




Bertobatlah! 
Berbaliklah dari 

dosa-dosamu
Keraj�n 

Surga sedang 
datang!

Pada tahun kelima belas pemerintahan
Kaisar Tiberius, s�t Pontius Pilatus menjadi
gubernur Yudea, firman A�ah datang kepada

Yohanes, anak Zakharia dan Elisabet.

Aku berkata kepadamu,
bersiaplah menyambut

kedatangan Tuhan!
Kita telah 

melan�ar 
perjanjian kita 

dengan-Nya!

Hei Pembaptis,
kita adalah umat

pilihan Tuhan!

Kamu bicara 
seolah-olah 
kita ini orang 

kafir!

Kita ini bukan
orang kafir, atau
najis yang butuh

dibersihkan dengan
“baptisanmu"!

Matius 3:1-6, Markus 1:1-6, Lukas 3:1-6, Yohanes 1:6-8Matius 3:1-6, Markus 1:1-6, Lukas 3:1-6, Yohanes 1:6-8

Kita harus
minta ampun dan 
berbalik dari 
dosa-dosa 

kita!!
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Kamu
mengaku diri 
anak Abraham,

tapi kamu adalah 
keturunan ular 

berbisa!

Jangan
pikir kamu bisa

berkata, “Abraham
adalah bapa

kami!"

Jadi,
apa yang

harus kami 
lakukan?

Jika kamu punya
dua jubah, mengapa

tidak kamu berikan satu 
kepada orang yang 

tidak punya?

Jika kamu punya 
makanan, mengapa 
tidak kamu bagikan 
kepada orang yang 

lapar? 

Kapak sudah 
dileta�an di akar 

pohon.

Apa yang terjadi 
pada pohon tidak 

menghasilkan buah 
yang baik?

Ditebang
dan dibuang

ke dalam
api!

Hei 
Pembaptis!

Aku seorang
pemungut

cukai!

Aku telah 
berdosa
melawan 
A�ah dan 
manusia!

Aku telah
mencuri dan ...

dan--

--Katakan
kepadaku! Apa 

yang harus 
kuperbuat?

Bajunya dari bulu unta, makana�ya 
belalang dan madu hutan, orang-orang 
dari berbagai wilayah datang kepadanya.

itu
tidak ada 
artinya!

Jika
A�ah mau, 

Dia san up 
membangkitkan 
anak-anak bagi 
Abraham dari 

batu-batu
ini!

Matius 3:7-10, Lukas 3:7-12Matius 3:7-10, Lukas 3:7-122



Matius 3:11-12, Markus 1:7-8, Lukas 3:13-18Matius 3:11-12, Markus 1:7-8, Lukas 3:13-18

Sangat 
sederhana, 

teman!

Apakah
kamu ... ?

dan
dengan

api!

Bukan!!!

Serahkan
dirimu sekali lagi

kepada Tuhan.

Dia yang jauh
lebih berkuasa

dari aku sedang
datang.

Orang-orang datang kepada
Yohanes di Sungai Yordan, Mereka

mengakui dosa, dan dibaptis.

Kabar baik tentang Mesias yang dijanjikan
diberitakan, sehin�a seluruh umat manusia

boleh melihat keselamatan dari A�ah.

Suatu hari, Yohanes
dikejutkan oleh ...

Jangan lagi
mengambil uang
lebih dari yang

seharusnya!

Dia akan 
membaptis 

kamu dengan 
Roh Kudus!

Melepas tali 
sandal-Nya pun 

aku tidak 
pantas!

Kami sudah
lama menun�u

kedatangan Kristus 
untuk membebaskan 

kami dari para 
penindas.

Bertobatlah
dari dosa-dosamu, 
dan jangan lakukan

lagi.

Aku membaptismu
dengan air sebagai 
Tanda pertobatan.
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… kedatangan 
Sang Mesias.

Tuhan! 
Engkaukah 

itu?

Kita harus
men�enapi seluruh

kebenaran.

Yohanes,
sudah

seharusnya
seperti ini.

A--apa 
yang Engkau 

lakukan?!

Setelah 
sekian lama, 
… akhirnya 

Engkau
Datang!

Engkaulah 
yang seharusnya

membaptisku!

Matius 3:13-15, Markus 1:9, Lukas 3:21Matius 3:13-15, Markus 1:9, Lukas 3:214



Lalu, surga terbuka Dan
Roh Kudus muncul dalam rupa 

fisik s�kor merpati.

Inilah
anak-Ku yang

Kukasihi.

Kepada-Nyalah
Aku berkenan.

Matius 3:15, Markus 1:10-11, Lukas 3:22-23 Matius 3:15, Markus 1:10-11, Lukas 3:22-23 5



Terima 
kasih, 

Yohanes.

Dialah
yang aku
maksud!

Tidak tahu,
Andreas.
Aku tidak

tahu ...

Apa yang
terjadi
Filipus?

Dia datang
sesudah aku,

dan Dia lebih besar
daripada aku karena

Dia sudah ada
sebelum aku.

inilah
Dia!

Yohanes 1:15Yohanes 1:156



Setelah itu, Roh Kudus membawa
Yesus ke padang gurun.

Dia tin�al di sana selama 
empat puluh hari ...

... dan empat
puluh malam.

... Hin�a akhirnya,
Dia lapar.

Salam!

Lalu, si Pen�oda
datang kepada-Nya ...

Yesus berdoa
dan berpuasa

sepanjang waktu ...

Matius 4:1-2, Markus 1:12, Lukas 4:1-2Matius 4:1-2, Markus 1:12, Lukas 4:1-2 7



Markus 1:13Markus 1:138



Oh, 
Engkau 
terlihat 

lapar.

Ada tertulis: 
“Manusia hidup 

bukan dari roti 
saja --”

“--tetapi oleh 
setiap Firman 

yang keluar dari 
mulut A�ah."

Jika
Engkau

Anak Allah,
perintahkan 
batu-batu ini 

menjadi
roti.

Matius 4:3-4, Lukas 4:3-4Matius 4:3-4, Lukas 4:3-4 9



Kemudian, Setan membawa
Yesus ke Kota Suci, Yerusalem.

Setan menempatkan
Yesus di atas

puncak Bait A�ah.

Ada pula
tertulis, “Jangan
kamu mencobai
Tuhan, A�ahmu!"

Sekarang, jika
Engkau Anak Allah,

jatuhkanlah
diri-Mu!

Sebab ada tertulis, “Allah akan
memerintahkan para malaikat-Nya untuk 
melayani-Mu dan mengangkat Engkau di 

atas tangan mereka supaya Engkau 
tidak menyandung batu.”

Lompatlah!

Matius 4:5-7, Lukas 4:9-12Matius 4:5-7, Lukas 4:9-1210



Sekali lagi,
si Pen�oda 

membawa 
Yesus pergi ...

... ke puncak 
gunung yang 

sangat
tin�i.

Dengan segera,
Setan memperlihatkan 

kepada Yesus 
Keraj�n-keraj�n 

dunia dengan
segala kemuli��ya.

Lihatlah!

Matius 4:8, Lukas 4:5Matius 4:8, Lukas 4:5 11



Segala kekuasaan
dan kemegahan seluruh

kerajaan dunia telah diberikan
kepadaku.

Aku dapat
memberikannya
kepada siapa pun 

yang aku mau.

Dan,
aku akan

memberikan
semuanya

kepada-Mu ...

Pikirkan, betapa
mudahnya --

Enyahlah!

Enyahlah
dari-Ku!!!

Tin�alkan
Aku, setan!

Sebab
ada tertulis, 
“Sembahlah

Tuhan, A�ahmu
saja, dan hanya
kepada-Nya kamu

mengabdi!"

... Jika
Engkau sujud
menyembahku.

Matius 4:9-10, Lukas 4:6-8Matius 4:9-10, Lukas 4:6-812



Kemudian, Setan menin�alkan-Nya,
dan menun�u waktu yang tepat

untuk muncul kembali.

... dan mereka
melayani-Nya

di padang gurun.

Lalu, para malaikat datang ...

Matius 4:11, Lukas 4:13Matius 4:11, Lukas 4:13 13



itu dia.
Dia punya banyak

pengikut.

Hei
Pembaptis!
Kami ingin
bicara!

Ya,
apa itu?

Bukan!

Bukan.

Siapakah
engkau?

Apa kau
seorang

nabi?

Benar
begitu?

Tidak,
tidak, tidak!

Lalu,
siapakah engkau?

Apakah engkau
Elia?

Aku tidak
mengajarkan
hal yang tidak

benar.
Beberapa

orang bilang 
engkau mengaku
sebagai Kristus,

Sang Mesias.

Sudah sering
aku berkata

dengan terbuka
bahwa aku bukan

Kristus!

Tolong
katakan,

karena orang
yang mengutus
kami ingin tahu
jawabaya.

Kami punya
beberapa

pertany�n
untukmu!

Orang-orang
mendengarkan
perkat�ya.

Begini, kami merasa
sedikit tergan�u

dengan pengajaranmu
yang kami dengar.

Ayo
kita cari

tahu!

itu hanya
berbahaya jika

kata-katanya berisi
kebohongan dan
pemutarbalikan

kebenaran.

Yohanes 1:19-22Yohanes 1:19-2214



Kamu ingin 
tahu siapa 

aku?

“Luruskanlah jalan
bagi Tuhan!"

Tapi, engkau
membaptis!

Dia tidak
mengatakan

sesuatu yang
menghujat

A�ah.

Mengapa engkau
melakuka�ya?

Engkau berkata
engkau bukan Kristus!
Bukan Elia dan bukan

seorang nabi!

Suara yang
dikatakan oleh Nabi
Yesaya sejak dulu!

Baptisanku
adalah lambang
penyucian dengan

air!

Para imam dan orang-orang Lewi
kembali ke Yerusalem untuk melapor.

Yohanes 1:23-28Yohanes 1:23-28

Sementara itu, Yohanes
terus memberitakan

tentang “Anak domba A�ah”.

Bah! “Firman" itu 
keluar dari mulut yang cukup
sombong untuk mengatakan

bahwa dialah orang yang
dinubuatkan Yesaya.

Dia adalah
Anak domba A�ah
yang menghapus

dosa dunia!

Betul, dia hanya
mengatakan apa yang

Kitab Suci katakan: Mesias 
sedang datang!

Dan, aku
menyiapkan jalan untuk-nya,

meskipun membuka tali sandal-Nya
pun aku tidak layak!

Tapi, ada
seorang di antaramu,

pribadi yang tidak kamu
kenal, yang datang

setelah aku!

Akulah
suara

orang yang 
berseru-seru

di padang
belantara:
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… Aku melihat
Roh turun ke

atas-Nya seperti
s
kor burung

merpati!

Sekarang, setelah aku 
melihat yang terjadi, 
aku berkata kepada

mu, Dialah Anak
A�ah!

Tetapi, Dia yang 
mengutus aku untuk 
membaptis dengan

air berkata: ...

“Dia yang kamu lihat Roh 
turun ke atas-Nya, Dialah 

yang akan membaptis
dengan Roh Kudus."

Dulu, aku mengenal-Nya tetapi 
aku tidak memahami siapa Dia 

yang sesun uhnya!

Yohanes ...

Lihat!!!

Dialah Anak
Domba A�ah 

itu!!!

Yohanes 1:29-36Yohanes 1:29-3616



Pergi!

Rabi!!!

Guru ...

Yohanes 1:37-39Yohanes 1:37-39

Apa
yang kamu

inginkan? Apa
yang kamu 

cari?

Di mana
Engkau

tin�al?

ikutlah
Aku dan
lihatlah.

Guru!!!

PergiLAH!
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Lalu, mereka mengikuti-Nya.

Rabi, aku
akan segera 

kembali ....

Simon!

Simon!!!

Andreas? 

Simon,
itu Dia!

Sang
Mesias!

Sang
Mesias?

Di sini?

Yohanes 1:40-41Yohanes 1:40-41

Maksudmu
siapa? Si

Pembaptis?

Betul-betul
Dia!

Dia di sini!
Aku telah seharian

bersama-Nya!

Bukan! Tetapi Pribadi
yang selalu dibicarakan

si Pembaptis!

Ada
apa?

Aku harus
pan�il saudaraku …

dia tidak akan percaya
dengan siapa aku

menghabiskan waktu
hari ini!

Andreas, kamu
mau kemana?

18



Kamu harus 
dengarkan apa 
saja yang Dia 

katakan!

Menurutku, kalau dia bicara
tentang Sang Mesias,
Yohanes itu seperti

nabi ...

… yaitu bicara 
tentang apa yang 

akan terjadi, bukan 
tentang yang sedang 

terjadi!

Ha ha! Tidak! ini 
tentang s�t ini! 
sekarang juga!

Kamu
Simon, anak

Yohanes.

Mereka menghabiskan waktu 
seharian bersama-Nya.

Ya. Kamu
akan dipan�il 

Petrus.

Petrus? “Batu 
karang”? Nama yang

bagus untuk 
saudaraku!Salam, Rabi.

Saudaraku
berbicara banyak 
tentang Engkau.

Tapi, kamu
akan dipan�il 

Petrus ...

Jadi,
bagaimana
menurutmu?

Yohanes 1:42Yohanes 1:42

Dia Orang
yang luar

biasa.

Ayo! Sekarang
kita harus naik

ke perahu.

Kita kehilangan
waktu! Mestinya
air sudah dingin

dan ikan-ikan
akan naik ke
permuk�n.

Salam!

19



K�sokan harinya.

pagi
dan sore,

anak domba
dikurbankan

demi dosa kita,
tapi Dia yang

datang setelah
aku adalah Anak

Domba yang
dinubuatkan
oleh nabi
Yesaya!

Di mana
teman-temanmu?

ikutlah
Aku!

Filipus!

Tentu,
Rabi!

Tentu!

Yohanes 1:43-44Yohanes 1:43-44

Rabi,
ada sesuatu

yang ingin aku
lakukan sebelum

kita pergi.

Aku
akan pergi
ke Galilea.

Baiklah ...
Engkau

berasal 
dari sana

‘kan?

Mereka
para nelayan. 

Mereka bekerja 
semalaman.
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K�sokan harinya.

pagi
dan sore,

anak domba
dikurbankan

demi dosa kita,
tapi Dia yang

datang setelah
aku adalah Anak

Domba yang
dinubuatkan
oleh nabi
Yesaya!

Di mana
teman-temanmu?

ikutlah
Aku!

Filipus!

Tentu,
Rabi!

Tentu!

Yohanes 1:43-44Yohanes 1:43-44

Rabi,
ada sesuatu

yang ingin aku
lakukan sebelum

kita pergi.

Aku
akan pergi
ke Galilea.

Baiklah ...
Engkau

berasal 
dari sana

‘kan?

Mereka
para nelayan. 

Mereka bekerja 
semalaman.

“... dia bermimpi, dan 
lihatlah, sebuah tana 

didirikan di atas bumi yang 
ujungnya sampai ke langit. 

Lihatlah, para malaikat 
A�ah turun naik
melaluinya ....”

Tana antara
surga dan bumi,
antara Tuhan dan

manusia ...

Kami telah bertemu
dengan Pribadi yang
Musa tuliskan dalam

hukum Taurat!

Natanael!!!

Natanel,
kamu harus

ikut aku.

Ayo ikut
dan temui

Dia!

Orang
yang jujur
dan benar!

Kabar yang aku
dengar tentang
orang-orang

di sana …

Mungkinkah
sesuatu yang
baik datang

dari Nazaret?

Sebelum Filipus
memanilmu, Aku
melihatmu duduk
di bawah pohon

ara!

Aku
melihatmu!

Yohanes 1:45-48Yohanes 1:45-48

Sebuah
tempat yang
nyaman untuk
berdoa, me-
renung, dan
mempelajari

Taurat.

Bagaimana
Engkau tahu

tentang
aku?

Nazaret!
Kota yang

kecil!

Nah,
dia inilah

orang israel
sejati!

bicaralah
dengan-Nya dan
lihat sendiri!

Sangat
dekat dengan
pos penjag�n

Romawi.

Namanya
Yesus! Yesus dari

Nazaret!

Sang Mesias?
Kamu serius dengan

apa yang kamu
katakan?

Pribadi yang
dibicarakan oleh

para nabi!
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Rabi,
Engkaukah
Anak A�ah

itu?
Engkau

adalah Raja
atas segala

raja.

Jadi,
kamu percaya 

karena Aku berkata 
Aku melihatmu di 

bawah pohon
ara?

Natanael, 
Bartolomeus,
kamu belum

melihat
apa-apa!

Aku berkata
kepadamu, kamu
akan melihat 

surga terbuka!

Malaikat A�ah
akan naik dan turun 

antara surga dan bumi, 
di hadapan Anak 

Manusia!

Tan�a
antara surga

dan bumi, antara
A�ah dan
manusia.

Yesus dan para murid pergi ke rumah-Nya di 
Galilea. Sementara di sana, mereka diundang 

ke pesta perkawinan di dekat kota Kana.

Yohanes 1:49-2:1Yohanes 1:49-2:122



Yohanes 2:2-9Yohanes 2:2-9

ini bukan yang 
aku harapkan 

ketika Dia 
memintaku untuk 

mengikut-Nya.

Yesus! Ada
masalah!

Hei,
kalian!

isi
gelasku! Tapi

tuan-- Ba--
baik tuan.

Cepat!
isi gelasku!

isi
tempayan-

tempayan ini
dengan

air!

Air. Senang
ada Orang yang
membantu kita
mendapatkan

solusinya.

Maria bilang
kita harus lakukan
apa yang Dia minta!

Jadi, lakukan
saja!

Tempayan-
tempayan ini?

ini biasa dipakai
untuk mencuci 

tangan!

Lakukan
apa saja yang
Dia minta, ya!

Dia pintar, Dia
akan membantu
menyelesaikan
masalah ini!

Mereka
kehabisan
an�ur!

ibu,
mengapa
Aku harus
terlibat?

Waktu-Ku
belum
tiba.

Aku punya firasat dia 
tidak akan melakukan 

banyak hal seperti 
yang kita harapkan.
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M� ...

Lihat ini!

Cium ini!

Rasakan!

Yohanes 2:10-11Yohanes 2:10-11

Dengan penyat�n kemuli�n-Nya
ini, murid-murid-Nya menjadi

beriman kepada-Nya.

ini tanda
mukjizat
pertama

yang Yesus
lakukan.

ini an�ur
terbaik yang
pernah aku

minum.

Di mana pengantin 
laki-lakinya!?!

Tapi,
tempayan-tempayan 

itu ...

Aku
tahu! Air! Aku
melihatnya!

Biasanya an�ur
terbaik dikeluarkan
dahulu, baru setelah
tamu kekenyangan,

dikeluarkan an�ur 
yang murahan.

Tetapi, si cerdik itu 
menun�u dan baru 

sekarang mengeluarkan 
an�ur terbaiknya. ini 
an�ur terbaik yang 

pernah aku minum!

M��?
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KiSAH
SEORANG PRAJURiT

 “Persiapkan Jalan Bagi-Nya"

Jawaba�ya 
adalah “tidak”, 

teman!

Dengar,
Tuan.

Tidak!

Hentikan!

Yaron, mungkin kita
bisa mengaturnya?

Jika
Yaron bilang

kepala pelayan
tidak bisa
digan�u--

Lalu, Untuk apa
dia memintaku datang

jika tidak berniat
menemuiku?!

Yaron dan aku 
hanya melakukan 

tugas kami.

S t ini, kepala 
pelayan tidak bisa

digan�u!

Aku bilang, 
dia tidak bisa 
digan�u!!!

Kamu
tidak percaya 

padaku?!

Tapi, kepala 
pelayan itu 

berkata akan 
menemuiku

hari ini!

Tapi, kami
harus bicara 

tentang harga 
gandum yang 
dia butuhkan 

untuk--

ini
berarti kita

harus melakukan
tugas tambahan …
Tentu akan butuh

sedikit bonus
juga.
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Kenapa 
tidak bilang 
dari tadi?

... uh, Ezra ... 
sepertinya dia 

di dalam.

Baik, tentu 
“Ezra” ...

“Ezra”?

Tapi, 
“Ezra”?

Tuan! Kami 
hanya ... eh, kami 

tidak ....

Tapi, aku ke 
sini bukan 
untuk itu!

Kemari 
Yoakim!

“Ezra” bisa 
membantumu, 

prajurit!

Apa yang 
bisa kami 

bantu, Tuan?

Aku
butuh orang 
yang dapat 
kupercaya.

Bagaimana 
dengan hamba? 
Apa hamba akan 

menjaga gerbang
ini sendirian

saja?

Prajurit!!!

Kamu
tidak percaya 

padaku?!

Kamu 
bermasalah 

dengan Ezra?

E�h, tidak ... 
aku akan ambil 

bagia�ya.

itu nama 
terbaik yang 

muncul di 
pikiranku!

Diam! Aku lihat apa yang 
kalian lakukan. Harusnya 
kalian melakukan semua 

itu dengan lebih
tenang!

Kalau iya,
dengan senang hati 

akan kukantongi 
semua bagia�ya, dan 
tidak perlu berbagi 

denganmu!

Tentu 
percaya! Cukup!

Kalau begitu 
‘kan tidak perlu 
ada masalah!

Pastikan cukup 
untu�u, rekanku 
Yoakim di sini, dan 
rekan kami yang 

lain ...

26



apa kamu sudah
dengar tentang
si Pembaptis?

Dia tidak 
berbahaya, 

karena dia hanya 
mendorong 
orang untuk 

menjadi warga 
yang baik.

Dia bilang, 
Herodes harus 
berbalik dari 

dosanya, karena 
dia juga harus 

t�t pada hukum 
A�ah.

Tapi, kamu pasti
sudah dengar tentang
Herodes Antipas yang
telah mengambil istri
Filipus, saudaranya.

Ya, benar 
yang itu.

Ayolah 
minum dan 
makan! ini 
untukmu, 
Yoakim!

Tapi,
dia tidak 

menghasut 
orang untuk 
memberontak 
atau sema-
camnya …

Si Yohanes ini -- 
nama Pembaptis itu 
-- telah mengecam 
perbuatan raja.

Ya, hamba sudah 
mendengarnya.

Belum.

Baik, 
Tuan ...

“ ... hamba akan 
melakukan yang 

terbaik.”

Pergi dan 
periksalah si 
Pembaptis itu.

Coba kamu
dengarkan apa yang
dia katakan dan apa 

reaksi orang-orang di 
situ. Lalu, laporkan

kepadaku.

Tepat 
sekali!

Bukankah dia 
yang membaptis 
orang-orang di 
sungai Yordan?

Untuk 
menghapus 
dosa atau 
apalah …
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Ceritakan apa yang 
kamu ketahui tentang 

si Pembaptis ini?

Tuhan 
berbicara 

melalui 
dia!

Dia
membawa 

kebenaran 
firman A�ah 

kepada
kami.

Ketika
Raja Daud 

berdosa, apakah 
Tuhan mengabaikan 
dosanya karena 

dia seorang
raja?

Sang Mesias? 
Benarkah?

Lalu, 
bagaimana 

dengan 
Herodes?

Bagaimana denga�ya? 
Apa dosa-dosanya akan 

bebas dari hukum 
A�ah?

Tapi,
persiapan 

Yohanes adalah 
persiapan hati! 
Bukan pedang!

Dia mengatakan 
sedang mempersiapkan 

jalan bagi Sang 
Mesias!

Aku datang untuk 
melihat sendiri apa 
yang dihebohkan di 

sini!

Seluruh keluarga 
saudaraku telah 
dibaptis min�u

lalu!

Perkat��ya 
berkuasa!
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Teman, kamu tidak perlu 
khawatir dengan dosa

raja kita s
t ini. Perkat
�ya 
berbahaya.

Beberapa waktu lalu, 
aku melihat hal yang 
sangat luar biasa!

Seorang Pria,
orang bilang Dia 

sepupu Yohanes, Dia 
datang minta untuk 

dibaptis!

Tapi, aku pikir ada
hal lain yang sedang

terjadi di sini, sesuatu
yang tidak kita harapkan,

bahkan sesuatu yang
mungkin tidak kita 

inginkan ...
... Atau 

butuhkan.

Aku tidak 
keberatan jika 

Herodes Antipas, 
dan orang-orang 
Romawi yang ada 
di belakangnya, 

digulingkan.

Lalu, 
s kor 

merpati turun
dari langit dan 
ada suara yang
berkata bahwa

Dia Anak
Aah!

Yohanes bicara 
tentang Mesias 
persis seperti 

yang kita inginkan 
selama ini, Orang 
yang mematahkan 
rantai dari semua 

keraj
n yang 
sudah menjajah 

kita selama 
puluhan tahun.

Tiba-tiba, 
khotbah Yohanes 

berubah dari 
“Bersiaplah 

Mesias sedang 
datang", menjadi 

“Mesias ada
di sini".

Malah 
mendekati 

ajaran
sesat!

Tapi, kita
tidak mungkin 

menghukum orang 
yang mengajak 

hidup dalam 
kemurnian.

Harusnya kamu 
lebih khawatir 
dengan dosa 
yang sedang 

terjadi di sini …

itulah
pesan Yohanes, 
yang juga dia 

sampaikan kepada
Raja Herodes …
atau aku … atau 

kamu!!
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Bertobatlah 
dari segala 

dosamu!

Tuan! Aku 
seorang 
prajurit!

Seorang 
prajurit?

"Dia benar. 
hamba yang 
bertanya …"

Jangan 
memeras!

Siapkan 
hatimu!

Jangan 
menuduh 
orang 
secara 
salah!

Kamu sudah 
tahu apa 

yang akan 
aku katakan, 

bukan?

Aku akan membaptismu 
dengan air, dan s�t kamu 
menin�alkan tempat ini, 
ingatlah bahwa tempat ini 

adalah tempat hatimu 
berbalik dari hidupmu yang 

jahat kepada kesucian 
Tuhan!

Tapi, s�t
kamu pulang,

lakukan seperti
yang dituntut

oleh para
nabi!

Apa yang
harus kulakukan
untuk menyiapkan 
diri bagi Mesias 

yang engkau 
bicarakan ini?

Berbagilah 
dengan orang 
miskin! Lindungi 
para janda dan 

anak yatim!

Lihatlah,
Dia sudah 
datang!

Aku sudah 
melihat-Nya, 
juga banyak 
dari kamu!

Seperti
yang kukatakan,

aku hanyalah
pembawa kabar,

untuk mempersiapkan 
jalan bagi Dia 

yang lebih besar 
daripadaku!

Cukupkan 
dirimu dengan 

gajimu!
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… tapi s�t dia
menjawab, hamba
sudah tahu apa
yang akan dia

katakan.

Hamba tahu, 
hanya saja--

Tidak.
Tapi, si 

Pembaptis ini 
bukanlah 
ancaman.

Dia
meman�il 

bangsa kami, 
umat A�ah, 

untuk menjadi 
bangsa yang

baik dan
saleh.

Berbeda dengan mereka 
yang mengaku sebagai nabi, 
yang muncul dari waktu ke 
waktu, dia tidak menghasut 
orang untuk membangkang 

atau memberontak.

Jadi, apakah 
kamu ikut 
dibaptis?

Apakah dia 
berbicara 
tentang 
"Mesias"? 

Ada kabar 
angin …

Tapi, pesan 
Yohanes hanya 

bersifat rohani, 
bukan politik.

Terima 
kasih, 

Yoakim.

... kamu bisa 
memberika�ya 
kepada orang 

miskin.

Kecuali,
kalau menurutmu

si Pembaptis tidak 
menyetujuinya, ...

Tapi, ada
kabar lain lagi. 

Raja dan istrinya 
tidak senang dengan

apa yang Yohanes
katakan.

ini sedikit uang 
ekstra dari 

pembayar pajak 
kita yang

setia.

Jika aku jadi 
kamu, aku tidak 
akan ikut-ikutan 
dengan ajaran 
sesat apapun.

Katanya, dia
telah bertemu

dengan Orang yang
akan menjadi
Mesias kami.

Benar, 
Tuan.

Tentu saja!
Kamu tahu artinya 
menjadi prajurit 

dalam pengabdian 
kepada Herodes, 

begitu juga 
Yohanes ini!
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Jadi, 
bagaimana 
misi kecilmu 
kemarin?

Silakan
masuk. Kepala
pelayan sudah
menun�umu!

Malah, aku 
ingin mengembalikan 

uangmu yang hilang di 
sini kemarin.

itu ... 
menarik.

Tidak sepeser
pun, Tuan.

Aduh,
dua orang 

itu lagi!

A--
apa?

Aduh! kamu 
membuat kita 
kehilangan 

bonus!

Apa
yang kamu 
lakukan, 
Yoakim?!

Menjalankan 
tugasku …

Bukan
Herodes 

yang sedang 
kubicarakan, 

Yaron.

... Melayani 
Sang Raja.

BERAPA 
YANG HARUS 
KUBAYAR?

Cih! Aku
yakin Herodes
akan ban�a 

padamu!

Yah, 
rekanku 
Ezra dan 
sepupunya 
sedang--

Kudengar,
kamu harus pergi 

ke sungai atau
apalah itu.

Hari ini aku
diminta kepala 
pelayan untuk 
datang dan 

mendiskusikan 
pengiriman

gandum khusus 
dari Mesir.
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