




Setelah memilih murid-murid-Nya, 
Yesus melanjutkan perjalanan, 
menyembuhkan dan mengajar.

Diberkatilah
orang yang miskin dalam
roh sebab mereka yang

mempunyai Keraj�n
Surga!

Diberkatilah mereka
yang berdukacita

sebab mereka akan 
dihibur!

Diberkatilah orang 
yang lembut hatinya 
sebab mereka akan 

mewarisi bumi!

Diberkatilah 
mereka yang lapar

dan haus akan
kebenaran ...

... Sebab
mereka akan
dikenyangkan!

Diberkatilah 
orang yang 

berbelas kasih 
sebab mereka 
akan menerima 
belas kasihan!

Diberkatilah 
orang yang suci 
hatinya sebab 
mereka akan 
melihat A�ah!

Diberkatilah
orang yang membawa 
damai sebab mereka 
akan disebut anak-

anak A�ah!

Diberkatilah
mereka yang dianiaya 

karena hidup benar
sebab mereka yang 
memiliki Keraj�n 

Surga!

Kamu diberkati
s�t orang mencela,

menganiaya, dan mengatakan
hal yang jahat tentang

kamu karena Aku!

Bersukacitalah!
Mereka telah menganiaya
para nabi dengan cara

yang sama!

Upahmu 
akan besar 

di surga!

Matius 5:1-12; Lukas 6:17-23Matius 5:1-12; Lukas 6:17-23
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Kamu 
adalah garam

dunia!
Tapi, jika

garam itu menjadi 
hambar, bagaimana

dapat diasinkan 
lagi?

Tidak bisa! 
Garam itu akan

dibuang dan
diinjak-injak

orang!

Kamu
adalah terang

dunia!

Dan, apa yang
kamu lakukan dengan

pelita? Kamu meleta�a�ya
di tempat ia bisa bersinar dan

menerangi orang-orang
di sekitarnya!

Jadi, biarlah
terangmu bercahaya

di hadapan orang-orang,
agar mereka memuliakan

Bapamu di surga!

Jangan
berpikir Aku
datang untuk

menghapus Hukum
Taurat dan kitab 

para nabi!

Tidak ...
Aku justru

datang untuk
men�enapinya!

Matius 5:13-17
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kapernaum.

Kamu 
tahu apa yang

paling membuatku 
tercengang?

Semua yang
mendengar khotbah

Yesus sangat
takjub!

Aku
penasaran,

berapa banyak 
yang melakukan
apa yang Dia 
khotbahkan

itu?

Seperti
kisah yang pernah
guru ceritakan.

Jika kamu melakukan 
pengajaran-Nya, kamu 
seperti orang yang 
membangun rumah

di atas batu.

Jika tidak, kamu
seperti orang yang
membangun rumah

di atas pasir.
Sebab, s�t hujan

turun …

Guru!
Kami punya 

permohonan 
yang tidak 

biasa!

Ya! Dia juga
yang membangun 
sinagoge kami!

pelayan
orang itu sedang
menderita, Sangat

kesakitan dan
lumpuh.

Dia
sekarat dan

Perwira itu ingin 
agar Engkau ...

tahu ‘kan?

Baiklah.
Ayo kita ke

sana!

tolong
sampaikan pesanku

kepada-Nya!

Guru!

Matius 7:24-29, 8:5-7; Lukas 6:47-49, 7:1-6Matius 7:24-29, 8:5-7; Lukas 6:47-49, 7:1-6

Kami diutus
oleh seorang

perwira di daerah
ini. Dia orang

yang baik.
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Tuan, majikan
saya menyampaikan 

pesan untuk-Mu.

Dia berkata,
“Tuhan, aku
tidak layak
menerima-Mu
di rumahku.”

“Aku memberi
perintah kepada
prajuritku dan

dia akan menger-
jaka�ya.”

“Katakan saja 
sepatah kata. Aku 
tahu, pelayanku 
akan sembuh.”

Pulanglah!
Hal itu akan 

terjadi.

Aku belum pernah 
melihat iman sebesar 

ini sebelumnya
di israel!

Kamu tidak 
memahaminya 
sekarang ...

... tapi, akan ada 
bangsa-bangsa dari

timur dan barat duduk
bersama dengan Abraham, 
ishak, dan Yakub di dalam 

Keraj�n Surga!

Ya.

Aku 
tahu.

Tuanku! 
Hambamu, Vitus! 

Dia sembuh!

Matius 8:8-13; Lukas 7:6-10Matius 8:8-13; Lukas 7:6-10

“Tapi, aku
adalah seorang

atasan sekaligus 
bawahan.” 
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Di luar kota Nain. Min�ir! Ada 
prosesi pemakaman 

akan lewat!
Tolong, 

jangan halangi 
kami!

Tun�u!
Tolong

berhenti!

Hai
wanita, jangan 

menangis. t--Tapi 
putraku … 

ANAK 
MUDA!

Bangunlah! 
Keluarlah 
dari situ!

Apa yang
Dia lakukan? Dia 

gila!!!

A--aku …
bagaimana

bisa?!

Tidak
mungkin!

Hanya A ah
yang dapat
melakukan

ini!

Seorang nabi
ada di antara

kita!

Terpujilah
Dia!

“Lalu, banyak orang mulai memuji A�ah
dan sekarang semua orang membicarakan
hal-hal ini, Yohanes! Aku hanya berharap ...”

Terpujilah 
A ah! 

Pertama 
suamiku, 

sekarang 
putraku!

Lukas 7:11-18Lukas 7:11-18 5



Penjara Yohanes
Pembaptis. ... kamu bisa 

melihatnya
sendiri!

Ya! luar
biasa! Sun�uh

luar biasa!

Tolong,
lakukan sesuatu

untu�u.

Tolong
tanyakan
kepada-

Nya ...

... Diakah
yang akan
datang itu,

ataukah ada
yang lain.

Baiklah!

Kemudian ...

itukah
pertany�n
Yohanes?

Kembalilah
kepadanya dan
ceritakan yang
sudah kalian
dengar dan

lihat!

Orang buta
melihat. Orang lumpuh
berjalan. Orang sakit

disembuhkan. Orang tuli
mendengar. Orang mati

dibangkitkan.

Kabar baik
diberitakan kepada

orang miskin!

Diberkatilah
orang yang tidak

menjadi kecewa, karena
Aku tidak seperti

yang mereka
harapkan.

Katakan
padanya.

Matius 11:2-6; Lukas 7:18-23Matius 11:2-6; Lukas 7:18-23

Apa
jawaban-Mu?

Dia akan
mengerti.
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Mengapa Engkau
memberi waktu kepada 

pengkhotbah
dusun itu?

Banyak
orang pergi
ke “dusun"

untuk menemui
Dia.

Apa
yang

mereka
 cari?

Seorang
nabi?

Ya!
Seorang

nabi!

Tapi, juga
pen�enapan dari

nubuatan!

inilah yang
ditulis oleh
Maleakhi!

“Aku akan mengirim 
utusan-Ku mendahului-Mu. 
Dia akan mempersiapkan

jalan bagi-Mu!”

Tidak ada orang
yang lahir dari

wanita, yang lebih
besar dari
Yohanes.

Dia adalah
Elia yang telah

datang!

Siapa yang
memiliki telinga,

hendaknya 
mendengar!

Tuan, maukah Engkau 
berkunjung ke rumahku

malam ini?

Aku punya beberapa
pertany�n dan aku ingin
mendengar jawaban-Mu.

Kumohon.

Biarlah
aku

memberi
makan
Engkau

dan murid-
murid-Mu

sementara
Engkau 
memberi
makan
jiwaku.Ya,

baiklah.

Min�ir,
dasar

pelacur!

Jangan sampai
istrimu tahu kalau 

kamu bicara 
denga�ya!

Hahaha!

Matius 11:7-15; Lukas 7:24-30Matius 11:7-15; Lukas 7:24-30 7



Dia berkata, “Orang
buta melihat, orang

lumpuh berjalan. Orang
sakit disembuhkan. Orang

tuli mendengar. Orang
mati dibangkitkan.”

“Kabar baik
diberitakan kepada

orang-orang
miskin!”

Lalu,
Dia berkata,

“Diberkatilah orang
yang tidak menjadi
kecewa, karena Aku
tidak seperti yang
mereka harapkan.”

Engkau tahu, Yesus,
aku tidak dibaptis oleh

Yohanes karena dia tidak
melakukan hal-hal
seperti cara kami!

Oh, Simon!
Dengan apa dapat

kubandingkan
generasi ini!

Kamu seperti
anak kecil yang

berteriak kepada
orang lain
di pasar!

Kamu telah
menolak kehendak

A�ah!

“Kami memainkan
seruling dan kamu
tidak menari! Kami
menyanyikan kidung

duka dan kamu
tidak menangis!”

Kamu mencoba
memaksakan hal-

hal dan orang lain
untuk mengikuti

kehendakmu!

Akhirnya, aku
menemukan-Mu!

Matius 11:16-19; Lukas 7:29-37Matius 11:16-19; Lukas 7:29-378



M�fkan
aku.

Wewangian,
Tuhan.

Biarlah
aku membasuh

kaki-Mu.

Jika Dia
benar nabi

seperti yang
dikatakan-Nya,
seharusnya Dia

tahu betapa
berdosanya
perempuan

ini!

Aku ingin
bercerita
kepadamu.

Seseorang
berutang sebanyak

500 dinar kepada seorang
pemberi pinjaman, seorang

lagi berhutang 50
dinar.

Keduanya tidak
san�up membayar,

jadi si pemberi pinjaman
menghapuskan utang

kedua orang itu.

Menurutmu,
Siapa yang akan lebih
mengasihi si pemberi

pinjaman?

Orang yang
berutang lebih

banyak.

Perempuan ini
membasuh kaki-Ku
dengan kasih, dia
datang kepada-Ku

dengan iman.

Dosamu
telah

diampuni. Pergilah,
imanmu telah

menyelamatkanmu.
Pergilah dalam

damai!

Engkau juga
mengampuni

dosa?

Segala sesuatu
sudah diserahkan
kepada-Ku oleh

Bapa-Ku.

Lukas 7:37-50Lukas 7:37-50 9



Siapa pun
yang mencari akan

mendapatkan!

Aku mendengar Dia
mengajarkan ini di daerah 

perbukitan di luar
Galilea!

Ayolah!
Kamu tidak

bisa kembali
sekarang!

TiDAK!!
Aku

tidak akan
kembali!!

Jauhkan
Dia!!!

Kemarilah!

Hati-hati,
Guru!

Perempuan
ini …

Dia kerasukan!
Dia mendengar

tentang ENgkau!

S�t dia sadar, dia 
meminta kami untuk 

membawanya kepada-Mu. 
Tapi, s�t kami

melakuka�ya …

Menjauhlah!
PERGi!

Matius 7:7-8; Lukas 8:1-2Matius 7:7-8; Lukas 8:1-2

Yesus dan kedua belas murid-Nya
melanjutkan perjalanan dari satu

daerah ke daerah lai
ya.

Magdala, di barat
laut Pantai Galilea.

Mintalah, maka
kamu akan diberi!
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Tidak.

Aku tidak
akan ke

mana-mana.

Kalianlah
yang harus

pergi.

Dia milik
kami!

Dia yang
mengundang

kami!

Kalian
tidak lagi
diinginkan.

Dia datang
kepada-Ku.

Kalian akan
menin�alkan

dia.

SEKARANG!!!

Lukas 8:2Lukas 8:2 11



Yesus.

Aku tahu.
Aku mendengar

tentang apa yang
telah Engkau lakukan

untuk orang lain
dan aku tahu.

Terima
kasih.

Terima kasih
banyak.

Sudah s�tnya
kami harus
meneruskan
perjalanan.

Guru?
Namaku
Maria.

Aku ingin ikut
dengan-Mu!

Kami
sangat senang
kamu ikut, Maria

Magdalena.

Lukas 8:2Lukas 8:212



Dengan kedua belas murid yang mengikuti-Nya serta 
beberapa perempuan yang telah disembuhkan dan 

dibebaskan dari roh-roh jahat ...

... Yesus melanjutkan pelayanan-Nya.

Ke mana pun Yesus pergi, tersiar
juga kabar tentang karya-Nya.

ibu!
ibu!

Dia akan
lewat sini!

Siapa?

Saudara
kami!

Yesus! ibu,
kerumunan orang 
mengikuti-Nya dari 

kota ke kota! Mereka bilang
Dia mengusir

roh-roh jahat!

ibu, Dia
benar-benar
tidak waras!

Kita harus
menghentikan-Nya!

Lukas 8:1-3; Markus 3:21

Para pengikut Yesus, termasuk para
perempuan itu, mendukung pelayanan-Nya

dengan harta mereka.

Lukas 8:1-3; Markus 3:21 13



Suatu hari, Yesus
menerima undangan

makan ... M�f! Tidak ada
lagi tempat untuk
makan, kalaupun 

ada ...

... aku tidak
mampu memberi
makan semua

orang!

Untung tidak
ada orang lumpuh

dan teman-tema�ya
yang bersemangat

untuk mencoba masuk.

Tolong,
biarkan kami

masuk!

Baru
saja

disebut!

Yesus!
Ana�u buta

dan bisu!

Tolong,
sembuhkan

dia!

Roh jahat
yang membuat pria

ini tertawan ...

... Aku perintahkan
kamu, keluar dari

orang ini!
Dia bebas dari

cengkeramanmu!

A--aku …

...

Matius 12:22-23; Markus 3:20Matius 12:22-23; Markus 3:20

Orang-orang ini
datang untuk diberi
makan, tapi bukan 
dengan makanan

biasa.

Terima
kasih,
YEsus!
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ibu! Ayah!
aku bisa melihat

kalian!

Tidak!
Jauhi orang
sesat ini!

Jika
Dia dapat 
mengusir
roh jahat,

tentu karena
Dia sendiri
pemimpin
mereka!

Hanya melalui
B�lzebul, penghulu
roh-roh jahat, Dia
punya kuasa untuk

melakukan itu!

Waspadalah!
Dia itu dirasuki

B�lzebul!

Apa kamu
paham yang kamu

katakan? Bagaimana
mungkin Setan

mengusir
Setan?

Sebuah kota?
Keraj�n?

Tidak! Dan, jika
Setan melawan
dirinya sendiri,
dia juga akan

hancur!

Jika Aku mengusir 
roh-roh jahat dengan 

kuasa B�lzebul, 
bagaimana bisa?

Jika Aku mengusir 
roh-roh jahat dengan 

Roh A�ah, maka Keraj�n
A�ah sudah datang

atasmu!

Siapa tidak
di pihak-Ku, dia 
melawan Aku!

Siapa
yang tidak
melekat

kepada-Ku,
dia akan
tercerai-

berai!

Sebuah pohon
dikenali dari

buahnya!

Orang baik
mengeluarkan
hal baik dari
dalam dirinya;
orang jahat

mengeluarkan
hal yang
jahat!

Dan,
suatu s�t,

SEMUA orang
akan dihakimi!

Matius 12:24-37; Markus 3:22-30Matius 12:24-37; Markus 3:22-30

Dapatkah
sebuah rumah 

tan�a bertahan 
jika terpecah 

belah?
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Tunju�an
kepada kami
tanda-tanda

ajaib!

Di sini! Tanda
Nabi Yunus, tiga

hari berada
dalam perut

ikan!

Demikian juga
Anak Manusia,
akan berada
dalam perut
bumi selama
tiga hari!

Orang-orang
Niniwe akan bisa

menghakimimu sebab
mereka bertobat
karena khotbah

Yunus!

Tapi, ada
Seseorang yang

bahkan lebih besar
di antaramu!

Ratu Sheba, dia akan
bisa menghakimimu karena

dia telah mendengar
kebijaksan�n

Salomo!

Dan, sekarang,
Yang lebih besar

dari Salomo
ada di sini!

“Lebih
besar dari
Salomo?”

Dia
sudah
gila!

Permisi,
anak
muda.

Dapatkah kamu
melewati kerumunan
ini dan memberi tahu
Guru itu pesan dari
ibu dan saudara-

saudara-Nya?

Baiklah!

Guru! ibu
dan saudara-

saudara-Mu ada
di luar!

Mereka
ingin bertemu
dengan-Mu!

Siapakah ibu-Ku?
Siapakah saudara-

saudara-Ku?

inilah saudara-
saudara-Ku.

Siapa yang
melakukan kehendak
A�ah, dialah ibu-Ku,
saudara-Ku laki-laki

dan perempuan!

Siapa yang
mendengar
perkat�n
A�ah dan

melakuka�ya,
dialah ibu-Ku,
saudara-Ku

laki- laki dan
perempuan!

Banyak sekali
yang ingin

menemui-Nya!

Kita
sudah

mengirim
pesan.

harusnya
Dia segera

menemui
kita!

Matius 12:38-50; Markus 3:31-35; Lukas 8:19-21Matius 12:38-50; Markus 3:31-35; Lukas 8:19-21
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Tidak berapa
lama setelah itu …

Seorang laki-
laki keluar untuk

menabur.

Sebagian benih
jatuh di pin
ir

jalan, lalu diinjak-
injak dan dimakan

oleh kawanan
burung.

Benih itu
tumbuh, tapi

tanahnya tipis dan
matahari membuat

tunasnya layu
lalu kering.

Sebagian benih
jatuh di semak
belukar, lalu
mati terhimpit.

Sebagian lagi
jatuh di tanah yang
baik, tumbuh menjadi
tanaman sehat yang

menghasilkan biji
yang baik!

Siapa
bertelinga,
hendaknya

mendengar!

Kemudian, ketika Dia sedang 
bersama para murid-Nya saja.

Mengapa Engkau
berbicara dengan

perumpam�n
seperti itu?

Pengetahuan akan
Keraj�n Surga telah

diberikan kepadamu, tapi
tidak kepada mereka.

“Meskipun melihat,
mereka tidak melihat.
Meskipun mendengar,

mereka tidak
mengerti.”

Diberkatilah
mata dan
telingamu.

Karena
kamu melihat

dan mendengar
hal-hal yang

dirindukan para
nabi dan orang-
orang benar!

inilah yang
dimaksud dengan

perumpam�n
itu.

Benih-benih
itu adalah

firman A�ah.

Jalanan tempat benih
jatuh adalah orang

yang mendengar, tetapi
si jahat meren
ut 

firman itu dari
mereka.

Bebatuan adalah
orang yang mendengar,

tetapi tidak berakar
dan hanya bertahan

sebentar saja.

Semak belukar
adalah orang yang

mendengar, tapi
membiarkan hal-hal
duniawi menghimpit

mereka.

Tanah yang
baik adalah orang

yang mendengar firman,
memahami, dan melakuka�ya.

Matius 13:1-23; Markus 4:1-20; Lukas 8:4-15

Sebagian
benih jatuh

di tanah yang
berbatu.

Matius 13:1-23; Markus 4:1-20; Lukas 8:4-15
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Yesus menceritakan banyak perumpam�n.

Keraj�n Surga itu
seperti orang menabur

benih yang baik di ladangnya,
tapi musuhnya datang dan

menaruh lalang di
antara gandum itu!

Hamba-
hamba orang itu
bertanya apakah

mereka harus
mencabut lalang
itu, tapi tua�ya

berkata
tidak.

Tidak ada
orang yang

menyalakan pelita
dan menaruhnya
di bawah tempat
tidur mereka!

Tidak, kamu
menaruhnya di
atas kaki dian

agar orang lain
dapat melihat

cahayanya!

Ketahuilah ini!
Tidak ada hal
tersembunyi

yang tidak akan
dinyatakan!

Keraj�n
Surga adalah

seperti biji sesawi
yang ditanam di

ladang.

Biji itu
adalah yang

terkecil, tapi ia
tumbuh menjadi
tanaman yang
paling besar
di kebunmu!

Keraj�n
Surga adalah

seperti harta karun
yang tersembunyi

di ladang. Apa yang
akan dilakukan

orang yang
melihatnya?

Dia akan
membeli
ladang

itu!

Ya! Dia
akan menjual 
segala yang 

dimilikinya
untuk membeli

ladang itu!

Apa kalian
memahami semua
perumpam�n-Ku

ini?
Tentu!

Bagus! Sebab,
setiap guru yang

telah belajar
tentang Keraj�n

Surga ...

... adalah seperti
pemilik rumah yang
membawa hartanya

baik yang baru
dan lama dari

gudang!

Setelah selesai mengajar
melalui perumpam�n, Dia
melanjutkan perjalanan.

Matius 13:24-53; Markus 4:21-34

Biarkan
mereka tumbuh

bersama sampai
waktu panen tiba,
barulah kita bisa 

memisahkan
mereka.

Matius 13:24-53; Markus 4:21-34
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Yesus menyuruh para murid-Nya
menyeberang ke sisi lain Danau Galilea.

S�t mereka
berlayar, Dia

tertidur.

Maria, lihat! 
itu agak

aneh!

Apa
itu?

kumpulan awan
yang bergerak
dengan cepat!

itu
badai!

Turunkan
layarnya!

Di mana
Guru?

Bagaimana
Dia bisa tidur 

pada s�t 
seperti ini?

Yesus!
Tuhan! tolong
Selamatkan

kami!

Kita akan
ten�elam!

Mengapa
kamu bertanya 

seperti itu?

Mengapa
kamu

takut?
Lihatlah

sekeliling-Mu!

Kecil
sekali
imanmu.

Matius 8:23-26; Markus 4:35-38; Lukas 8:22-24Matius 8:23-26; Markus 4:35-38; Lukas 8:22-24

Angin ini akan
menghempaskan

kita!

Tida�ah
Engkau
peduli?

19



Angin,
tenanglah!

Badai,
tenanglah!

Tenanglah!

Orang
macam apa

Dia ini? Bahkan
angin, hujan, dan
badai pun tunduk

kepada-Nya!

Di seberang, di
daerah orang Gerasa.

Matius 8:26-28; Markus 4:39-5:1; Lukas 8:24-26Matius 8:26-28; Markus 4:39-5:1; Lukas 8:24-26
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Angin,
tenanglah!

Badai,
tenanglah!

Tenanglah!

Orang
macam apa

Dia ini? Bahkan
angin, hujan, dan
badai pun tunduk

kepada-Nya!

Di seberang, di
daerah orang Gerasa.

Matius 8:26-28; Markus 4:39-5:1; Lukas 8:24-26Matius 8:26-28; Markus 4:39-5:1; Lukas 8:24-26

Apakah
Engkau akan

pergi ke
kota?

Ya.

Jangan
lewat

jalan ini!

Ada laki-
laki di dekat

kuburan ...

Kami dulu
merantainya,

tapi dia
memutuskan
rantainya!

Sekarang, dia hanya 
berteriak-teriak dan 

melukai dirinya
dengan batu!

Turuti nasihatku, teman-
teman. ikutilah jalan

yang aku lewati!

Jalan ini 
aman karena

memutari
dia!

Guru, apa
kau dengar
kata orang

itu?

Ayo,
Petrus.

Setelah yang 
dilakukan-Nya dengan 
angin ribut itu, aku 
akan mengikuti-Nya 

ke mana pun!

Apa yang
Engkau
inginkan
dariku,
Yesus?

Yesus, Anak
Allah yang
Mahatinggi!

Apakah
Engkau di
sini untuk
menyiksa

aku?

Belum
saatnya aku

disiksa!

Kumohon,
jangan siksa

aku!

ini belum
waktunya!

Matius 8:28-29; Markus 5:2-8; Lukas 8:27-29Matius 8:28-29; Markus 5:2-8; Lukas 8:27-29

... Yang
dirasuki 

roh jahat! 
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Kamu
akan keluar
dari tubuh
orang ini.

Tolong!
Berjanjilah
demi Allah,

Kau tidak akan
menyiksa

kami!

Siapa
namamu?

Legion.

Karena
kami

banyak.

Tolong,
pindahkan kami

ke kawanan
babi itu!

Jika
Kau harus

mengusir kami,
lakukanlah!

Pergilah!

Matius 8:29-32; Markus 5:8-13; Lukas 8:29-32Matius 8:29-32; Markus 5:8-13; Lukas 8:29-3222



Apa
yang baru

saja terjadi
padaku?

Mari,
kami antar 

pulang.

Tidak!

Matius 8:32-34; Markus 5:13-17; Lukas 8:33-37Matius 8:32-34; Markus 5:13-17; Lukas 8:33-37 23



Tolong,
jangan masuk

lebih jauh
lagi!

Sebenarnya,
kami ingin Engkau

pergi dari
tempat ini.

apa kamu Tidak
lihat yang sudah
dilakukan-Nya?

Tida�ah
kamu lihat 
kuasa-Nya?

Ya, Dia
menyelamatkan

orang itu!

Kami melihat
semuanya!

Kami
berterima

kasih atas apa
yang sudah

Engkau
perbuat!

Tapi, 
kami juga 

takut.

Tolong,
kembalilah ke 

tempat asal-Mu!

izinkan
aku ikut
dengan

-mu.

Jika aku harus pulang, aku
pasti akan menceritakan kepada 

semua orang apa yang sudah
engKau perbuat terhadapku!

ceritakan
kepada semua 
orang tentang 

apa yang 
terjadi.

Apa kamu
pernah melihat

hal seperti
ini?

Akhirnya!
Sang Mesias!

Dia bisa
melakukan apa yang

mustahil dilakukan oleh
para pemberontak!

Orang-orang Yahudi
ini memelihara babi untuk
orang Romawi, tapi Yesus

menghentika�ya sendirian!

Kurasa, bukan itu
tujuan-Nya.

Dia memberi perintah
kepada angin, laut,

bahkan roh-roh
jahat! Dia tidak

seperti yang
kuduga ...

Matius 8:34; Markus 5:17-20; Lukas 8:37-39

Tidak.
Pulanglah.

Matius 8:34; Markus 5:17-20; Lukas 8:37-3924



Aku tahu aku
bukanlah raja.

Aku hampir
menjadi raja.

Ayahku, Raja Herodes,
memiliki enam surat wasiat yang

berbeda sebelum mati.

Banyak hal yang menyebabkan dia
mengubah surat wasiatnya itu.

Misalnya, s�t saudara-
saudaraku berkhianat.

Atau yang mencoba
meracuni ayahku.

Atau ayahku yang
menjadi sedikit

tidak waras.

H� ... tidak.
Dia sangat

tidak waras.

Aku masih belum paham dengan
hal-hal yang dia lakukan, seperti

membunuh semua anak di Betlehem itu.

Atau memerintahkan pembunuhan
terhadap warga penting Yahudi s�t

dia mati, sehin�a orang-orang akan
berduka pada hari kematia�ya!

Walaupun perintah untuk membunuh
itu tidak pernah dijalankan,

tetap saja ... itu gila.

Perbincangan
hari ini membuatku
lelah! Tinalkan

aku sekarang!

Kisah Raja WilayahKisah Raja Wilayah

 “Hadiah” “Hadiah”
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Dia menunju�u menjadi raja
dalam wasiatnya yang kelima.

Namun, lima hari sebelum mati,
dia mengubah lagi surat wasiatnya!

Jika saja tubuhnya yang tua,
rapuh, dan penyakitan itu
mati semin�u lebih awal,
aku sudah menjadi raja!

Tapi tidak!

Dia malah melantik Arkhelaus,
saudaraku, menjadi raja!

Sedang aku dan
saudaraku, Filipus, hanya

menjadi raja wilayah!

“Raja wilayah”!
Artinya “penguasa

seperempat negeri”!

Aku seharusnya
menjadi raja!

Apa kamu
perlu sesuatu,

sayangku?

Untungnya, Kaisar Augustus mencabut gelar raja 
dan mengangkat saudaraku sebagai “etnark”.

Etnark. “Pemimpin bangsa.” Jadi, dia bukanlah raja, 
tapi dia memiliki kekuas�n yang lebih besar dariku!

Galilea
dan

Perea.

Ada apa,
sayangku?

Aku seharusnya
memerintah semuanya,
bukan hanya daerah

kecil ini saja!

Aku butuh sesuatu
untuk mengalihkan

perhatianku.

Mungkin si 
Pembaptis

itu!

Tidak!

Mengapa
engkau suka
mendengar
buala�ya?

Dia
menghiburku!

Dia tidak
menghiburku!

Tentu, aku tahu maksudnya.
Herodias adalah mantan

istri saudaraku.

Dia menceraikan Filipus dan
menikahiku. Yohanes Pembaptis

tidak menyetujuinya.

Kau telah
melakukan

banyak untuk
orang-orang
ini. Membangun 
gedung dan

kota …

Kamu bahkan
telah meyakinkan 

Pilatus untuk
menurunkan patung-

patung yang
termasuk sebagai

berhala!

mengapa
perlu mendengar
celotehan Yohanes
tentang pernikahan

kita yang penuh
dosa?

kau butuh
sesuatu yang lebih

menyenangkan!
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istriku,
dia pintar. Terlalu pintar,

menurutku.

Mengerti
maksudku?

Nah, inilah
yang kau
butuhkan!

Sampai rakyat tahu
uang pajak mereka dipakai

untuk mengadakan pesta yang
tidak akan pernah mereka setujui!

Lupakan
orang-orang itu
untuk sementara,

hm?

Mereka
membenciku!

Mereka
membenciku karena

ayahku!

Karena aku
tunduk kepada 

Roma!
Karena aku

tidak mengikuti
agama mereka
dengan benar!

Mereka membenciku
karena mereka tidak 

dapat memiliki seorang 
raja yang sejati!

Kenapa kau peduli 
dengan apa yang 

orang-orang
pikirkan?

Kau bisa
duduk di sini
dan merajuk,

jika itu
maumu.

tapi Aku
akan menikmati

pesta ini.

kenapa aku peduli dengan
apa yang orang pikirkan.

Jika orang-orang 
itu tidak senang,

pekerj�nku
menjadi sulit.

Dan, orang-orang yang tidak
senang bisa menjadi pertanda

akhir dari kekuas�nku.

Aku suka dengan apa yang
hidup ini berikan kepadaku.

Dan, hal itu bisa
diambil dengan mudah …

Suatu
tarian!

Ya,
menarilah
untuk kami!

Jika orang-orang
itu senang, pekerj�nku 

menjadi mudah.
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Menarilah,
Salome!

Lihat
dia!

Salome

Putri
istriku.

Apakah Herodias
secantik ini ketika

masih muda?

Ya!
Menarilah, 
Salome!
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Dia 
cantik,
bukan?

Dia menari …
dengan luar

biasa.

29



Luar
biasa!

Tarian
yang

hebat!

Benar-
benar
indah!

Sun�uh
cantik, nona

Salome. Aku
senang.

Tarian,
pertunjukan, dan

kecantikan yang luar
biasa. Kamu berhak
mendapat hadiah.

Sebut
saja.

Apa
saja! Beri aku waktu

sebentar untuk
mempertimbangka�ya,

Raja Herodes.

 “Raja.” Ya, terkadang orang-orang
meman�ilku “Raja,” tapi aku bukan raja.

Seberapa
sering dia
menari?

Dia penari
yang hebat,

‘kan?

Engkau
harus sering 

men�elar
pesta seperti

ini!

Aku sudah
tahu, Yang Mulia

Herodes!

Sebut
saja apa pun

yang kamu mau
dariku, maka itu

akan menjadi
milikmu!
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Apa
itu?

Aku hanya
ingin satu

hal.

Yohanes
Pembaptis.

Berikan
kepadaku

kepalanya ...

... Di atas
sebuah
nampan.

Dia meminta satu 
hal yang kumiliki …

Tidak!

… yang tidak
bisa kuberikan.

Membunuh orang seperti dia
hanya akan menciptakan lebih banyak

masalah dengan orang ibrani.

Tapi aku sudah berjanji …
di hadapan semua orang …

Tapi, itu bukanlah
permint�n Salome.
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Baiklah, kamu akan
mendapatka�ya!

Pan�il kepala 
penjaga!

Suruh dia
membawa tahanan itu!
Pen�al kepalanya!
Dan, bawa kepalanya

kemari ...

... Di atas
nampan!

Sebagai raja ... atau
sebagai raja wilayah ... kau bisa
menghabiskan banyak waktu dan

uang untuk melakukan hal
besar bagi rakyat ...

... tapi, hanya butuh satu hal
kecil untuk mulai meruntuhka�ya.

Kepala nabi itu ....

Apakah dia
paham akibat
dari hal ini?

Sebagian peduli.
Sebagian tidak.

Bagi mereka yang
sudah membenciku, ini

hanya menambah alasan
bagi mereka.

Aku bukanlah
raja mereka.

... aku harus mencari 
hal lain yang bisa
aku lakukan untuk
membuat mereka

senang!

Sesuatu akan muncul,
aku yakin akan hal itu.

Tapi aku suka pada
hal-hal yang diberikan

hidup ini, dan jika aku ingin
mempertahanka�ya ...

... Di atas sebuah nampan.

Hari–hari berlalu, begitu
juga kabar mengenai apa

yang sudah kulakukan.
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