




Tidak ada 
siapa pun 

di sini.

Aku ingin 
bicara dengan 
kalian secara 

pribadi.

Dia akan 
diserahkan ke

tangan manusia, yang 
akan membunuh-Nya.

Dia akan 
dikuburkan, lalu 

bangkit pada 
hari ketiga, 
dan hidup.

"Setelah menyembuhkan orang 
yang kerasukan roh jahat [1],

Yesus dan para murid-Nya pergi 
melewati wilayah Galilea."

Guru, 
ke mana kita 
akan pergi?

Dengarlah 
baik-baik.

Anak 
Manusia akan 

dikhianati.

Banyak yang 
ingin Dia mati. apa 

maksud-Nya mereka 
akan berhasil?

Aku tidak 
akan bertanya 

kepada-Nya. 
Kamu?

Aku tahu 
Gurumu hebat 
dan bijaksana, 

tapi …
... apa Dia 
membayar 
pajak Bait 

Suci?

Mereka melanjutkan perjalanan 
melalui Galilea, lalu tiba di Kapernaum, 

tempat mereka disambut
Apa 

maksud-Nya, 
“membunuh 

Dia”?

Permisi!

Aku penarik 
pajak dua 

dirham.

Di dalam, sebelum 
Petrus sempat bertanya 
tentang hal itu, Yesus 

sudah berbicara duluan.
Petrus, jawab 
pertany�n ini.

Matius 17:22-25, Markus 9:30-32; Lukas 9:43-45

Tentu saja!

iya ‘kan?

Dari siapakah 
raja-raja dunia 

ini menarik
pajak?

Dari anak-
anak-nya atau 
dari orang 

lain?

Matius 17:22-25, Markus 9:30-32; Lukas 9:43-45

[1] Kristus 06 hlm. 23-24.
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Dari
orang
lain.

Benar,
dan anak-
anaknya
bebas.

Tapi, kita
tidak mau

menyin�ung 
mereka, jadi 
pergilah ...

“Memancinglah 
di danau.”

“Lemparkan kailmu.”

“... yang kamu 
tangkap.”

“lalu, bukalah mulut 
ikan pertama ...”

Empat 
dirham!

“Bayarlah 
pajakmu dan 

pajak-Ku.” ini,
Tuan.

Matius 17:25-27Matius 17:25-272



Yesus tin�al di sekitar 
Galilea karena beberapa 

orang di Yudea masih 
ingin membunuh-Nya. 

Hari Raya Pondok Daun yang dirayakan 
di Yerusalem sudah dekat, dan saudara-

saudara Yesus menemukan-Nya.

itu Dia.

Yesus, 
datanglah ke 

Yudea agar mereka 
bisa melihat 
mukjizat-Mu!

Jangan 
melakuka�ya 

secara sembunyi-
sembunyi.

Dunia 
tidak membencimu, 
tapi membenci Aku, 

karena Aku bersaksi 
melawan kejahatan.

Jadi, Aku hanya 
harus pergi pada 
waktu yang tepat.

Saudara-
saudara-Nya 
sendiri tidak 

percaya 
kepada-Nya.

Untuk sementara, Yesus 
tin�al di Galilea sambil terus 
mengajar dan menyembuhkan.

Menurutku, 
Petrus dan 

Andreas mungkin 
yang terbesar 
di antara kita.

Sesudah
 itu, aku, 
lalu kamu.

H�, 
maksudmu, 
aku, lalu 

kamu, kan?

Tidak, 
maksudku 

seperti yang 
Aku katakan 

tadi …

Matius 18:1; Markus 9:33; Lukas 9:46; Yohanes 7:1-9Matius 18:1; Markus 9:33; Lukas 9:46; Yohanes 7:1-9 3



Kemudian …
Apa yang 

kalian tadi 
perdebatkan  

di jalan?

Tobin! 
Sini, Nak!

Oh,
uh ...

Kamu harus 
merendahkan diri 
seperti anak kecil 

untuk masuk ke 
dalam Keraj�n 

Surga!

Kalau
tangan, kaki,
atau matamu 
membuatmu 

berbuat dosa,
 potonglah!

Lebih baik
 masuk surga 
dengan satu

 kaki ...

... daripada 
masuk neraka 
dengan dua 

kaki!

Jika ada
orang yang

berbuat dosa
terhadap Kamu,

bicarakan 
denga�ya!

Jika dia 
mendengarkan, 

bagus! Ampuni dia 
dan jangan lagi 
memikirka�ya!

Kalau tidak, 
ajak orang lain
 untuk berbicara 

dengan dia.

Jika dia masih 
mengabaika�ya 
bawa perkara itu 
kepada orang-
orang percaya.

Jadi,
berapa kali
kami harus 
mem�fkan 
orang lain?

Tujuh kali?

Tujuh?

Tidak, 
tujuh puluh 
kali tujuh

kali!

Dengarlah: ada orang yang
berutang sangat banyak kepada

seorang raja , tapi buka�ya 
memenjarakan dia ...

... raja justru 
menghapus 
utangnya.Tapi, ada orang 

lain yang berhutang 
kepada orang itu 

sejumlah uang, dan dia 
menjebloska�ya 

ke penjara! Tentu 
saja raja

 marah, maka dia 
menjebloska�ya 

ke penjara
 juga.

Seperti itulah 
gambaran Keraj�n 

Surga!

Jadi, ampunilah 
saudaramu ketika

 dia bersalah 
kepadamu.

Karena, 
Bapa-Ku di

surga akan 
memperlakukan 
kamu seperti 
halnya kamu

memperlakukan 
saudaramu.

Kemudian, Yesus 
pergi ke Yerusalem. 

Matius 9:2-35; Matius 18:15-17; Markus 9:33-50; Lukas 9:47-50Matius 9:2-35; Matius 18:15-17; Markus 9:33-50; Lukas 9:47-504



Di Samaria, Dia menyuruh 
beberapa orang mendahului-Nya 

untuk menyiapkan tempat bagi Dia.

Ketika mereka kembali …

Guru, 
mereka tidak 
mau menerima 

Engkau! Kita 
seharusnya 

menurunkan api 
dari surga dan 
menghancurkan 
mereka karena 

menolak 
Engkau.

Menghancurkan 
mereka?

Untuk apa, 
Yakobus?

Tidak! Kita 
kibaskan saja 
debu dari kaki
 kita dan pergi 
ke desa lain.

Rabi! 
Ke mana 
Engkau 
akan 

pergi? 

Aku akan 
ikut Engkau, 

ke mana 
pun juga!

Rubah punya liang, 
burung punya sarang, 

tapi Anak Manusia 
tidak punya tempat 
untuk meleta�an 

kepala-Nya.

ikutlah 
Aku.

Baik! Tapi, 
aku harus 
mengubur 

ayahku lebih 
dulu.

Biarlah orang 
mati menguburkan 
orang mati, ikutlah 

Aku dan beritakanlah 
hidup yang didapat 

dalam Kerajn 
A�ah!

Aku akan ikut 
Engkau, setelah 

berpamitan dengan 
keluargaku!

Setelah 
kamu leta�an 
tanganmu pada 
bajak, akankah 
kamu menoleh 
ke belakang?

Tidak, kamu 
akan melihat 

ke depan! itulah 
yang harus kamu 

lakukan untuk 
melayani Kerajn 

A�ah!

Lalu, Yesus dan para murid-Nya 
melanjutkan perjalanan ke Yudea.

Di Yerusalem. Dengan diam-diam Dia pergi 
ke peray�n Hari Raya Pondok Daun.

Matius 8:19-22; Lukas 9:52-62; Yohanes 7:10Matius 8:19-22; Lukas 9:52-62; Yohanes 7:10 5



Bermacam-macam orang mencari 
Yesus di Yerusalem. mereka berharap 

Dia datang ke peray�n itu.

… kudengar 
Dia orang

 baik! Tidak, 
Dia hanya 

penipu ulung!

Di tengah peray�n itu, 
Yesus menampa�an diri.

Bagaimana Engkau bisa 
terpelajar seperti itu 
tAnpa sekolah seperti 

rabi-rabi lain?

Ajaran-Ku 
bukan 

berasal 
dari diri-Ku 

sendiri! 

Ajaran-Ku
berasal dari Dia
yang mengutus

Aku!

Kalau 
kamu melakukan 
kehendak A�ah, 

kamu akan tahu dari 
mana ajaran-Ku 

berasal!

Bukankah ini 
Yesus yang ingin 

mereka bunuh 
itu?

Mereka tidak 
mengatakan apa pun 
kepada-Nya s�t Dia 

mengajar! 

Mungkin, 
sekarang mereka 

berpikir Dialah 
Kristus!

Kalau kamu 
haus, datanglah 
kepada-Ku dan 

minumlah!

Kalau kamu 
percaya kepada-Ku, 

air hidup akan 
mengalir dari 

dala u!

Orang 
ini adalah 

Nabi! Bukan! 
Dia adalah 
Kristus!

Kristus tidak 
seharusnya 

berasal dari 
Galilea! 

Yohanes 7:11-43Yohanes 7:11-436



Kami menyuruh penjaga untuk
 menangkap Yesus, tapi mereka pun

 tertipu oleh perkat
n-Nya.

Rakyat
terpecah 
belah.

Dia tetap mengajar
setiap hari.

Bagaimana 
kita bisa 

menghentikan 
Dia?

Taurat tidak 
mengizinkan kita 

mendakwa tanpa lebih 
dulu mencari tahu 

perbuatan-Nya.

Nikodemus, nabi 
tidak berasal 
dari Galilea!

Aku 
punya 
ide ...

K�sokan 
paginya.

… Dia yang 
mengutus 

Aku adalah 
benar!

Kamu tidak 
mengenal-Nya, tapi
 Aku mengenal-Nya 
karena Dia yang 

mengutus 
Aku!

Guru!

Guru, 
perempuan ini 

kedapatan 
berzina!

Hukum Musa 
mengatakan kita 
harus merajam 
orang seperti 

ini.

Apa pendapat-Mu 
tentang hal ini?

Apa yang 
harus kami 
perbuat, 

Guru?
Katakan! 

Apa yang 
dikatakan oleh

“Dia yang
mengutus-Mu”?

Yohanes 7:28-29, 45-8:6Yohanes 7:28-29, 45-8:6 7



Ya. 
Rajam 

dia.

Siapa 
yang tidak 

berdosa, silakan
 melemparkan batu 

yang pertama.

Tidak 
adakah yang 
menghukum

kamu?

Tidak 
ada, 
Tuan.

Ke mana 
perginya semua 

orang? Aku pun 
tidak.

Pergilah, 
dan jangan 

berbuat 
dosa lagi.

Baik, Tuan! 
Akan Aku 
lakukan! 

Tin�alkan 
hidupmu yang 
penuh dosa!

Yohanes 8:7-11Yohanes 8:7-118



Kali berikutnya ketika 
Yesus berbicara kepada 

orang banyak ...
Akulah 
terang 
dunia.

Jika kamu 
mengikut Aku, kamu 
tidak akan pernah 
berjalan dalam 

kegelapan.

Sebaliknya, 
kamu akan memiliki 

terang hidup!

Kesaksian-Mu 
itu tidak 

berbobot!

Hanya EngKau 
sendiri saksinya!

Kesaksian-Ku 
bisa dipercaya.

Taurat 
berkata, kamu 
membutuhkan 

kesaksian dari 
dua orang.

Aku punya 
dua saksi.

Aku ...
... Dan,

 Bapa, yang 
mengutus 

Aku.

Akui 
saja!

engKau adalah 
orang Samaria! 

Dan, 
kerasukan 
roh jahat!

Tidak. Aku
menghormati

 Bapa-Ku, tapi kamu 
tidak menghormati

 Aku!

Abraham,
nenek moyangmu,

bersukacita karena
akan melihat

hari-Ku datang! 

Dia telah 
melihatnya ...

... dan sangat
bersukacita!

EngKau 
bahkan belum 
berusia 50 

tahun!

Tapi, Engkau 
mengaku 

telah bertemu 
Abraham?

Aku berkata 
kepadamu ...

... sebelum 
Abraham 
lahir ...

Aku 
sudah 
ada!

Yohanes 8:12-58Yohanes 8:12-58 9



--ambil batu 
dan lempari 

Dia!

Kalau 
kamu orang 
Yahudi yang 
takut akan 

A�ah-- 

Rajam Dia!
ini penyesatan! 

Yohanes 8:59Yohanes 8:5910



Tolong … 
sembuhkan 

orang yang buta
 sejak lahir ini!

Guru, apa 
ini karena 

dosanya atau 
dosa orang 

tuanya?

Jika dia sudah
 buta sejak lahir, 
hukuman harusnya 

untuk orang 
tuanya!

Bukan.

Bukan dua-
duanya. 

Hal ini 
terjadi agar 
kuasa A�ah 

bisa dinyatakan 
melalui dia.

Selagi masih 
siang, kita 

harus melakukan 
pekerj�n Dia 
yang mengutus 

Aku.

S�t 
malam tiba, 

tidak ada yang 
bisa bekerja 

lagi.

Selama 
Aku ada di 

dunia, Akulah 
terang 
dunia.

Cuh!

Siapa 
di situ?

Pergi.

Basuhlah 
ini di Kolam 

Siloam.

A--Aku …

Dia 
berbicara 

dengan penuh 
kuasa. Siapa 

Dia?

kudengar, 
Dialah yang 

disebut 
Yesus.

Lalu, setelah orang 
buta itu melakukan yang 

Yesus katakan ...

Yohanes 9:1-7Yohanes 9:1-7 11



... dia ditanyai 
oleh orang Farisi.

Mereka tidak 
suka jawaba	ya. Orang 

ini PASTi
 berasal dari 

A�ah! Siapa lagi 
orang yang bisa 
menyembuhkan 

aku!

Berani
sekali kamu
men�urui 

kami?

Kamu 
telah berdosa 

sejak lahir!

Salam! Apa kamu
Percaya

 kepada Anak 
Manusia?

Ada Orang 
yang sudah 

menyembuhkan 
aku. Apa kamu 

tahu siapa 
Dia?

Katakan
 kepadaku siapa 

Dia, maka aku akan 
memercayai-Nya! Kamu

sedang
melihat-Nya 
sekarang!

Tuhan!

Aku 
percaya!

Aku datang 
agar yang buta 

melihat dan mereka 
yang melihat akan 

menjadi buta.

Apa?!

Apakah 
kami juga 

buta?! Jika kamu 
buta, kamu tidak 
akan bersalah 
karena dosa.

Tapi, karena 
kamu mengaku 
melihat, maka 

kamu bersalah. 

Akulah 
gembala 

yang baik; yang 
memberikan 
nyawa-Nya 

bagi domba-
domba-Nya.

Orang upahan 
akan lari s�t 

melihat serigala
 datang.

Dia tidak 
peduli dengan 
domba-domba 

itu.

Yohanes 9:8-10:13Yohanes 9:8-10:1312



Akulah gembala 
yang baik. Aku 

mengenal domba-
domba-Ku …

... Dan,
domba-domba
-Ku mengenal 

Aku.

Dan, Aku 
memberikan 

nyawa-Ku 
bagi domba-
domba-Ku.

Tidak ada 
yang mengambilnya 

dari-Ku. Aku memberikan 
nyawa-Ku dengan 

sukarela.

Aku 
berkuasa

 untuk 
memberikan 
nyawa-Ku.

Dan, Aku juga 
berkuasa untuk 
mengambilnya 

kembali.
Hal ini 

berasal dari 
Bapa-Ku.

Dia orang 
gila!

Dia kerasukan! 
MengapA orang-orang 

mau mendengarkan 
Dia?

Bisakah roh 
jahat menyembuhkan 
mata orang buta?

Kira-kira waktu itu, Yesus 
berbicara kepada 70 pengikut-Nya [1].

Dia memberi mereka sebuah misi ...

Pergilah!

Aku mengutusmu 
seperti anak domba 
ke tengah kawanan 

serigala.

Ketika kamu 
masuk ke kota dan 
disambut, makanlah 

apa yang dihidangkan 
di hadapanmu. 

Sembuhkan yang 
sakit dan ajarkan 

pada mereka bahwa 
Keraj�n A ah 
sudah dekat.

Jika kamu 
tidak disambut, 

pergilah ke jalan, 
kibaskan debu 
dari kasutmu.

Yohanes 10:14-21; Lukas 10:1-11Yohanes 10:14-21; Lukas 10:1-11

[1] Di Beberapa versi terjemahan Alkitab
ada yang menyebutkan 72 orang.
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Ketika mereka 
kembali ... luar

biasa, 
Guru!

Bahkan, 
roh-roh jahat 
tunduk kepada 

kami dalam 
nama-Mu!

Sahabat-Ku, 
 Aku melihat Setan 
jatuh dari langit 

seperti kilat.

Aku memberi
 kamu kuasa 

untuk melawan
 musuh!

Tapi, 
bersukacitalah, 
karena namamu 

tertulis di 
surga!

Bapa, Aku 
memuji-Mu karena 

Engkau menyembunyikan 
hal-hal ini dari orang
bijak dan terdidik ...

... dan 
menyataka�ya 
kepada anak-

anak!

Hanya 
Bapa sendiri

 yang sun�uh 
mengenal Sang 

Anak.

Diberkatilah 
kamu yang 
melihat!

Sebab, para 
nabi dan raja 

rindu untuk melihat 
dan mendengar 
yang kamu lihat 

dan dengar.

Tapi, mereka 
tidak bisa!

Lukas 10:12-24

Dan, Bapa 
hanya dikenal
 oleh Sang

 Anak ...

... dan mereka
 yang kepadanya 

Anak memilih untuk 
menyatakan 

Diri-Nya. 

Kemudian, Yesus berbicara 
secara pribadi dengan dua 

belas murid-Nya, Dia berkata ...

Lukas 10:12-24

“Siapa yang
mendengarkan kamu,

dia mendengarkan Aku!” “Siapa yang 
menolak kamu, 
dia menolak 

Aku!”

“Siapa yang 
menolak Aku, dia

 menolak Dia yang 
mengutus Aku!”

14



Suatu hari, seorang
Ahli Taurat berusaha

mencobai Yesus ...

Rabi,
aku mau
tanya!

Benar.
Tapi, 

siapakah 
sesamaku?

Ya! 
Lakukanlah 
itu, maka 

kamu akan 
hidup!

... lalu 
ditin�alkan
untuk mati.

Tapi, 
seorang 
Samaria 

melihatnya 
dan merasa 

iba.

lalu,
membawanya 

ke tempat
aman dan 
membayar
perawatan-

nya.

Jadi, 
siapakah 

sesamanya?
orang

yang berbelas 
kasihan.

Tepat 
sekali.

Jadi, 
pergilah, 

perbuatlah 
demikian.

Seorang
imam datang,

tapi hanya
melewatinya 
begitu saja.

Seorang 
pegawai Bait 
Suci lewat,

dan melakukan 
hal yang 

sama.

Apa yang 
harus kulakukan
untuk mendapat

hidup kekal?

Apa yang
Hukum Musa
katakan?

Dan, “Kasihilah
sesamamu 

seperti dirimu 
sendiri.” Mari AKu

ceritakan 
sebuah
kisah.

Ada seorang 
pengembara yang 

diserang dan 
dirampok ...

Lukas 10:25-37Lukas 10:25-37

“Kasihilah Tuhan
A�ahmu dengan segenap hati,

jiwa, kekuatan,dan akal budimu.”

15



Tepat di luar Betania, di 
kota dekat Yerusalem.

Guru, mari 
beristirahat
dan makan di

rumahku!

Saudaraku, 
Lazarus, dan 

saudariku, Maria, 
serta aku akan 
merasa sangat 

terhormat!

Selamat 
datang! 

terima kasih
mau datang
memenuhi 
undangan

kami!

apakah ada yang 
bisa kulakukan bagi-mu

sebelum menghidangkan 
makanan?

Tidak,
Marta,
terima
kasih.

Maria,
ayo bantu

aku.

i--iYa.
Sebentar.

Guru!

salam,
Guru!

Lukas 10:38-39Lukas 10:38-3916



Ses�t
 kemudian … Di mana 

dia? Banyak 
yang harus 
dilakukan!

H�m, 
itu tidak
 benar!

… bukan hanya 
tindakanmu, tapi 
juga hatimu …

Tuhan!

Guru, Suruhlah 
Maria untuk

 membantuku!

Tida�ah Engkau 
peduli dia membuatku 
mengerjakan semua 

ini sendiri?

Marta, kamu 
khawatir dan kesal 
karena perkara-
perkara kecil.

Hanya 
ada satu 

yang patut 
dicemaskan.

Maria 
mengetahuinya, 

dan hal itu tidak 
akan diambil 

darinya.

Lukas 10:39-42Lukas 10:39-42 17



Pada lain hari, setelah
 Yesus pergi berdoa.

Tuhan, 
maukah Engkau
 mengajari kami 

berdoa?

Seperti 
Yohanes 

Pembaptis 
mengajari 

para 
muridnya?

Ya.

Ketika 
kamu berdoa, 
katakanlah:

Bapa 
kami. Dikuduskanlah

 nama-Mu. Datanglah
 keraj�n-Mu.

Berikanlah 
kepada kami 

makanan yang
 secukupnya.

Dan, 
ampunilah 
kami atas

 dosa-dosa
 kami ...

... seperti kami 
juga mengampuni

 orang yang bersalah 
kepada kami.

Dan, janganlah
membawa kami ke
dalam pencob�n.

Mintalah, maka akan 
diberi. carilah, maka 

kamu akan menemukan. 
ketuklah, maka pintu 

akan dibukakan.

Kalau 
seorang anak

 minta ikan, apakah 
ayahnya akan
 memberinya

 ular?

Atau, kalau dia 
minta telur, apakah 
ayahnya memberinya 

kalajengking?

Kalau
kamu yang jahat

saja tahu memberikan
pemberian yang

baik, ...... apalagi 
Bapamu di surga.

 Dia akan memberikan
 Roh Kudus kepada

 mereka yang meminta 
kepada-Nya!

Lukas 11:1-13Lukas 11:1-1318



Kemudian … Yesus! Aku
tahu Engkau telah

menyembuhkan 
banyak orang!

Tolong, 
sembuhkan 
temanku!

Dia 
tidak bisa 

bicara!

Dia 
kerasukan! 

itu 
sebabnya 
dia bisu!

Tidak 
untuk waktu 

lama …

Aku 
perintahkan 
roh jahat

 yang merasuki
 orang ini --

-- pergi
 darinya!!!

Te ...
ter ...

Terima 
kasih!!

Lukas 11:14Lukas 11:14 19



itu pasti 
perbuatan 
B�lzebul,

 pemimpin roh-
roh jahat!

Karena
itu Dia bisa
mengusir
 roh-roh
 jahat!

Keraj�n 
atau rumah yang 
saling memecah-

belah akan
 hancur.

Bagaimana 
keraj�n Setan 

bisa berdiri kalau 
saling memecah-

belah.

Kalau
Aku mengusir

roh jahat
dalam nama

Setan ...

... lalu atas 
nama siapa 

orang-orangmu 
itu mengusir roh

 jahat?

Ketahuilah,
kalau dengan 
kuasa A�ah 

Aku mengusir 
mereka ...

... keraj�n A�ah 
sudah datang 

kepadamu!

Diberkatilah 
wanita yang 

melahirkan dan
 membesarkan

KaMu!

Tahukah kamu 
siapa yang lebih

 diberkati?

Orang yang 
mendengar 

dan mematuhi
 perintah
 A�ah!

Siapa yang 
menyalakan pelita,
 lalu menaruhnya di
 bawah gantang?

Tidak 
ada! Kamu 

menaruhnya
 di tempat kamu 

bisa melihat
 cahayanya!

Jadi, pastikan 
dirimu dipenuhi
 terang, bukan 

kegelapan!

Kalau kamu
 dipenuhi dengan 

terang, kamu akan 
bersinar!
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Setelah Dia 
selesai berbicara …

Rabi, maukah 
Engkau datang dan 

makan denganku 
malam ini?

Terima 
kasih sudah 
mau datang.

Aku
 punya banyak
 pertany�n.

Dan, Aku 
tahu Engkau

 punya banyak
 jawaban!

Engkau
tidak mencuci
 tangan-Mu?

Bisa-
bisanya EngKau
 tidak mencuci

 tangan?

Kalian
 orang
Farisi …

Kalian
membersihkan 
piring bagian

 luar.
Tapi, 

bagian dalamnya 
penuh dengan 
keserakahan 

dan kefasikan!

Hai
orang bodoh!
Bukankah A�ah

menciptakan baik
daging maupun

jiwamu?
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Tapi, kalau kalian 
belajar memberikan 
apa yang ada dalam 

piring ini untuk 
orang miskin--
--kalian akan
 benar-benar 

bersih!

Celakalah 
kalian.

Penderit�n akan menimpamu, 
sebab kamu memastikan untuk 
memberikan persepuluhan dari 
hasil kebunmu kepada A�ah! 

Kamu membayar 
persepuluhan, tapi

 mengabaikan keadilan 
dan kasih A�ah.

Kamu suka 
duduk di

 tempat terbaik 
di Sinagoge!

Kamu seperti kuburan 
yang tak bernisan sehin�a

 orang menginjak-injak
 tanpa menyadarinya.

Tahukah 
Engkau bahwa 

perkat�n-Mu itu 
menghina kami?

Celakalah 
kamu, sebab kamu 
membebani orang 
dengan hukum dan 
aturan-aturan--

--tapi tidak 
membantu
 mereka
 memikul 

beba ya!

Celakalah 
kamu, sebab 
kamu telah 

mengambil kunci 
pengetahuan.

tapi kamu 
sendiri tidak masuk

 melalui pintunya. 

Ada 
apa ini? Hati-hati!

Jangan biarkan 
kemunafikan orang 

Farisi menulari 
kamu juga.

Lukas 11:42-12:1

Kamu juga 
menghalangi orang 

lain untuk masuk.

Lancang!
Dan, atas 

kuasa siapa 
Engkau 

mengatakan 
semua ini?

Lukas 11:42-12:122



Semua
 yang disembunyikan 

tidak akan selamanya
 tersembunyi!

Bisikan pada 
malam hari

 akan terdengar
 pada siang 

hari.

Jangan 
takut kepada 

orang yang hanya
 bisa membunuh 

tubuhmu!

Takutlah 
kepada Dia, yang 
setelah tubuh ini

 mati, berkuasa untuk 
melemparkanmu 

ke neraka!

Bahkan,
 burung pipit

 pun A�ah
 pedulikan!

Apalagi
 kamu. Dia tahu
 jumlah rambut 

di kepalamu.

Jangan takut, 
kamu lebih

 berharga dari 
burung pipit!

Akuilah Aku di
 dunia, maka Aku 
akan mengakuimu

 di surga!

Sangkal Aku di 
dunia, maka kamu
 akan disangkal 
di depan para 

malaikat!

Meski begitu, 
mereka yang 
melawan Aku 

akan diampuni.

Tapi, mereka 
yang menghujat
 Roh Kudus tidak 
akan diampuni. 

Dan, kalau kamu 
dibawa ke Sinagoge 

dan dibawa ke hadapan 
para penguasa--

--jangan 
khawatir tentang 
apa yang harus 
kamu katakan!

Roh Kudus 
akan mengajarimu 
apa yang harus

 dikatakan!
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Rabi! 
Katakan kepada
 saudaraku, hal 

benar yang harus 
dia lakukan adalah 
berbagi warisan 

denganku.
Aku bukan

 hakim kalian!

Tapi, aku berkata 
kepadamu, berjaga-
jagalah terhadap 

keserakahan!

Hidupmu lebih 
dari sekadar 
mengumpulkan 

harta.

Jangan khawatir 
tentang hidupmu!

Di manakah 
hartamu? Di 

situlah hatimu 
berada.

Ketika kamu melihat 
awan yang naik di

 barat, kamu tahu itu
 pertanda hujan.

Ketika angin 
berhembus dari 
selatan, kamu 

tahu itu pertanda 
panas.

Kamu 
bisa mengartikan 
langit, tapi tidak 

untuk tanda-tanda 
zaman ini!

Ya!
 Masa yang

 buruk!

Apa yang 
akan kamu 

makan, minum,
 atau pakai!

Hidup lebih 
daripada

 itu!
Lihatlah bunga 

bakung! Mereka 
tidak bekerja 
atau memintal--

--tapi apakah
 Raja Salomo dalam 
kemegahaya pernah 
berpakaian seindah

 bunga itu?

Carilah dahulu 
Keraj�n A�ah, 

maka semuanya itu 
akan ditambahkan 

kepadamu.

Pilatus telah membunuh 
beberapa pengacau dari

 Galilea dan mencampurkan 
darah mereka dengan 

kurban Pesakh!

Orang-orang 
Galilea itu pastilah 

pendosa besar 
sampai bernasib 

seperti itu!
Sebenarnya, 

tidak!

Dosa 
adalah dosa! 
Kalau kamu 

tidak bertobat, 
kamu semua 
akan binasa!
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Sudah berkali-kali aku 
ceritakan kisahku ini.

Terutama pada hari-hari 
pertama, ketika semua yang 

kulihat adalah hal baru!

Sesuatu yang menarik! 
Luar biasa! indah!

Katanya,
 dulu kamu biasa 

mengemis di jalanan 
dengan mengaku 

buta?
Tapi, 

sekarang, 
kamu ada 
di sini--

--dan bisa
 melihat?

Ya, 
Tuan.

Bagaimana bisa? 
Apa kamu bohong? 
Pura-pura buta?!

Para saksi yang
 membawa masalah ini kepada

 kami menegaskan bahwa
kamu tadinya buta.

Aku dulu
 buta!

Ya, sampai 
beberapa s�t 

yang lalu. Nah,
 apa yang 
terjadi?

Pertany�n itu sudah 
ditanyakan banyak 
orang kepadaku.

Sebagian benar-
benar ingin tahu.

Yang lain? Yah … mereka 
punya motivasi lain.

Seperti 
biasa, orang

 tuaku menuntunku
 ke tempat biasa 
dan menin�alkan 

aku di sana. 

S�t itu 
hari Sabat. Orang-

orang biasanya lebih 
dermawan pada 

hari Sabat.

Lalu, aku
 mendengar 

suara--

KiSAH
Orang yang Buta

sejak Lahir

Yohanes 9:1-41

“PENGHAKiMAN”
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"Aku sudah mendengar 
pertany�n semacam 

ini sebelumnya." 

"Aku sadar mereka
 sedang membicarakan

tentang aku."

Rabi, 
siapa yang 
berdosa? Dia 

sendiri atau
 orang tuanya
 yang berdosa
 sehin�a dia

 terlahir buta?

ini bukan 
waktunya 
berdebat! 

Tolong, 
lanjutkan.

Baiklah.

Lalu, ada suara 
lain yang menjawab
 mereka. Suara yang

 lembut, penuh
kuasa.

Dan ya, 
pertany�n

 yang bagus!

Seperti
kata kitab Talmud,

“Dia menghukum anak-
anak dan cucu atas
dosa orang tuanya,

sampai generasi
ke-3 dan ke-4.”

Aku percaya 
orang bisa 

berdosa dalam
 kandungan, karena 
kalau tidak begitu,
 bagaimana mungkin

 kamu dapat
 menjelaskan--

Cukup!!! 

Bukan dosa 
yang menyebabkan 

kebut��ya.

Melainkan 
supaya karya

 Tuhan yang dahsyat 
dinyatakan hari 

ini!

"Aku mendengar Dia meludah."

Bukan 
keduanya.

"Dia menjamah
 mataku."

“Sudah biasa. Aku 
sudah diludahi banyak kali 

sampai tak terhitung."

"Namun, Dia tidak meludah 
ke atasku. Sebaliknya …"
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“Melumurinya dengan lumpur.

“Kami sempat mengobrol 
sebentar, lalu Dia berkata:

Sekarang, 
pergilah!

Bilaslah 
lumpur ini sekaligus 

tubuhmu di Kolam 
Siloam.

"Tentu, aku lakukan
 seperti yang Dia katakan!" 

"Dan, ketika lumpur
 itu lepas dari mataku –"

"-- aku bisa 
melihat!"
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Mencampur 
debu dengan
 lumpur? Pada
 hari Sabat?

Jelas, Orang
 itu bukan dari
 A�ah, kalau ya, 

tidak mungkin Dia 
akan menyembuhkan 

pada hari itu!

Kalau Dia 
orang berdosa,
 bagaimana Dia
 bisa melakukan 

hal ini? Para nabi 
berkata kesembuhan 
orang buta adalah
 tanda kedatangan

 Mesias!

Siapa 
orang ini?

Aku tidak melihatnya! 
Aku masih buta s�t

 dia melumuri mataku!

Apa yang kamu
 tahu tentang

 Dia?
Setidaknya, 

menurutku Dia
 adalah nabi.

Dia bisa 
menyembuhkanmu 
pada hari lain!

Kalau sejak
 awal dia memang 

tidak buta, mungkin
 Yesus telah

 mengaturnya!

Bawa kemari
 orang tuanya! Mari
 kita dengar apa 

kata mereka!

Kamu 
tetap 
di sini! 

Kami tidak mau
 kamu membumbui

 ceritamu! 

Bagaimana 
menurutmu?

Kamu tidak 
melihat-Nya, tapi
 kami semua tahu 
siapa yang kamu 

maksud.

Apa? Dua puluh tahun 
lalu Yesus menyuruh orang-
 tuanya untuk berpura-pura
 kalau anak mereka buta?
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Apa Dia 
anakmu?

Benar, 
Tuan.

Dan, dia 
terlahir
 buta?

Benar, 
Tuan.

AKu 
pikir kita bisa 

hentikan rentetan 
pertany�n ini.

Semua orang
 yang mengenal dia 
mengatakan kalau
 dia ini buta sejak 

lahir.

Kalau 
dia terlahir

 buta--

--ayo 
ceritakan, 
bagaimana

 sekarang dia
 bisa melihat? 
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Dia adalah 
anak saya, 

Tuan.

Dia 
terlahir

 buta.

Tapi, saya 
tidak tahu 
bagaimana 

dia sekarang 
bisa melihat. 

Saya tidak 
tahu siapa yang 

menceli�an
 matanya.

Tanyakan 
padanya!

Dia
 sudah cukup

 dewasa! 

Dia 
sudah cukup 

umur!

Bawa
 mereka 
keluar.

Kita 
lanjutkan 
besok …

Nak, kami 
minta m�f.

Kamu 
memaklumi
 kami, kan?

Kalau kami 
katakan Yesuslah 
yang melakukan 

ini, yah ...
Orang Farisi dan

 imam kepala tidak
 ramah dengan orang 

yang berbicara
 tentang Yesus.

Aku Paham.

Sun�uh.

 Aku senang bukan hari ini aku 
pertama kali melihat mereka.

Ketika aku melihat mereka
ketakutan dan buka�ya membelaku.
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Kamu sudah 
diberi anugerah 
yang besar, dan 
kamu seharusnya 

memuliakan 
A�ah.

Orang yang 
mengaku telah

 menyembuhkanmu 
adalah orang 

berdosa!

Yah, orang 
berdosa atau 

bukan, dulu 
saya buta, tapi 

sekarang 
bisa melihat!

Tapi, 
bagai-
mana? 

Aku sudah 
mengataka�ya

 kepadamu,
 Tuan!

Mengapa Tuan 
ingin tahu? Apakah 
Tuan mau menjadi 

murid-Nya?

Kamu mungkin 
murid orang itu, 
tapi kami murid

 Musa!
A�ah berbicara 

kepada Musa, kami 
tahu ini benar!

Tapi, Orang
 ini? Kami bahkan
 tidak tahu dari
 mana asalnya!

Tuan, 
engkau tidak

 tahu dari mana 
Dia berasal?

Berapa 
banyak orang

yang engkau tahu
bisa menceli an 

orang buta?

Dia datang
dari A�ah! kalau

tidak, mana
mungkin Dia bisa
melakuka�ya?!

Lihat
 siapa yang 
berbicara!

Kamu 
terlahir
 buta!

Kamu terlahir 
berdosa, bahkan

 kamu sudah berdosa 
sebelum lahir!

Bawa dia 
keluar!

Tuan, engkau 
membawaku kembali,
 tapi apa lagi yang
 ingin kau ketahui?

Kami
 ingin tahu 
bagaimana 
caranya!
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Hari itu aku 
merasa sendirian.

Diabaikan oleh 
orang tuaku.

Diabaikan oleh orang-orang 
yang aku pikir seharusnya 

menuntun bangsa kami
 kepada A�ah.

Tapi, aku tidak sendirian 
untuk waktu yang lama.

Apa kamu 
percaya kepada
 Anak Manusia?

Aku belum pernah melihat orang 
yang berdiri di hadapanku.

Lagi pula, aku sama sekali
 belum punya waktu untuk 

melihat banyak orang.

Mengapa? Apa 
Kau mengenal

Dia? 

Aku ingin tahu 
lebih banyak
 tentang Dia.

Lihat.

kamu 
Sekarang 

melihat-Nya. 

Tuhanku!

Aku
 percaya! 

Dari semua hal 
yang karunia

 melihat izinkan 
aku untuk 
melihat …

... melihat wajah-Nya 
adalah hal yang paling 

menakjubkan.
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