, patuhi
sepupumu

ya ...

... Ayahnya dan 
ayahmu, Abihail, 

bukan hanya 
bersaudara, tapi 

juga saudara 
seiman.

Meski sekarang 
berada di Persia, 

jauh dari tanah air 
kita, kita harus 

meneruskan 
tradisi kita.

Tentu saja,
 Bibi … Tentu 

saja aku akan 
menjaganya.

Seperti 
ana�u 
sendiri!

Ayahmu dan aku … 
hanya ingin kamu … 

Mordekhai akan 
menjagamu … 

mengajarimu .…

ibu, 
kumohon, 
tida�k!

Kumohon!

ibu!

ib���!!

Tida�k!

Kumohon,
 jangan tin�alkan 

aku sendiri!!!

Aku tidak 
punya siapa pun 

sekarang!

Aku 
sendirian!

Tidak, 
Hadasa! 
Tidak!

Kamu tidak 
sendirian.

Kamu tidak akan 
pernah sendirian 

… tidak akan.

Ester 2:5-7Ester 2:5-7 1



Hadasa! 
Hadasa!

Sudah 
dengar 
kabar?

Meira sudah 
bertunangan!

Hai, 
Yerusa!

Belum! 
Dengan 
siapa?

Siapa peduli? Bisa 
mendapat suami saja 

sudah beruntung untuk 
gadis seperti dia.

Bicara soal pengantin, 
apa kamu tahu apa yang 
Raja sedang lakukan?

Ya. Kamu pasti 
tin�al di dalam 
gua jika belum 

tahu hal itu.

Aku benci menjadi pengantin 
Raja Ahasyweros, lebih lagi 
setelah apa yang terjadi 

pada istri sebelumnya.

Ester 1:1-22Ester 1:1-222



Yah, apa kamu ingat 
pesta besar yang 

seharusnya dirayakan 
oleh semua orang di 

Susan beberapa 
tahun lalu?

Raja Ahasyweros 
merencanakan 

pertempuran melawan 
Kekaisaran Yunani ... 

yang berakhir dengan 
kekalahan ... sehin�a 
dia mengundang para 
tentara, bangsawan, 

dan semua orang 
untuk datang.

Ratu Wasti 
juga sedang 

mengadakan pesta
 s�t itu, tapi Sang

 Raja memerintahkan 
Ratu untuk datang

 menemuinya.

Kudengar, alasan 
sang ratu tidak mau 

datang adalah karena 
Raja memerintahka�ya untuk 
datang dan muncul di hadapan 
semua orang hanya dengan
 memakai mahkotanya saja!

Aku masih tidak 
mengerti, apa yang 
sebenarnya terjadi 
pada Ratu Wasti?

Kudengar, 
dia cukup 

cantik.

Ya, intinya 
Sang Raja ingin 

Ratu memamerkan 
kecantika�ya, tapi 
Ratu Wasti menolak 
sehin�a dia diusir.

Kupikir, 
aku juga dengar 

hal semacam itu. Raja 
atau bukan, aku tidak 
bisa membayangkan 
dia melecehka�ya 

seperti itu.

Ya! Dan 
sekarang, 

empat tahun 
kemudian, dia 
mencari istri 

baru!

Bukankah setelah 
itu raja membuat 
ketetapan yang 

menyatakan bahwa 
semua istri harus 

menghormati 
suaminya?

Untungnya aku 
tidak terancam 

untuk dipilih karena 
aku sudah menikah!

istri yang 
cantik! Kudengar
dia menginginkan 
gadis yang paling 
cantik dari 
seluruh Persia.

Kamu yang terakhir 
dari antara kita, dan 
kamu sangat cantik; 

kami kira kamu menjadi 
yang pertama!

Ha! Sebaiknya
 dia tidak menunda 

terlalu lama.

Sampaikan ucapan 
selamatku untuk 

Meira!

Kapan kami akan 
mendengar kabar baik 

darimu juga?

Kupikir, Raja Ahasyweros akan mampu 
memenangkan pertempuran itu, jika mereka
 lebih banyak merencanakan pertempuran 

daripada minum-minum dan bersenang-
senang, ‘kan?

Kamu 
mungkin 
benar.

Aku 
minta 
satu.

Tentu! ini adalah 
kesuk��ya!

Dia beruntung 
memilikimu untuk 

merawatnya!

Untuk 
sepupumu?

Jangan 
salah, akulah 

yang beruntung 
memilikinya untuk 

merawatku!

Sepupuku terlalu 
sibuk untuk mencarikan 
seorang suami untu�u!
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Mordekhai!

Hanya 
berharap 

bisa menemuimu 
sebelum kamu 

pergi!

... Mordekhai, 
jangan pan�il 

aku Ester.

Ester 
adalah nama 
Persia dan itu 

terdengar seperti 
nama para dewa 
mereka! Namaku 

Hadasa!

Ah, Ester, 
bintang 

kecilku …

Namaku ini 
juga Persia, 
gadis kecil.

Hadasa!

Apa yang 
kamu lakukan

 di sini?

Oh, Hadasa, 
sun�uh kamu 

adalah kebahagi�nku 
setelah sekian lama 

menderita!

Penderit�n? 
Apa maksudmu?

Menderita karena 
bekerja sepanjang 
hari dekat Haman, 
orang Agag yang 

angkuh itu!

Naik jabatan, 
tampil, dan 

meningkatkan 
posisi! Hanya itu 

saja yang ia 
pedulikan!

Tapi, lihat Daniel! Dia 
menolak dipan�il 

Beltsazar!

Kau 
benar 

…

Benar. Tapi, 
nama tidak 

akan mengubah 
siapa dirimu!

… tapi 
aku juga 
benar!

Sementara aku? 
Aku tidak pandai 
bermain politik. 

Aku hanya menjadi 
diriku sendiri dan 
bekerja keras!

Kamu! 
Berhenti 
di situ!

itulah mengapa 
statusmu hampir 
sama dengan …
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“Kami”? Tidak. 
Bukan kamu, 

gadis inilah yang 
kami inginkan.

Nona 
muda, siapa 
namamu? Siapa kalian? 

Apa yang kalian 
inginkan dari 

kami?

Katakan, nona muda, 
apa kamu sudah menikah 

dengan laki-laki ini?

Kami ini sepupu. Apa 
yang kamu inginkan 

darinya?

Min�ir, 
Tuan, jangan

 menghalangiku 
bicara dengan 
… sepupumu.

Sudah 
kubilang, 
aku tidak 

peduli dengan 
sepupumu!

Tapi kamu, 
beri tahu 
kami …

Tidak apa-apa, 
Mordekhai!

Apa yang ingin 
kalian tahu?

Aku tidak 
membuat kesalahan 

dan sepupuku ini 
adalah warga yang 

terpandang.

... Apakah 
kamu masih 
perawan?

Aku tahu apa 
yang kalian 

inginkan!

Dan, kalian 
tidak akan 

mengambilnya!
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Hentikan!!!

Tida�k! Sekarang!

Aku diberi mandat 
untuk membawa siapa 
saja yang menurutku 

pantas menjadi 
permaisuri raja.

Dan, aku 
rasa kamu 

pantas 
baginya.

Tidak, kumohon 
jangan pisahkan aku 

dan Mordekhai!
Kumohon!!!

Dia satu-satunya 
yang aku punya! 

Begitu juga 
sebaliknya!

Oh! Menyentuh 
sekali ....

Tahun depan, kamu dan 
empat ratus wanita lain 

akan dilatih untuk
 menjadi seorang

Ratu.

Kemudian, Raja akan 
menghabiskan semalam 
bersama masing-masing 

dari kalian untuk me-
mutuskan siapa yang 

pantas menjadi
Ratunya.

Jika setelah itu 
Raja memutuskan

untuk membuangmu,
kamu bisa kembali
kepada sepupumu.

Banyak wanita
 di seluruh kota 

ini yang ingin 
menjadi Ratu!

Mengapa kamu 
tidak mencari orang
 yang benar-benar 

menginginkan-
nya?

Aku tidak 
peduli apa 
yang kamu 
mau, Nona!

Yang
aku pedulikan

hanyalah keinginan
Tuan dan Rajaku

Ahasyweros!

Tapi, jangan 
khawatir tentang 

sepupumu ini.

Ester 2:3-4Ester 2:3-4

Kamu 
akan ikut 
denganku.
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Apa?! 
Tidak!

Lakukan 
dengan 
cepat.

Bolehkah aku
mengucapkan selamat

tin�al kepada
sepupuku?

Aku tidak bisa 
kehilanganmu, 
Ester! Kamu 

sudah seperti 
ana�u sendiri!

Dan, kau 
sudah seperti 
ayahku sendiri. 

Kau sudah 
mengajariku 
banyak hal.

Akan aku ingat 
semua ajaranmu 

tentang para 
pendahulu kita.

Jangan biarkan 
siapa pun tahu 
bahwa kamu 

orang ibrani.

Banyak yang 
membenci bangsa 

kita karena 
pencapaian kita 
dalam melayani 
para penguasa 

negeri ini.

ingat, kamu 
tidak pernah 

sendiri.

“Tidak akan 
pernah ....”

Jangan khawatir 
Mordekhai, setelah 

sang Raja melihatku 
dan membuangku, 
aku akan pulang.

Mungkin 
juga aku akan 
membawakanmu 
beberapa buah-

buahan!

Siapa 
namamu, 
nona?

Hada … 
eh, Ester,

Tuan.

Ester. itu 
berarti bintang, 

‘kan? Nama yang bagus 
untuk seseorang 

sepertimu.

Ayo, 
pelatihanmu 
akan segera 

dimulai.

Mordekhai, kita 
bisa melawan, tapi 

sesudah itu?
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Sekarang, kalian 
pasti sudah tahu 
mengapa kalian 

di sini!

Kalian di sini untuk 
satu, dan hanya 

satu tujuan, yaitu 
menyenangkan 

Sang Raja!

Dan, kami akan menghabiskan 
waktu selama setahun ke 

depan untuk mengajari kalian 
cara menatap, berbicara, dan 
berperilaku, sehin�a kalian 

bisa mencapai tujuan itu!

Dengar dan 
pelajari karena 
salah satu dari 
kalian, semoga, 
akan diangkat 
menjadi Ratu.

Semua yang 
kalian butuhkan 
akan disediakan, 

mintalah kepadaku 
atau pelayan 

yang lain. Lalu ini … 
cermin ini? 

Apa gunanya, 
Shabnan?

Tidak pernahkah 
kamu berhenti 

untuk mengagumi 
bayanganmu dari 
kolam? Seperti 

itulah.

Aku tidak 
pernah.

Aku
pasti begitu
jika wajahku 

secantik
dirimu.

Ester 2:8

kalian tidak hanya 
harus terlihat menawan, 
tapi juga harum. indra 

penciuman adalah salah 
satu yang terkuat 

dibandingkan 
indra lai�ya.

Bahkan 
untukmu, 
Hegai?

Kekuatan 
dari aroma bukan 
hanya berasal dari 
aroma itu sendiri,

 tapi kenangan yang 
dibangkitka�ya.

Hatiku sedih 
ketika mencium 

aroma lavender 
karena teringat 

akan ibuku, tapi bagi 
orang lain itu bisa 

berarti ...

Jika kamu ingin 
mempercantik diri, 
kamu harus bisa 
melihat dirimu 

sendiri.

Selamat 
datang di 

istana Raja 
Ahasyweros, 
nona-nona!
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 seperti 
burung merak 

yang memakai bulu-
bulunya yang cantik 

untuk menarik 
pasangan.

Kuncinya 
adalah menemukan 

keseimbangan antara 
mendapat perhatian dan 

menahan kecantikan 
alami kalian.

apa kamu 
benar-benar akan 
memasang rambut 
orang lain pada 

rambutmu sendiri?

kecantikan, kean�unan, 
dan kehangatan yang 
sejati, bukan sekadar 

sensualitas.

Tentu saja, 
hanya satu orang 
dari kalian yang 
paham maksud 
perkat�nku

tadi.

Meski, kupikir 
dia masih tidak 
tahu bahwa dia 

tahu …

... Mengapa beberapa 
wanita memakai 

bedak?

Ester sayang, 
setiap wanita 

melakukan apa 
yang mereka 
percaya akan 

membuat mereka 
cantik.

Tapi, 
kamu tidak 

memerluka�ya, 
sayang …

Bagi sebagian 
besar, hal itu 

berarti membuat 
topeng yang 

menutupi wajah 
mereka.

 ... wanita lain mungkin 
akan mengenakan 
pakaian yang lebih 

terbuka.

itu mungkin cocok 
untuk tubuhmu, Ester, 

tapi tidak untuk 
kepribadianmu.

Hegai, banyak 
wanita yang jauh 

lebih cantik 
dariku. Mengapa kau 

begitu tertarik 
padaku?

Kamu tidak 
menyadarinya, 

Ester sayang, dan 
itu membuatmu 
semakin cantik.

Ester 2:12-14Ester 2:11-14

Gadis miskin 
yang menjual

 rambut itu tidak 
membutuhka�ya.

Dengan rambut 
seperti itu, kamu 
tidak akan butuh 

rambut palsu 
atau sambungan. 

Beruntungnya 
kamu!

Sayangnya 
mereka tidak bisa 
membeli rambutmu 

untu�u.

jika kalian 
mendekati Sang 

Raja tanpa izin, kalian 
akan mati jika dia 
tidak mengulurkan 

tongkatnya 
padamu!

Dan, kalian 
akan mati jika 
tidak memenuhi 
pan�ilan Raja!

Bagaimana 
dengan Ratu 

Wasti?

itu masalah 
politik! Jangan 

buat kesalahan! 
Tidak satu pun 

dari kalian adalah 
Ratu Wasti ...
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Kamu boleh minta 
apa pun untuk kamu 
pakai s�t dipanil 

untuk menghadap
 raja.

Ester! Hei 
Ester! Siapa 

itu?

Dia Mordekhai. 
Dia bekerja di 
gerbang Raja. 

Dia 
sepupuku.

Ester, kamu tidak 
boleh menemuinya. Raja 
sangat pencemburu, dan 
sekarang kamu adalah 

salah satu istrinya.

Aku belum pernah
bertemu denga�ya
selama hampir satu
tahun, sejak orang-

orangmu meng-
ambilku!

Tapi, Mordekhailah 
yang mengadopsiku! 

Membesarkanku! 
Melindungiku!

itulah bagusnya! 
Kau akan tetap bisa 

bersamaku!

Dan, akulah 
yang akan 

melindungimu 
sekarang!

Oh, 
Mordekhai! 
Sepupuku!

Tahun persiapa�ya 
telah selesai. Dia 

akan segera dipanil 
menghadap Raja.

Oh, Ester. Jangan 
takut. Ketika kamu 

berada di sisi Raja, 
ingatlah apa yang 
sudah kuajarkan 

kepadamu.

Aku tidak 
sendirian.

Kamu 
tidak pernah 

sendiri.

Jika tiba 
s�tnya, aku 

tahu kamu akan 
membiarkan 

kecantikanmu 
bersinar secara 

alami …

Ester 2:12-14Ester 2:12-14

Ya. Hegai, 
sida-sida Raja yang 
bertanung jawab 
atas kami, sangat 

memperhatikan aku.

Dia memberiku 7 
orang pelayan dan 
tempat terbaik di 
kediaman selir. 

Dan aku …

... Aku sudah 
melakukan yang 
dimintanya. Dan, 
aku akan terus 
melakuka�ya.

Apa kamu 
baik-baik 

saja?

Mereka bilang, setiap
 pagi ada seorang laki-laki 

yang datang ke gerbang selir 
dan menanyakan tentang aku!

Aku tahu 
itu kau!

Tapi, kusarankan 
perhiasan, ornamen, dan 
dandanan sederhanalah 
yang akan sesuai untuk 

kecantikanmu, bukan yang 
malah menutupinya.

Ester!!!

ikuti saja 
perintahku, jangan 

dengarkan saran dari 
mereka yang …
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“… seperti bintang”.

Raja 
meman�ilmu! 

Majulah!

Ester 2:15Ester 2:15 11



Dan, 
siapakah 
namamu? ha ...

hamba Had--
nama hamba

Ester,
Tuan.

Jangan 
gugup, 
Ester.

A ... Aku belum 
pernah melihat 

kecantikan seperti 
dirimu sejak …

... Tidak 
perlu gugup, 
Yang Mulia.

Ester, 
mari kita 

makan malam 
bersama!

Juru masa�u 
sudah menyiapkan 

masakan yang istimewa 
... seorang pun belum
pernah mencicipinya.

Apakah 
semuanya 

sesuai dengan 
kesuk nmu?

Dan, aku berterima kasih kepadamu, 
Ester, untuk kebaikan yang kamu 

tunju�an kepadaku dalam 
makan malam ini.

Rajaku, 
hambamu 

berterima kasih 
atas kebaikan yang 
tuanku tunju�an 
melalui makanan 
yang luar biasa 

ini.

Malam ini 
tidak seperti 
yang hamba 
perkirakan, 

Rajaku.

Malam ini hanya 
permul n. Ada 

beberapa burung
 di ujung taman yang 

kuharap dapat 
kamu lihat.

Tapi, 
kupikir keindahan 

mereka tidak 
sebanding dengan 

keindahanmu.

Dan, kurasa 
satu malam 
bersamamu 

mungkin tidak 
akan cukup.

Ester 2:16Ester 2:16
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Sekarang, sebagai selir 
raja, seluruh kebutuhan 
kita terpenuhi! Kita bukan 
ratu, tapi tetap saja, ini 

kehidupan yang baik!

ini bukan 
hidup yang 
kuharapkan 

... 

Apa 
yang kamu 

harapkan dari 
hidupmu, anak 

muda?

Kamu 
benar-benar 

mengharapkan 
kehidupan yang 
lebih dari ini?

Aku hanya 
berharap bisa 
menua bersama 
orang-orang 

yang kucintai, dan 
mungkin membangun 

keluarga.

Apa 
ini?

Raja memintamu 
menghadap!

Sang … 
Raja?

Ayo! Shabnan 
menun�u di kamarmu 

dengan gaun yang sudah 
kupilihkan untukmu!

Bagaimana 
... bisa …?

Dia? Raja 
meman�ilnya 

kembali? Dia belum 
pernah meman�il 

orang lain kembali!

Ester! 
Selamat 
datang 
kembali!

Yang 
Mulia sangat 

bermurah 
hati dengan 
meman�il 

hamba 
kemari!

Oh, aku tidak 
hanya berharap untuk 
bertemu denganmu!

Aku ingin 
memberimu 
sesuatu.

Ester, ada 
banyak wanita 

yang telah 
kujadikan selir 

dan istriku.
Tapi, 

hanya ada 
satu wanita 

yang ku-
harap ...

Ester 2:17Ester 2:17

Kurasa, kalian tidak 
tahu mengapa aku 
dipan�il ke sini, 

‘kan?

Tak masalah, 
tidak ada yang akan 

memberitahuku, 
juga.

Raja meman�il 
Ester! Majulah!

Ester! 
Tidak ada 

waktu lagi! 
Cepat!

Sekarang 
kamu adalah 
istri Raja! 

Kami adalah 
keluargamu!

... atau 
bahkan 

hidup yang 
kuinginkan.

inilah 
mengapa 

aku sangat 
bersyukur 

terpilih untuk 
hal ini!
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... untuk 
menjadi 
Ratuku!

Aku 
persembahkan 
kepada kalian, 
Ratu Ester!

Bangsa ini 
akan ikut 

merayakan 
bersama 

kita!!!

Lagi? Hamba tidak 
tahu apakah mampu 
menyantap makanan 
semewah itu selama 

hidup hamba.

Ester 2:17-18Ester 2:17-18

Ester, mari 
kita makan 

malam 
bersama!

Juru masa u sudah 
menyiapkan masakan 
yang istimewa, yang 
belum pernah dicicipi 

seorang pun
 sebelumnya.Sekarang, 

kita akan 
berpesta untuk 
menghormati 
Ratuku yang 

baru!
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Rajaku, 
bolehkah hamba 
dan istri hamba 
mengucapkan 

selamat kepada 
Tuanku?

Tentu, Haman! 
Silakan!

Ester, engkau 
terlihat cantik 
seperti kata 
orang-orang.

Terima 
kasih.

Ester!

Ester! Ada 
pesan!

Tuanku 
Raja, 

bolehkah 
hamba 

mohon diri 
sebentar?

Ya, ya, 
Ester! 

Cepatlah 
kembali! Haman,

kudengar kamu
punya ide yang unik!Mordekhai, aku 

tidak percaya 
dengan apa yang 

terjadi!

Aku seperti 
terjebak di 

tengah-tengah 
angin puyuh!

Aku dengar, bahkan 
Raja memotong pajak 

provinsi sebagai bagian 
dari peray�n ini!

“Nama mereka Bigthan dan Teresh, 
mereka sida-sida Raja. Kamu 

mungkin sudah mengenal mereka.”

“Mereka mungkin marah 
karena bukan wanita pilihan 
mereka yang dijadikan Ratu.”

“Seperti kamu tahu, biasanya sang Raja 
hampir tidak tersentuh, tetapi selama 
pesta ini, Sang Raja menjadi terbuka.”

 “Dan aku mendengar secara rinci seluruh 
rencana mereka untuk memanf�tkan 

kekacauan peray�n ini dan posisi
mereka sebagai pelayan terpercaya …”

Ester 2:21-22Ester 2:21-22

Mordekhai, 
apa yang 
terjadi?

Pagi ini,
ketika aku

sampai di gerbang
keraj�n, aku men-
dengar dua orang
berbicara dalam

kemarahan.

Semua ini terlalu 
membingungkan!
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... UNTUK 
MEMBUNUH 
RAJA!!!

Mengapa kau 
memberitahuku 

hal ini?

Sebab, Ester, jika mereka berhasil 
melakuka	ya maka seluruh negeri 
ini dan semua provinsi di sekitarnya 

akan berada dalam situasi 
yang genting.

Meskipun aku ingin 
bertindak, tapi aku 

hanya orang biasa, dan 
seorang Yahudi yang 
dibenci banyak orang, 

seperti Haman.

Tapi kamu? Kamu 
adalah seorang 

ratu!

Beri tahu 
aku semua.

Semuanya.

Ester, 
ada yang 
salah? Aku kenal 

seseorang yang 
bekerja di gerbang 

keraj�n dan ketika dia 
di sana, dia mendengar 
dua orang berbicara.

Tentang 
apa?

Ester 2:22Ester 2:22

Rajaku, mohon 
m�f jika aku 

menyela waktumu 
yang berharga.

Dia seorang politisi, tak 
pernah berbuat salah, tapi 

aku merasa ambisinya 
itu berguna.

Ester! 
Sudahkah 

kamu 
bertemu 
Haman?

Terima kasih, 
Tuanku. Hiduplah 
selama-lamanya.
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M�fkan aku 
Haman, ada 

sesuatu yang 
harus aku 

atasi.

Ester, 
ayo!

Ampun! Kami 
tidak melakukan 

apa-apa!

Tidak?

Orang-orangku telah 
melakukan pemeriks�n! 
Aku ingin memastika�ya 

sebelum menghukum 
pelayan yang tepercaya 

seperti kalian!

Dan, aku tahu 
bahwa kamu berusaha 
untuk memanf�tkan 

kepercay�n itu
 untuk membunuhku!

DAN, UNTUK iTU, 
KAMU AKAN 

MATi!!!

MAYAT KALiAN 
AKAN DiPAJANG AGAR 
SELURUH DUNiA MELiHAT 

PENDERiT�NMU!!!

BAWA 
MEREKA 
PERGi!!!

Ester, siapa 
yang memberimu 

informasi ini?

Namanya 
Mordekhai.

Namanya akan 
tercatat di dalam 
riwayat keraj�n 

dan dia akan diberi 
pengharg�n.

Ester 2:23Ester 2:23

AKU!!!
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Tuanku 
Putri, Ratu 

Ester!

Bolehkah 
hambamu 

menawarkan 
buah pagi 

ini?

Ya. Aku ingin bisa 
menemuinya lebih sering 
setelah berbulan-bulan 

sejak aku diangkat 
menjadi Ratu.

Aku lebih bebas daripada 
ketika menjadi selir. Tapi, semenjak
 Haman diangkat, aku hanya sesekali 

bertemu dengan Mordekhai.

Sepupumu itu, 
bukankah dia 
Mordekhai, 

yang bekerja 
di gerbang 

keraj�n itu?

Dan 
sekarang, 
lihat aku!

Dulu, aku mencari 
buah-buahan ini untuk 
sepupuku, s�t kami 
memiliki uang sisa.

Bagaimana lagi 
kamu bisa menjelaskan 
bahwa ia mengangkat 

Haman, sementara 
sepupuku tetap berada 
di gerbang keraj�n?

Kurasa, Raja Ahasyweros 
lupa bagaimana sepupuku 
men�agalkan rencana 

pembunuhan terhadapnya.

Haman pikir 
karena disukai 
oleh Raja, dia 
bisa bertindak 
seperti Raja!

Lihat saja caranya
menolak untuk
membungkuk.

Tapi, penolakan 
sepupuku untuk 
menunduk bukan 
untuk menyulut 
amarah Haman.

Tuanku Putri, 
Ester!

itu 
karena ... 
karena 
dia …

Ada apa, 
Hatah?

Tuanku bahkan 
menerima dia 

bekerja di sini, 
tak lama setelah 
hamba ditugaskan 

sebagai salah 
satu sida-sida 

Raja.

Tuanku, hambamu tahu 
bahwa engkau menyayangi 
pria tua yang bekerja di 

gerbang keraj�n.

Hari ini, 
hambamu 

melihatnya 
di luar 

gerbang. Di sanalah 
dia bekerja, 

Hatah.

Tidak, 
Ratuku.

Dia 
berada di 

luar gerbang 
keraj�n 

karena tidak 
diperbolehkan 

masuk lebih 
jauh.

Tidak boleh 
masuk lebih 
jauh? Apa 

maksudmu?

Ester 4:1-2Ester 4:1-2

Lalu, 
mengapa?

Sepupumu benar-benar 
menjadi batu sandungan 

untuk Haman!
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Dia mengenakan kain 
kabung, dan meratap 

dalam abu!

Seperti yang 
diketahui, tidak 

seorang pun yang 
memakai pakaian 

berkabung, diizinkan 
melewati gerbang 

keraj�n.

Sesuatu yang 
buruk telah 

terjadi.

Aku harus 
menemuinya!

Sesuatu 
yang buruk 
pasti telah 

terjadi!

Tidak, Ratu Ester! 
Engkau tidak 

boleh ke sana!

Dia tidak boleh 
masuk dengan 

pakaian tersebut!

Ya pergilah, 
Hatah! Bawakan 
dia pakaian lalu 
bawa dia kemari!

Beritahu dia, 
apa pun yang 

mungkin salah, 
akan kupastikan 

itu diperbaiki 
untuknya!

Kita harus 
melakukan 

sesuatu! Bawa 
dia kemari 

agar aku bisa 
menolongnya!

Dia menolak 
melepas baju 

berkabungnya!

Apa yang 
terjadi sampai 

dia tidak berhenti 
berkabung untuk 

menemuiku?

Hal buruk 
apa yang akan 

terjadi?
Hatah! 

Kembalilah 
padanya dan 
cari tahu apa 
yang salah!

Ester 4:4-5

Lalu?

Hatah, 
di mana 

Mordekhai?
Ratuku, 

hamba mohon 
ampun.

Hambamu sudah 
membawakan baju 
untuknya seperti 

yang Ratuku 
perintahkan.

Tuanku adalah 
Ratu, tapi ada 

kehadiran Tuanku 
yang harus 

disembunyikan!
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Terima 
kasih, 

Shabnan.

Ester, kau 
memintaku untuk 
memberitahumu 
jika Hatah tiba.

Dia di 
sini.

Benarkah 
itu?

Begitu juga 
Haman.

Sebenarnya, 
alasan Mordekhai 
menolak memberi 
hormat kepada 

Haman karena dia 
orang Yahudi.

Kami percaya tidak 
ada A�ah yang lain, 
dan kami hanya akan 

menyembah-Nya.

Aku 
tahu.

Dan, hal itu mungkin 
akan membuat Tuanku 
Ratu dalam bahaya.

Apakah Ratu tidak 
memperhatikan titah terbaru 

dari Raja Ahasyweros?

“S�t Raja mengangkat Haman, 
Haman ingin agar melalui posisinya itu 
orang akan membungkuk kepadanya.”

Apa 
maksudmu?

“Tuanku Ratu tahu bahwa 
sepupu Tuanku menolak 
untuk memberi hormat 

karena dia orang Yahudi.”

“Namun, ada sesuatu yang 
tidak Tuanku ketahui ....”

Ester 3:1-6Ester 3:1-6

Ya, 
dia ... KAMi

adalah orang 
Yahudi.

Apakah Tuan 
Putri ingat s�t 

Mordekhai 
menolak memberi 
hormat kepada 
Haman, s�t dia 

diangkat?

Ya.

Hatah, apa Mordekhai 
menjelaskan semua 

padamu?

Benar, Yang 
Mulia.
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“Kebencian Haman terhadap 
Mordekhai bukan hanya persoalan 

harga diri dan politik, tetapi 
kebencian yang turun-temurun 
terhadap bangsa Tuanku Ratu.”

“Haman adalah orang Agag, 
keturunan Raja Agag, orang 

Amalek. Bangsa Amalek sangat 
buruk, musuh bebuyutan dari 

bangsamu, Ratu Ester.”

“Dia membuang undi 
untuk mencari hari 

keberuntungan untuk 
menghabisi seluruh 

bangsamu!”

“Raja memberikan 
cincin meterainya 
kepada Haman.”

“Dia menawarkan 10.000 
talenta kepada Raja; 
400 ton perak untuk

 harta karun keraj�n.”

“Dia lalu menghadap 
Raja Ahasyweros dan 

menyiapkan rencananya.”

“Lalu, Haman 
ditugaskan 

untuk menulis 
ketetapan 
yang akan 

menghancurkan 
bangsa Yahudi.”

“Dan, siapa saja yang membantu 
membinasakan orang-orang 

Yahudi, akan diberikan izin untuk 
menjarah kepuny�n mereka.”

“Hal ini tidak hanya berlaku di 
Persia, tetapi di seluruh provinsi 
yang ada di bawah pemerintahan 

Raja Ahasyweros.”

“Ketetapan ini tidak lain 
merupakan perintah pemusnahan 
terhadap para pengikut A�ah 

Tuan Putri yang esa itu.”

“Salinan ketetapan itu sudah 
sampai ke seantero negeri, 
dan bangsa Yahudi berduka 

serta meratapinya.”

“Sepupumu adalah 
salah satunya.”

“Sementara itu, Raja 
Ahasyweros dan 

Haman sedang duduk 
dan minum bersama.”

ini tidak 
mungkin ....

Banyak yang 
tidak memercayai 

hukum ini. Baik 
orang Persia 
maupun orang 

Yahudi.

Sepupu Tuanku 
ratu memberiku 
salina�ya untuk 

disampaikan 
kepadamu.

Ester 3:1-15Ester 3:1-15

Tapi, rasa tidak 
percaya itu lenyap 

seiring menyebarnya 
ketetapan itu ke 
seluruh negeri.

“Dia menyarankan Raja 
untuk lebih baik membunuh 
orang-orang itu daripada 

membiarka�ya.”
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i ... 
itu ... 

Benar.

Ya.

Sepupumu memintaku 
untuk menyampaikan 

permint�n ini kepadamu: 
dia ingin Tuan Putri pergi 

menghadap Raja …

… dan, 
memohon 

agar 
ketetapan 
tersebut 

dibatalkan.

TiDAK!!! Dia tahu jika ada 
yang menghadap 

Raja tanpa dipan�il, 
akan dihukum mati!

Tak 
terkecuali 

diriku!

Jika aku menghadap 
tanpa dipan�il dan 

raja tidak mengulurkan 
tongkatnya padaku, 

aku akan mati!

Ester 4:9-11

Tanyakan 
kepadanya, 

bagaimana bisa 
dia meminta hal 
seperti itu!!!

Katakan 
kepadanya, 

dia memintaku 
untuk mati!!!

Pergi! 
Katakan 
padanya!

Ester 4:9-1122



Kamu telah 
bicara dengan 

Mordekhai?

Apa yang 
dikataka�ya?

Dia berkata, 
Ratu Ester, 

jangan pikir Ratu 
bisa terhindar dari 
ketetapan Haman 
meski di dalam 

istana.

Tapi, jika 
Ratu tetap diam, 

pertolongan akan 
tetap sampai kepada 

bangsa Yahudi. 
Sementara, keturunan 

ayah Ratu akan 
binasa.

Dan, katanya, “Mungkin 
Ratu ditempatkan

 di istana Raja 
Ahasyweros …

… untuk 
waktu 

seperti 
ini?”

Hatah, kembalilah 
kepada Mordekhai. 

Katakan padanya agar 
semua orang Yahudi di 

Susan berdoa dan 
berpuasa untu�u 

selama 3 hari.

Para 
pelayanku dan 

aku sendiri juga 
akan berpuasa.

Setelah 
3 hari itu, 
aku akan 

menghadap 
Raja.

Dan, jika 
aku harus 

mati …

Baik, 
Ratuku.

Ester 4:12-16Ester 4:12-16 23



“… biarlah itu terjadi.”

Apa yang 
sedang dia 
lakukan?

Tuanku?

Ratu?

Ester 5:124



Ya ... ya ... 
Ratu Ester, aku 
meman�ilmu.

Sang Raja 
meman�il 
Ratu Ester!

Rajaku, 
hamba 

punya satu 
permint�n.

Sudah
sekian lama 

kita bersama.

Hamba hendak 
mengundang Tuanku 

ke jamuan makan 
malam yang telah 

hamba siapkan 
untukmu!

Suatu 
kehormatan 
datang ke 
perjamuan 
yang sudah 

kamu siapkan 
untu�u!

Haman!

Haman?!

Ester 5:2-4

Hamba juga 
mengundang 

Haman.

Maksudmu, kamu 
mempertaruhkan 

nyawa ke sini hanya 
untuk mengundangku 

makan malam?

Apa pun, kasihku. 
Sebutkan, maka 
itu akan menjadi 

milikmu.

Ester, apa permohonanmu,
sampai kamu memper-
taruhkan nyawa untuk

datang kemari?
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Ester, 
uraian

rambutmu 
layaknya

air terjun.

Oh, 
Rajaku, 
engkau 
terlalu 
baik!

ini luar 
biasa!

Ester, kau 
perlu menuliskan 

resep agar 
istriku dapat 
menyiapkan 
masakan ini.

Sun�uh 
lezat!

Sudahkah 
kau mencicipi 
ayam hutan 
pan�ang?

Ester, 
apa yang 

kamu 
inginkan 
dariku?

Separuh 
keraj�nku? 
itu akan jadi 

milikmu!

Yang mulia, 
hamba hanya 
punya satu 
permint�n.

Jika hamba mendapatkan 
perkenanan di mata
raja, dan jika Raja

berkenan …

… biarlah Tuanku
 dan Haman kembali 

datang ke perjamuan 
makan yang akan 

hamba siapkan untuk 
Tuanku Raja.

Besok, hamba 
akan menyebutkan 
permint�n hamba.

Hampir cukup 
untuk membuatku 

melupakan 
Mordekhai yang 

buruk itu!

Dengan 
senang 

hati!

Dua kali 
diundang 

Sang Ratu ke 
perjamuan 

makan!

Ester 5:5-826



Beginilah 
yang dilakukan 
raja kepada 
orang yang 

menyenangkan 
hatinya!

Mordekhai? 
Apa yang 
terjadi?

Sepertinya 
sang Raja tidak 
bisa tidur tadi 

malam.

Bagaimana mungkin 
meleta�anmu di atas 
kuda akan membuatnya 

tidur lebih nyenyak?

Dia memerintahkan untuk 
membawakan kitab catatan 

sejarah dan dibacakan 
di hadapan raja.

Karena tidak 
bisa tidur, dia 

pikir mungkin bisa 
menyelesaikan 

beberapa urusan 
keraj�n.

Atau mungkin 
catatan sejarah itu 
akan membantunya 

tidur.

“ ... Pada hari s�t aku 
men�agalkan rencana 

pembunuhan.”

Mungkin.
Tapi, Bagaimana pun

juga, mereka menemukan 
ketetapan yang dulu
pernah dibuat raja ...

Jadi, ini adalah
caranya untuk
menghormati-

mu?

Kamu benar. Ada 
ironi yang besar 
dari semua hal ini.

Ester 6:1-3

Apa yang 
terjadi di 

sana?

Mordekhai
ini ...

... Kehormatan
apa yang telah

diterimanya karena 
telah menyelamatkan 

nyawaku?
Tidak ada, 

Ahasyweros yang 
Agung, terpujilah 

namamu untuk 
selamanya.

Sepertinya ini 
sesuatu yang 
lebih disukai 
Haman, bukan 

dirimu.
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 “Aku dengar dia di 
sana untuk membahas 
sesuatu dengan Raja 
mengenai bangunan.”

“Tiang gantungan 
atau hal semacam itu.”

“namun, Raja 
meman�ilnya.”

 “Lalu, Ahasyweros 
meminta pendapat Haman.”

Ada seseorang yang 
menyenangkan hatiku 
dalam pengabdia�ya 
kepadaku dan bangsa 

ini, Haman.

Apa yang harus 
dilakukan terhadap 

orang yang kepadanya 
raja berkenan 

menghormatinya?

Ya! 
Perbuatlah 
demikian!

Pastikan kau 
melakukan 
semua itu!

Ambilkan 
jubahku!

ester 6:4-10ester 6:4-10

Keluarkan 
kudaku dari 
kandangnya!

Haman, kamu 
akan bertan�ung 

jawab untuk …

“Aku hanya bisa 
membayangkan apa yang 
ada dalam pikiran orang 

yang hanya memikirkan 
dirinya sendiri.”

Pertama, 
diundang untuk 
makan bersama 
Raja dan Ratu ... 
dua kali! ... dan 
sekarang ini!

inilah yang 
akan hambamu 

lakukan!

Kenakan 
kepadanya 
jubah yang 

biasa dipakai 
Raja.

Dan nai�an 
dia ke atas 
kuda yang 

biasa 
ditun�angi 

Raja.

Lalu, araklah 
dia di atas 

kuda melewati 
jalan-jalan 

di kota!

Sambil berseru-
seru di hadapa�ya, 

“Beginilah yang dilakukan 
raja kepada orang 
yang menyenangkan 

hatinya!”

“Aku tidak tahu mengapa 
Haman di sana selarut itu.”

28



… memberikan 
penghormatan ini 

kepada Mordekhai, 
orang Yahudi itu!

Jadi, 
apakah kau 

akan menerima 
jubah dari Sang 
Raja, tapi tidak 

dari Sang
 Ratu?

Haman 
sendiri yang 
memakaikan 
jubah ini ke 
punda�u.

Dan, di 
sinilah 
aku!

Apa kamu 
sudah berbicara 

dengan Raja?

Aku 
mengundang 

Raja dan Haman 
ke perjamuan 
makan malam.

Haman? 
Bukankah 

makan malam 
berdu�n saja 

dengan raja akan 
membuatmu lebih 

mudah untuk 
mengenalnya?

Tapi, kurasa jika 
mengundang Haman 

ketika Raja Ahasyweros 
ingin berdu�n bersamaku …

Hadasa, kau 
menghabiskan 
waktu terlalu 

banyak di 
dalam politik 

keraj�n!

Sepupuku, 
aku hanya 

sedang menjadi 
diriku sendiri!

Seorang pengikut
 satu A�ah yang sejati … 
yang, seperti katamu, yang 

telah menempatkanku 
di sini untuk waktu ini!

Ester 5:1-4, 6:11Ester 5:1-4, 6:11

Lucu sekali, 
bintang kecilku.

itu juga 
yang diinginkan 

oleh Raja 
Ahasyweros.

Tentu.
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Mempesona 
seperti biasa, 

Ratuku!

Sebentar, 
Ratuku!

Aku tidak 
punya waktu, 

Hatah.

Raja 
di sini.

Apa yang 
terjadi, 
Hatah?

Berita yang 
men�an�u.

Haman telah 
membangun tiang 

gantungan setin�i 
22 meter dan dia ingin 

men�antung Mordekhai 
di sana besok pagi!

Mungkin, 
akan lebih 

baik jika dia 
tidak tahu 

dulu.

Aku rasa 
motivasi untuk 
menyelamatkan 

bangsanya 
sudah cukup.

Menambah 
kekhawatira�ya

hanya akan
memperburuk 

kead�n.

Ester 7:1Ester 7:1

Sang Raja 
telah tiba! 

Bersama Haman 
yang ditemani oleh 

sida-sida Raja!

Ratu 
Ester!

Bagaimana 
penampilanku?
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hamba telah
menceritakan kepada 

istri hamba tentang ke-
hormatan yang tuanku
ratu tunju	an kepada

hamba.

Benar, aku
juga penasaran 
mengapa Ratu 
memberikan 

penghormatan 
kepada … kami.

kehormatan 
atas kehadiranmu 

adalah mili	u, 
Rajaku.

Apa 
keinginanmu, 

Ester?

Sebutkan! Kamu 
akan menerimanya! 
Bahkan jika kamu 
meminta setengah 
dari keraj�nku!

Jika hamba 
mendapat kemurahan 
hati dalam pandangan 

Raja Ahasyweros, 
hamba hanya minta 

satu hal.
nyawa
hamba.

Nyawamu?

Benar, kumohon, 
sayangkanlah 
nyawa hamba!

Serta nyawa 
seluruh bangsa 

hamba!

A--Apa 
maksudmu?

Ester 7:1-3Ester 7:1-3 31



Raja 
Ahasyweros, 
hamba dan 

bangsa hamba 
telah dijual!

Nyawa kami 
dijual demi 

perak!
Siapa dia?! 

Di mana dia?!

Sebuah harga telah 
disematkan di kepala 
kami beserta surat 
jaminan yang sudah 

ditandatangani!

Kami 
semua 
dihukum 
mati!!!

Musuh bangsa 
hamba itu sedang 
makan bersama 

kita!

Orang itu 
adalah …

HAMAN!!!

Hamba 
adalah 
orang 
Yahudi.

Sepupu 
hamba adalah 

Mordekhai.

Haman, 
dengan kebencian 

terhadap kami, 
membuat Tuanku 
mengeluarkan 

ketetapan untuk 
membunuh kami!

Ester 7:4-6Ester 7:4-6

Katakan 
kepadaku, maka dia 
akan ditemukan dan 
harus bertan�ung 

jawab!!!

Siapa yang berani 
merencanakan hal 
itu kepada ratuku 
dan bangsanya?
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Haman!!!

Orang yang 
paling aku 
percaya!

Haman berencana 
membunuh Ratuku?! 

Bangsanya!?!

Jangan 
biarkan dia 
pergi! Aku 

harus 
berpikir!!!

Sudah 
selesai.

Ampun!!!

Ampun!!! 
Hamba 

tidak tahu 
…

Hamba 
celaka! 
Kasihani 
hamba!!!

Haman, kau 
sendiri yang 

membuat dirimu 
celaka …

Ester 7:7-9Ester 7:7-9

… s t 
mengangkat 

tanganmu melawan 
umat A�ah yang sejati!

Kurang 
ajar!!!
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Kamu 
menyerang 

Sang Ratu di 
hadapanku?!

Ratu, Haman 
telah mendirikan 
tiang gantungan 
setini 22 meter

di rumahnya
sendiri!

Tiang itu untuk 
menantung 

Mordekhai s�t 
pagi datang!

Mordekhai?!

Kumohon, Ya Raja, 
yang wajahnya 

bersinar seperti 
mentari!

Bagaimana 
dengan 

tahun-tahun 
pengabdianku?

Kamu hanya 
melayani satu 

orang, Haman, dan 
itu bukan aku!

Tidak! Hamanlah 
yang akan 
digantung 

di situ!

Bawa dia 
pergi!

Di istanaku!!!

Ester 7:8-10Ester 7:8-1034



Mordekhai, 
yang telah 
menyelamat-

kanku.

Ester, Ratuku 
terkasih. Apa yang 

bisa kuberikan 
padamu? Sebutkan 

dan itu akan 
menjadi milikmu.

Bahkan 
setengah dari 
keraj�nmu?

Benar, 
setengah dari 
keraj�nku.

Rajaku, 
kumohon! 

Permohonanku 
tetap sama.

Nyawa bangsaku! 
Batalkan perintah 
yang ditulis oleh 
Haman dan tanda 

tangani dengan cincin 
meterai Rajaku!

Aku telah 
memberimu 

rumah Haman; 
yang dengan 
bijak kamu 

berikan kepada 
sepupumu.

Aku 
menantung 
Haman di tiang 

gantungan yang 
dibuat untuk 
sepupumu.

Mungkin 
memang tidak 

bisa. Tapi, 
bagaimana 

dengan membuat 
hukum baru?

Hukum yang 
memperbolehkan 

kami membela 
diri.

Ester 8:1-8Ester 8:1-8

Ester, Ratuku, 
kamu tahu hal 
itu tidak bisa 

dilakukan!

Tapi, aku tidak bisa 
mencabut hukum yang 

sudah kusetujui.

Ah, 
benar 

…
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Mordekhai, aku 
memberimu posisi 
Haman di dalam 

istanaku!

Tulislah segala 
sesuatu tentang 
bangsamu, dan 
kukuhkan itu 

dengan cincinku!

Seperti 
yang kamu tahu, 

hukum yang sudah 
dikukuhkan oleh 
cincinku tidak 
bisa dicabut!

Untuk menambah 
otoritasnya, izinkan
bangsamu menjarah

mereka yang
hendak menjarah

bangsamu!

Sebuah pengumuman 
yang akan membuat 
musuh-musuh kami 
berpikir dua kali ...

… untuk 
menyerang 

bangsa yang 
mendapat 

perkenanan 
Raja!

Sepupuku, aku rasa kau 
ditempatkan di dalam 
keraj�n Ahasyweros 

untuk s�t ini!

Peringatan tentang 
pembebasan dari A ah?

Kita harus membuat 
pengumuman yang lain, 

untuk bangsa kita 
sendiri.

Untuk 
merayakan 
semua ini.

Ya, 
Hadasa! 
Benar!

Perkat�nmu 
benar, 

Mordekhai.

Aku tidak 
pernah 
sendiri.

Tidak akan 
pernah sendiri.
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