Tidak lama setelah mukjizat
pertama Yesus, Dia pergi ke
daerah pingGiran Yudea.
Orang-orang
mulai mengikuti dan
mendengarkan-Nya.

Dan, para murid-Nya
membaptis banyak orang
yang mengikuti-Nya.

Percayakah
kamu kita
melakukan
ini?
Aku
merasa ...
diriku tidak
layak.

Misi Yesus dimulai
dalam kesungGuhan.

Bagaimana
menurutmu?
Dan, hal itu
tidak luput dari
perhatian.

Di sisi lain
Sungai Yordan ...

Guru!
Guru!

tidak
tahu!
Yang lebih
penting,
apa yang
Yohanes
pikirkan
tentang
ini?

Ya, ada
apa?

itu Orang yang
kau baptis ketika
kita di seberang
Sungai Yordan ...
... sekarang Semua orang malah
datang kepada-Nya,
Dia sedang
bukan kepadamu!
membaptis
orang, Guru!

Apa yang
akan kau
lakukan?

Yohanes 3:22-36

Bagaimana aku
bisa membuatmu
mengerti?
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Bisakah orang menerima
sesuatu yang tidak
diberikan kepadanya?
Tidak!

Seperti murka AlLah
yang turun kepada
siapa pun yang
menolak AlLah!

Aku berasal dari debu,
dan milik debu! Dia
berasal dari surga
dan milik surga!

Murka AlLah
akan turun kepada
siapa pun yang
menolak Dia!

Seperti
Raja Herodes, yang
menyebut diri raja orang
Yahudi, tetapi melangGar
hukum Yahudi.

Di antara
hal-hal jahat
yang dilakukanNya,
dia menikahi istri
saudaranya,
ini jelas--

Kamu tidak boleh
berbicara melawan rajamu
seperti ini!

Pengkhianatan!

Kami mendapat
perintah untuk
membawamu--

“ -- menghadap
Raja Herodes
Antipas!”

Aku tahu
kamu sudah
mengatakan halhal yang buruk
tentang aku
dan istriku.
Apa
pembelaAnmu
tentang itu?

Aku hanya
menyatakan
kebenaran.

Kamu sudah
menikahi istri
saudaramu.
itu
melangGar
hukum.

Kamu hanya
orang bodoh
yang tidak tahu
apa-apa tentang
masalah ini.
Kamu adalah
raja! Kamu harus
menegakKan
hukum AlLah ...

... Tapi,
kamu malah
melangGarnya!
Bawa dia
pergi!
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Matius 4:12; Markus 1:4; Lukas 3:19-20

Orang-orang
mengira dia
adalah nabi!
Apa
yang harus
kita lakukan
kepadanya?
Ya.

Mereka
tidak akan
suka kalau kita
Meski
menghukum mati
begitu ...
orang “suci”.

... aku
menyukainya!

Tidak tahu
mengapa …

... Mungkin,
karena dia
bermulut besar dan
punya nyali untuk
memakainya!

Filipus! Natanael!

Berita buruk!
Sangat buruk!

Herodes
sendiri yang
memberi
perintah!

Yohanes
ditangkap!

Apa yang
harus kita
lakukan?

Apa yang
bisa kita
lakukan?

ini hanya soal waktu, Filipus,
sebelum Herodes mengaitkan
Yesus dengan Yohanes.
itu sudah
terjadi!

Kami dengar,
Yesus membaptis
lebih banyak orang
daripada Yohanes.
Sebenarnya,
kamilah yang
membaptis. aku
dan Natanael,
bukan Yesus.

Kalau begitu,
nasibmu akan
sama dengan
Tuanmu!

Matius 4:12; Lukas 3:19-20
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Guru, Engkau
sudah membuat
orang Farisi
itu gusar.

Mereka tidak suka
ajaran-Mu dan
kaitanNya dengan
Yohanes.

Terutama,
sejak Yohanes
ditangkap
oleh raja!

“... ke Galilea.”

mereka berjalan melintasi
Samaria menuju Sikhar, tempat
Yakub memberikan sumur
kepada Yusuf, anaknya.

Ditangkap
Herodes.
seorang Nabi
tidak dihormati
di tempat
asalnya.
Mungkin, inilah
saAtnya kita
pindah dan
kembali ...
Aku
lapar
sekali.

Haruskah kita
pergi ke kota? apa
orang Samaria mau
menjual makanan
kepada kita?

Sekarang, wilayah itu menjadi milik orang Samaria,
keturunan Yahudi yang mengGunakan Taurat, tetapi
tidak menjalankan agamanya seperti orang Yahudi.

Uang adalah uang,
tidak peduli kamu orang
Yahudi atau Samaria,
ya ‘kan?
Aku akan
tungGu di sini.
Mengistirahatkan
kakiku yang
sakit.

PerbedaAn keyakinan ini menumbuhkan
banyak kebencian dan rasa curiga
antara kedua bangsa tersebut.

Maukah kamu
memberi-Ku
minum dari
sumur ini?

Kalau kamu Tahu SiAPA
yang memintamu minum,
kamu akan memintanya
kepada-KU!

Aku?
Engkau
meminta air
kepadaku?
Aku ini orang
Samaria!
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Dan, Aku
juga akan
memberimu minum
Air kehidupan.

Yohanes 4:1-26

Sumur
ini dalam,
Tuan.

Engkau tidak
bisa mengambil
air tanpa ember
dan tali!
Atau, apa
Engkau pikir
Engkau ini
istimewa?
Engkau
pikir Engkau
sehebat Bapa Yakub,
yang memberi minum
ternak, keluarga, dan
dirinya sendiri dari
sumur ini?

Yakub minum
Begitu juga
dari sumur ini, kamu, Aku, atau
tapi selalu
siapa pun yang
haus lagi.
minum air ini.

Aku suka itu.
Berikan kepadaku air
itu supaya aku tidak
harus kembali ke
tempat ini ...
... dan tidak
perlu lagi lewat di
depan orang-orang
yang menghakimiku
dengan tatapan
mereka.

Tapi, siapa
yang minum air
kehidupan-Ku tidak
akan pernah
haus lagi.
Tidak hanya
itu, air yang
Kuberikan akan
menjadi mata air
yang memberi
hidup kekal!

Benar
sekali.
Pulanglah.
ajak
suamimu
ke sini.

Aku ... aku
tidak punya
suami.

Kamu sudah
punya lima suami,
dan laki-laki
yang bersamamu
sekarang bukan
suamimu.
Engkau ini ...
apakah Engkau
seorang nabi?

Yohanes 4:4-27
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Betul ‘kan?
Engkau seorang
nabi Yahudi.

Kalian,
orang-orang
Yahudi berkata
bahwa karena kami
menyembah AlLah
di gunung ini, bukan
di Yerusalem ...

Dengar ...

Bapa ingin
orang menyembah
Dia dalam Roh dan
kebenaran! itulah
penyembah yang
sejati.

di atas
gunung ini, atau
Di Yerusalem
Tidak ada
bedanya.
Satu-satunya
perbedaAn adalah
KAMU tidak tahu siapa
yang kamu sembah,
tapi orang Yahudi TAhu,
karena keselamatan
datang MELALUi
orang Yahudi.
Aku tahu Mesias
akan datang dan kami
akan mengerti saAt
Dia menjelaskan
semuanya!

Aku di
sini ...

... dan aku
menjelaskanNya
kepadamu.

Kami membawa
makanan untuk-Mu.

Guru, mengapa
Engkau bicara
denganNya?

Apa ada orang
lain yang memberi
Dia makanan?

Aku punya
makanan, tapi
makanan yang
tidak kamu
ketahui.

... adalah
melakukan
kehendak Dia
yang mengutus
Aku ke sini!

Mungkin
perempuan
itu?

Setelah
menanam
di ladang,
seorang
petani akan
menungGu
sampai
masa panen,
Nah, bukalah
bukan?
matamu dan lihatlah
ladang itu!

Sahabatsahabat-Ku,
makanan-Ku ...
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Yohanes 4:4-27

inilah
Kita akan
waktu untuk
menuai apa yang
menuai!
sudah ditabur
sebelum Aku
datang!

AlLah
ingin agar
kita
menyembah
Dengar,
dalam Roh dan
AlLah
Kebenaran!
adalah
Roh!

Dia tahu
segalanya
tentang diriku!
Dosa-dosaku!

Hal-hal yang
bahkan tidak
diketahui oleh
orang yang
suka gosip.

Akan AKu
jelaskan …

Yesus tingGal di sana selama dua hari,
dan banyak orang Sikhar memercayai-Nya.

Lalu, Yesus melanjutkan
perjalanan-nya, kembali ke Galilea.

Waktunya
KerajaAn Surga
sudah tiba! sudah dekat, dan
kalian harus
bertobat!

Dia melakukan
mukjizat yang kedua.

Bertobat dan
percayalah!

Aku
pejabat dari
Herodes Antipas!
Aku datang dari
Kapernaum.

Aku sudah
dengar apa
yang Engkau
lakukan dan--

Kalian
salah
paham!

Dan, di sana, Dia
disambut hangat oleh
orang-orang Galilea.

Tuan!
Dia mengajar di sekitar
kota itu dan dalam
sinagoge-sinagoge.

TUAN!!!

Yohanes 4:28-45
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kamu
tidak akan
menangkap
Yesus seperti
Yohanes!

Aku sudah
dengar
tentang
Engkau!

saAt
aku dengar
Engkau di sini,
aku harus
menemui-Mu!

Kamu ingin melihat
tanda, keajaiban, dan
mukjizat sebelum
kamu percaya pada
kata-kata-Ku?

AnakKu sudah
lama sakit dan
kapan saja dia
bisa mati!

Tolong,
datang dan
sembuhkan
anakKu!

Pulanglah.
Anakmu tidak
akan mati.

T--tuan?
Dia akan
hidup!

Mari, ikutlah
aku sebelum
anakKu mati!
Dia demam
dan tidak
punya banyak
waktu!

Demam anak itu
sembuh seperti yang
Yesus katakan.

Tepat saAt Yesus
mengatakanNya.
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Yohanes 4:46-54

Tidak lama kemudian,
Yesus kembali ke
Nazaret.

Pada hari Sabat, Dia pergi
ke sinagoge untuk beribadah.

sinagoge yang dulu pernah Dia
kunjungi saAt masih remaja.

Selamat datang
Yesus, anak Yusuf!

Dia beribadah
dengan orang-orang
yang sama ketika Dia
masih remaja.

Maukah Engkau membacakan
kitab para nabi bagi
kami?

Ya, tentu.
Gulungan yang diberikan kepada-Nya
merupakan gulungan kitab Nabi Yesaya.

“Roh Tuhan ada
pada-Ku, karena Tuhan
telah mengurapi-Ku untuk
memberitakan Kabar Baik
kepada orang-orang
miskin.”

“Dia mengutus-Ku
untuk menghibur yang susah,
menyatakan kebebasan bagi
para tawanan, dan membukakan
penjara untuk mereka
yang tertawan.”

Sesuai tradisi,
orang-orang
menungGu.
pembacaAn selesai,
tetapi si pembaca
diharapkan mengajar dari bacaAn
tersebut.

Kamu sudah
mendengar
perkataAn dari
Kitab Suci.
hari ini,
Kitab Suci telah
digenapi tepat
di hadapanmu.

Apa?!
Matius 4:23-25; Lukas 4:16-21, 44
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Apa yang
Dia katakan?

Aku tahu, kalian
ingin Aku melakukan
apa yang kulakukan
di Kapernaum.

Dia ini
anak Yusuf,
‘kan?

Apa Dia
mengatakan
seperti yang
kupikirkan?!

Elia bisa saja diutus
kepada janda mana pun
di israel selama masa
kelaparan!

Kalian ingin
Aku melakukan
bagi kota asal-Ku
apa yang sudah
Aku lakukan
ketika di luar
Nazaret.
Tetapi,
dengarlah! Nabi
sejati tidak akan
diterima di kota
asalnya!

Beraninya
Mengutuk kami
Engkau berbicara
seperti ini!
seperti ini!

Tapi, dia
justru diutus
kepada janda
di Sarfat untuk
memberinya makan
secara ajaib!
Dan, tidak
lama setelah itu,
Elisa bisa saja
diutus ke banyak
penderita kusta
di israel!
Tapi, dia
justru diutus
ke Siria untuk
menyembuhkan
NaAman!
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Lukas 4:22-30

Keluarkan
Dia dari
kota!

usir
Dia dari
sini!

Para
nabi tidak
dihormati
di kota
asalnya?

Mungkin karena
mereka melakukan
tindakan yang tidak
terhormat!

Aku tadi
memeganginya ...

Bawa Dia
ke jurang!

Lempar
Dia–-

Lemparkan
saja orang
sesat ini!

Mustahil!

Ke
mana Dia
pergi?

TungGu!
a--apa?

Di mana
Dia?

Yesus?
Bagaimana--?

ini saAtnya
kita pergi.

Lukas 4:22-30
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Yesus meningGalkan Nazaret
dan tingGal di Kapernaum.
SaAt di sana, orang-orang mengerumuni
Dia untuk mendengar pengajaran-Nya.

Salam,
Petrus!

Hari itu, Yesus
mengajar orang
banyak dari atas
perahu.

Petrus?
Siapa? Oh
ya, aku ...
Salam,
guru!
Apa ada …
yang bisa
Aku bantu?

Apa kamu
mendapat banyak
tangkapan tadi
malam?

Tentu
saja,
Petrus.

Uh, tidak.
Tidak satu
pun.

Tolong,
bawalah
perahumu
sedikit lebih
ke tengah.
Tentu.
Apa saja
untuk-Mu.

Petrus,
terima
kasih.

Sekarang,
jika kamu bisa
lakukan satu
hal lagi …
Apa yang bisa
Aku lakukan
untuk-Mu, Guru?

Oh, ini
bukan
untuk AKU.
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Matius 4:18-22; Markus 1:14-20; Lukas 5:1-11

ketika Dia
selesai ...

Berlayarlah
ke perairan yang
lebih dalam dan
tebarkan jalamu
di sana.

Guru, aku
sudah berlayar
semalaman dan
belum menangkap
apa pun!
Apalagi,
ini tengah hari.
kita pasti tidak
akan menangkap
apa-apa!

Mari lihat
apa yang kamu
tangkap.

BaikLAH!
Ayo kita
lakukan!

MENURUT
gURU, APA
YANG AKAN KiTA
tangkap?

Hanya DEMi
Engkau, AKAN AKU
lakukan!

Ayo,
temanteman!

Kamu
rasakan
sesuatu?
Merasakan
apaAaA-Wow!!

Hei CEPAT
Kemari!

Kami butuh
bantuan!

Matius 4:18-22; Markus 1:14-20; Lukas 5:1-11
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A--Aku tidak
percaya ini!

Guru …

Tuhan.

TingGalkan
aku, Tuhan.
pergilah
dariku.

Aku orang
berdosa. Orang
yang mengerikan,
buruk, penuh
dosa ...

jangan
takut!
Petrus, Aku
memangGilmu,
ikutlah Aku.

ya,
guru!

ikutlah
Aku untuk
menjala
manusia!
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Matius 4:18-22; Markus 1:14-20; Lukas 5:1-11

Sedikit lebih jauh
di pantai itu …

Andreas,
kamu mau
ke mana?

Yesus ...
Aku pernah dengar
tentang mukjizat dan
pengajaran-Nya.

kalian
berdua,
Kemarilah!

Bukan! Pagi
ini! Tangkapan
terbesar
yang pernah
kulihat!

Kami dengar
kamu mendapat
tangkapan besar
semalam!

Yesus!
Dia yang
membuat
ini terjadi!

Mengikuti
orang seperti
diri-Nya pasti akan
sangat luar biasa.

ikutlah
Aku!

Yakobus dan Yohanes,
anak-anak Zebedeus.

Pergilah,
nak!
Cepat!
Orang ini
punya kuasa
dalam perkataAn
dan perbuatan!

Begitulah, mereka
juga mengikuti-Nya.

Matius 4:18-22; Markus 1:14-20; Lukas 5:1-11
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Ketika hari Sabat tiba,
Yesus pergi ke sinagoge
untuk mengajar.

Yesus,
apa yang
Kau inginkan
dari kami,
hAh?!

Di sinagoge,
mereka dihadang …

Apa engKau
datang untuk
menghancurkan
kami? Pasti
benar! Pasti
benar!

... oleh seorang
yang kerasukan
roh jahat.

Aku tahu siapa
Kau! Ya aku tahu,
aku tahu, aku
tahu!

Ya,
kamu
tahu.
Tapi, kamu
tidak akan
memberitahu
siapa pun!
diam, dan
keluarlah
dari orang
ini!!

Orang-orang sangat kagum,
bukan saja karena Yesus
mengajar sebagai orang
yang memiliki kuasa---tapi juga karena
dia bertindak sebagai
orang yang memiliki kuasa.

Ketika mereka pergi
dari sinagoge ...

Tuhan,
bersediakah
Engkau datang
ke rumahku?
Engkau punya
kuasa untuk memerintah,
seperti kepada roh-roh
jahat dan ikan--

“--ibu mertuaku
sakit demam.”
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Markus 1:21-28; Lukas 4:33-37

Mari! Silakan
masuk! Jadi,
Engkaulah
Yesus yang
dibicarakan
Simon!

Demam ini
akan pergi
darimu.

Simon telah bercerita
tentang mukjizat
yang dilihatnya.

keadaAn
ibu sangat
lemah sejak
demam.

Aku hanya
wanita tua.
Sangat lelah,
sangat lemah
tapi Engkau--

Dia sudah
sakit beberapa
lama.

Sekarang.

Tolong,
diamlah
sebentar.

tapi, …
dia masih
HiDUP dan
bisa bicara
SENDiRi!

Tuan rumah
macam apa
kita ini?
Aku … aku
berterima
kasih!

Adakah
yang bisa
kuhidangkan
untuk-Mu?

Makanan?
Minuman?

Aku rasa …
Aku belum pernah
sesehat ini!

hari itu, berita menyebar. Malamnya, orang-orang berkumpul. mereka
membawa orang yang sakit dan lemah, dan Yesus menyembuhkan mereka.
Mereka juga membawa orangorang yang dirasuki roh jahat ...
roh yang tampaknya tahu tentang Yesus,
teTapi Dia mengusir mereka dan tidak
memberi mereka kesempatan untuk bicara.

Matius 8:14-17; Markus 1:29-34; Lukas 4:38-41
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Pagi-pagi benar,
keEsokan harinya.

Setelah menemukan tempat
sunyi, Yesus berdoa sampai ...

Guru!

Tolong,
tingGalLah
bersama
kami!

Orang-orang
Berita
mencari-Mu!
menyebar
selagi kita
tidur.

Kita akan
pergi ke beberapa
desa terdekat
lainNya.

Aku sudah berkhotbah
kepadamu tentang
KerajaAn AlLah!

Ya! Kami
mohon!

Sekarang, Aku harus
meneruskan pesan itu
kepada yang lain!

itulah yang Yesus lakukan,
berkeliling sekitar Galilea,
mengajar, berkhotbah
dan menyembuhkan.

Selama Yesus berkeliling,
berita terus menyebar.
Kerumunan orang
terus berkumpul.

Tuhan!!!

Apa yang
Dia lakukan
di sini?

Tuhan ...
tolong ...
Astaga!
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Markus 1:35-39; Lukas 4:42-44

Laki-laki itu menderita
kusta, penyakit yang
mengGerogoti tubuh
dan mempengaruhi
sistem syaraf
serta organ dalam.

Tuhan ...

Pengidap penyakit
ini hidup dalam
kesakitan dan
terasing, dijauhi
masyarakat karena
mereka takut
tertular.

... kalau
Engkau mau,
tolong ...
… tahirkan
aku!

Tolong.

Aku mau.

Matius 8:2-4; Markus 1:40-44; Lukas 5:12-14

Jadilah
tahir.
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A--aku ...
oh, terima
kasih!

Jangan
bilang kepada
siapa pun bahwa
Aku melakukan
hal ini.

Terima
kasih!

Baik,
Tuan!
Baik,
Tuan!

Tapi,
orang ini
memberitahu
setiap orang
yang ditemuinya
tentang apa
yang terjadi
dan siapa yang
melakukanNya.

Sekarang
pergilah!
Perlihatkanlah
dirimu kepada imam,
dan berilah persembahan
penahiran seperti yang
diperintahkan Musa.
Kabar semakin
tersebar.

apa kamu
sudah dengar
pengajaran-Nya,
Simon?
aku dengar,
Dia disebut Mesias yang
dijanjikan! Bahkan, Dia
mengatakanNya sendiri!

siapa saja bisa
mengatakan apa pun,
Yudas. Tapi, Aku lebih
tertarik pada tindakan!

Sekaranglah waktu
yang paling tepat kita
membutuhkan Mesias!
Kamu
benar,
Simon.

Sementara Yesus berpindah dari kota
ke kota, orang-orang mengikuti-Nya.

Namun, Dia selalu menemukan
tempat yang sunyi untuk
bisa sendiri dan berdoa.
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Lukas 5:15-16

saAt Yesus mengajar di Kapernaum,
para pengikut-Nya dan warga kota
itu berkumpul untuk mendengar
pengajaran-Nya.

Tapi, beberapa orang Farisi dan ahli
Taurat di daerah itu juga datang
untuk mendengar Dia.

Bagaimana Yesus
dapat menyembuhkan
teman kita jika kita
tidak bisa menerobos
kerumunan di
sekitar-Nya?

Tidak
apa, temanku,
kamu sudah
mencoba ...

Tidak!

Kalau kita tidak bisa
menembus kerumunan,
kita bisa lewat atas.
Masuk akal.
TungGu dulu-APA?!

Kita butuh
peralatan.
Dan,
tali!
Apa???

KerajaAn AlLah sudah
dekat, tapi Bapa berbelas
kasih dan Pengampun.

Kamu,
juga harus
berbelas
kasih.

Kamu,
juga harus
mengampuni.

Dan, Bapa
akan-Ada
apa ini?

Markus 2:1-12; Lukas 5:17-26
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Teman kami
ingin menemui-Mu,
Yesus!

Dia percaya
Engkau dapat
menyembuhkanNya!

Teman-Ku,
dosamu sudah
diampuni.

Oh, Yesus!
terima
kasih ...

Nah,
inilah
iman!

Apa?!

Berani
sekali Engkau
mengatakan
kata hujat
seperti itu?

Hanya AlLah
yang dapat
mengampuni
dosa!!!

Mengapa
kamu menyimpan
begitu banyak
kejahatan?
Mana yang
lebih mudah
dikatakan?
“Dosamu telah
diampuni” atau “Berdiri
dan berjalanlah”?
Aku tidak ...
apa maksudMu?

Akan KutunjukKan
kepadamu bahwa
Aku, Anak Manusia,
memiliki kuasa untuk
mengampuni
dosa.

Bangunlah!
Angkat tempat
tidurmu dan
berjalanlah
pulang!

Aku ...
Aku bisa!

Oh, sudah
lama sekali!
Terima kasih!

Aku tidak
akan pernaH
melupakan hari
ini! Bagaimana
denganmu,
Tomas?

Luar biasa!
AKu belum
pernah melihat
Hal ini sebelumnya!
Dia memang layak
kita ikuti!
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Markus 2:1-12; Lukas 5:17-26

Kemudian, ketika Yesus
berjalan menyusuri Kapernaum ...

Pencuri
bekerja untuk
pencuri ...

Kamu tidak lebih baik
daripada orang-orang
romawi, Matius Lewi!

... Apa yang
kamu lihat?

Aku
bekerja
dengan
jujur, aku
pastikan
itu.

itu Dia,
‘kan? Yesus,
Sang Guru
dan Tabib.

Aku tahu
pemungut pajakmu
menagih uang lebih,
sebagian untuk
mereka dan
sebagian untukmu!

Bah! Dia orang
suci, pasti tidak
ingin berurusan
dengan orang
seperti kamu!

Bagaimana
denganku?!

Kamu.

Bagaimana
dengan
uangku?!

ikutlah
Aku!

Masih ada
pemungut
pajak lain …
mereka akan
membantumu!

Aku Matius! Aku sudah
mendengar banyak
tentang orang ini!

Aku Matias,
dan itu semua
benar!

Aku Barsabas!
Kami sudah mengikuti
Yesus beberapa waktu!
Sangat menyenangkan!

Matius 9:9; Markus 2:13-14; Lukas 5:27-28
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Banyak pengikut Yesus ada
di sana, juga teman-teman
Matius para pemungut cukai.

Malam itu, Matius mengadakan
perjamuan untuk Yesus.

Jujur, Yakobus, aku
merasa sangat
bebas!

Kamu benar-benar
berpikir kamu bisa
langsung tingGalkan
semua ini?

Aku dengan senang
hati meningGalkan
kehidupan lamaku!

Dan, dengan
senang hati!

kami akan
menyusulmu!

Aku mengundang kalian
kemari agar kalian
dapat bertemu dengan
Tuanku yang baru!
Aku tidak
akan lagi
bekerja untuk
Roma!
Atau,
untuk uang!

Siapa yang
butuh tabib?
Yang sehat atau
yang sakit?
Tahukah kalian
apa yang AlLah maksud
ketika Dia berfirman,
“Aku menghendaki
belas kasihan, bukan
persembahan”?

Tidak, aku akan
ikut Sang Tabib
dan Guru yang
suci ini!

Aku datang
memangGil orangorang berdosa
UNTUK bertobat!

Lihat
Dia!
Kalian berdua,
bagaimana bisa
kalian mengikuti
Orang yang makan
dan minum dengan
para pendosa
seperti mereka?
itu baik.
tapi Engkau
duduk di sini,
makan dan
minum ...

... sementara kami orang
Farisi berpuasa secara
teratur! Murid-murid
Si Pembaptis pun
berpuasa!
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Mengapa Engkau
dan para murid-Mu
tidak berpuasa?

Apakah para pengiring
pengantin berduka ketika
pengantin laki-laki masih
bersama mereka? Tidak!
Akan tiba waktunya
pengantin laki-laki itu tidak
akan bersama mereka lagi,
dan kemudian mereka
akan berpuasa.

Matius 9:10-15; Markus 2:15-20; Lukas 5:29-35

Dengar, tidak
seorang pun
merobek baju
baru untuk
menambal baju
lama!

Kalau dia lakukan itu,
dia akan merusakKan
pakaian yang bagus dan
tambalanNya pun tidak
bisa dipakai.

Baju lama biasanya
sudah menyusut, tapi
kalau tambalan baru nanti
menyusut, robekANnya
jadi SEmakin besar.

Dan, kamu tidak
menuang angGur
baru ke dalam
kantung angGur
Tidak!
yang lama, AngGur baru
bukan?
akan membuat
kantung itu
sobek dan
bocor.

“Sebaliknya, kamu
menuang angGur baru
ke dalam kantung baru
yang masih lentur.”
“Tapi, mereka yang minum
angGur lama tidak akan
menyukai angGur baru.”
“Mereka berkata,
‘Rasa angGur lama
lebih nikmat.’”

AngGur dan
kantungnya
akan rusak!

Setelah itu, Yesus
melanjutkan melakukan
dan mengatakan hal-hal
yang membuat orang
Farisi marah.

Bangun!
Angkatlah
tikarmu DAN
Berjalanlah!

Pada suatu Sabat, saAt Yesus
datang ke Kolam Betesda,
tempat yang dipercaya dapat
memberikan kuasa kesembuhan.

teman,
Apa yang
sedang kamu
tungGu?

Engkau
ke sini
tapi tidak
tahu?
Orang bilang,
kalau airnya
bergolak, aku
bisa sembuh!

Engkau
sembuhkan
aku! Aku
sembuh!
Aku harus
tunjukKan
ini kepada
keluargaku!

Apa kamu mau
disembuhkan?

Apa aku
Tapi, setiap kali
mau? Sudah 38
air bergolak, orang
tahun aku belum
lain sudah lebih dulu
pernah bisa
masuk sebelum aku.
berjalan!

Matius 9:16-17, Yohanes 5:2-15
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Terima
kasih! Terima
kasih!

Jangan
berbuat
dosa lagi,
teman-Ku!

Apa
yang kamu
lakukan?

ini hari
Sabat! Hari
istirahat! Mengangkat
kasur seperti
itu, melangGar
Hukum Taurat!
Tapi Orang
itu menyuruhku
mengangkat kasurku
dan berjalan! Aku
bisa berjalan!
Aku bisa-Cukup!!!

Mengapa Engkau
pikir Engkau bisa lakukan
ini pada hari Sabat?
Bapa-Ku bekerja
pada hari Sabat,
maka Aku juga
bekerja.

Apa yang dikerjakan Bapa,
itu juga yang dikerjakan
Anak. Bahkan, membangkitkan
orang mati!

Apa menurut-Mu,
Engkau Anak AlLah?
Engkau setara
dengan-nYA?

Tapi, Yohanes
Pembaptis berkatakata tentang Aku.

Jika Aku mengatakan hal
itu tentang diri-Ku, kamu punya
alasan untuk tidak percaya.

Masih ada kesaksian yang
lebih kuat tentang Aku,
yaitu dari AlLah sendiri
dalam Kitab Suci.
Tapi, kamu
menolak kesaksian
Kitab Suci.
Sebaliknya, kamu
mempelajari Kitab Suci
untuk menuduh orang lain, dan
hukum yang sama dari Musa
sebetulnya menuduhmu!

Kamu BERKATA kamu percaya
pada Musa, jika benar, tentu
kamu juga percaya kepada-Ku.
Dia
menulis
tentang
Aku!
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Tapi, karena kamu tidak
memercayai tulisanNya,
bagaimana kamu bisa
memercayai-Ku?

Yohanes 5:16-27

Pada hari Sabat yang lain, beberapa
murid Yesus mengGosok bulir gandum
di tangan mereka dan memakanNya.

Murid-murid-Mu
melangGar hukum hari
Sabat dengan memanen
bulir gandum.

Pernahkah kamu
membaca kisah Daud,
yang ketika dia dan
orang-orangnya
kelaparan, makan
roti yang hanya
boleh dimakan
oleh para
imam?

Ya,
tapi--

Atau, membaca
dalam Hukum Taurat
yang menyatakan para
imam yang melangGar Sabat,
tapi dinyatakan tidak bersalah?

iYa,
tapi--

Aku berkata kepadamu,
orang yang lebih besar
dari Bait AlLah
ada di sini.

Hari Sabat
dibuat untuk
manusia, bukan
manusia untuk
Hari Sabat.
Jadi,
Anak Manusia
adalah Tuhan,
bahkan atas
hari Sabat.

Pada hari Sabat yang lain, ketika
sedang mengajar di sinagoge ...
Tuhan!
Aku dengar
Engkau dapat
menyembuhkan
orang kusta!

Kalau dombamu jatuh
ke dalam lubang pada
hari Sabat, apakah kamu
akan diam saja?
Mana yang boleh
dilakukan pada
hari Sabat?

Tanganku
perlu
kesembuhan!

Berbuat baik atau
jahat? Menyelamatkan nyawa
atau membinasakanNya?
Semua ini membuat orang Farisi geram, dan mereka
mulai berunding bagaimana cara menyingkirkan Yesus.

Kamu
orang Farisi!
Kalian ingin tahu
apakah Aku akan
menyembuhkan
pada hari
Sabat?

Mereka bahkan mulai bekerja sama dengan pendukung
Raja Herodes dalam rencana membunuh Yesus.

Matius 12:1-14; Markus 2:23-28; Markus 3:1-6; Lukas 6:1-11
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Ulurkan
tanganmu!

Mengetahui hal
itu, Yesus pergi.
Semua ini mengGenapi nubuat
Yesaya tentang Mesias:

“Lihatlah, hamba-Ku yang telah Kupilih. Aku akan menaruh Roh-Ku
ke atas-Nya ... Yang Kukasihi, yang kepada-Nya jiwa-Ku berkenan
Dan dalam nama-Nya, bangsa-bangsa lain akan berharap.”
Pada suatu hari, selesai berdoa sendiri semalaman di
gunung, Yesus memilih dua belas orang dari pengikut-Nya.

Simon, yang
Yesus panggil
Petrus.

Andreas,
saudara
Petrus.

Yakobus ...
Dan, Yudas
iskariot.

... dan
Yohanes,
anak-anak
Zebedeus
Yudas, yang
akan dikenal
sebagai Alfeus
Tadeus.

Filipus.

Simon,
orang Zelot.

Natanael
dari Kana,
yang juga
dipanggil
Bartolomeus.

Yakobus
“yang lebih
muda”.
Thomas, yang
juga dipanggil
Didimus, yang
berarti
“kembar”.

Matius, juga
dikenal sebagai
Lewi, si pemungut
pajak.
Mereka ini disebut para rasul
dan mereka diberi kuasa untuk
mengajar, menyembuhkan, dan
mengusir roh-roh jahat.
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Markus 3:13-19; Lukas 6:13-16

Kisah istri
Nelayan
“Tangkapan Terbesar”

Setiap pagi, aku
akan bangun.

Dia akan semalaman
di laut menjala ikan.
Dan, aku akan
menungGu.

ini adalah pekerjaAn yang berbahaya,
sulit, dan ada malam-malam saAt mereka
tidak mendapat tangkapan apa pun.

Zebedeus!
Di mana
Simon dan
Andreas?
Apa terjadi
sesuatu? Apa
mereka tidak
menangkap
apa-apa?
Oh, mereka
mendapat tangkapan
terbesar yang pernah
mereka tangkap.

Seorang istri nelayan tidak tahu apakah
suaminya akan pulang ke rumah atau tidak.

Jadi,
suamiku
di mana?

Simon,
saudaranya,
dan anakanakKu …
Mereka
bersama
Yesus.

Yesus?
Orang yang
memangGil Simon
“Petrus"?
Ya, aku
rasa
begitu.

Aku mencintai suamiku, meski
dia kadang berbicara dan
bertindak tanpa berpikir dulu.
kadang, aku
pikir, karena
itulah aku
mencintainya.
Di waktuwaktu lain?

Di mana
dia?
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Bagaimana dia bisa tingGalkan
tangkapan terbesar yang
pernah dia tangkap?

Apa kamu
baik-baik
saja, Bu?
Ya, sayangku,
terima kasih.

Terutama saAt ibuku
sedang sakit …

Simon!

saAt Kamu tidak
pulang ke rumah, Aku
takut kamu celaka atau
bahkan lebih buruk
lagi ...

Teman-temanku
yang mengurusnya.
Mereka akan
memberimu bagian
dari keuntunganku.
Kamu pikir
uang yang Aku
khawatirkan?!

Tapi, kamu malah
pergi meningGalkan
tangkapan terbesar
yang pernah kamu
dapat demi ...

Kamu pergi untuk
mengikuti Guru baru
yang mengangGap
dirinya Mesias itu!

Ya.

Siapa pun yang berkata
seperti itu pasti gila
atau berbohong, atau
dua-duanya!

Simon menjelaskan
semuanya. Mengapa
dia, Andreas, Yakobus,
Yohanes, dan yang lain
mengikuti Yesus ini.

Tidak!
Orang ini baik
dan bijaksana,
tidak gila.

Dan, sekali lagi, aku
mengucapkan salam perpisahan
kepada suamiku saAt dia pergi ...
Kumohon
Simon, jangan
pergi.
Aku
harus
pergi.

Menurutku,
Dia tidak akan
berbohong.
Dia menCeritakan
kepadaku tentang
pengajaran dan
mukjizat-Nya.
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... bertanya-tanya apa
aku bisa melihatnya lagi.

itu adalah hari Sabat
sebelum aku melihatnya lagi.

Aku tidak
lapar ...

ibu tidak
makan banyak
akhir-akhir
ini.

Tamu! Kau
kedatangan
tamu!

Masuklah, masuk.
Jadi, Engkau Yesus
yang diceritakan
Simon!

Salam,
sayangku.
Simon?

Aku
membawa
tamu.

Aku tidak
siap menerima
tamu.

Petrus
memberi tahU
AKu kalau ibumu
sedang sakit.

Bolehkah Aku
menjenguknya?

Kalian sudah tahu apa
yang terjadi selanjutnya.

Aku akan
mengambil
makanan
untuk-mu!

Engkau
pasti lapar!
Aku tahu
itu!

Bisakah
Dia?

Lihat
saja.
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Setelah
itu?

Kamu tahu ...

... Dia mengajakKu
menjadi penjala
manusia.

Hanya ada
satu hal yang
benar-benar bisa
kamu lakukan ...

... Petrus.

Malam itu, Yesus
menyembuhkan banyak orang
yang datang ke rumah kami.

KeEsokan
paginya ...

... Aku mengucapkan selamat
jalan kepada suamiku lagi.
Seorang istri nelayan, yang
suaminya sekarang mencari
tangkapan yang berbeda.

Tangkapan
terbesar.
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