




Yudea, dekat 
Sungai Yordan.

Yesus terus mengajar dan 
menyembuhkan orang sakit.

itu Dia.

Sekarang?

Tentu.

Terima kasih! 
Terima kasih 

banyak!

Guru, 
kami ingin
 bertanya!

Ya! Apa 
seorang suami

 boleh menceraikan
 istrinya?

Untuk
alasan apa

pun?

Dengar
semua!

Dengar
 baik-baik yang

Orang ini
katakan!

Kamu sudah 
membaca Taurat,
 dan mengerti 

isinya.

Awalnya, Sang Pencipta 
menciptakan laki-laki

 dan perempuan.

Karena itu, 
mereka menin�alkan 

orang tua mereka
 dan menjadi satu 

tubuh.

mereka 
Bukan lagi
dua, tapi

satu.

Dan,
manusia tidak

boleh memisahkan
apa yang telah
disatukan oleh

A�ah.

Matius 19:1-6; Markus 10:1-9Matius 19:1-6; Markus 10:1-9 1



Lalu,
mengapa Musa

mengizinkan suami
memberi surat
cerai kepada

istrinya?

Dan, 
mengizinka�ya

 untuk menceraikan 
istrinya lalu 

memulangka�ya?
Awalnya,

tidak begitu.

Tapi,
 hati mereka 

keras.

Hatimu
keras.

Kalau ada orang
 bercerai dan menikahi 

orang lain …

… kecuali karena 
pasanga�ya tidak setia, 

orang itu berzina.

Aku hanya ingin Yesus menaruh 
tangan-Nya ke atas ana u 

dan berdoa untuknya!

Guru 
tidak punya

 waktu!

Apa 
katamu?

Bawa anak itu 
kepada-Ku!

Matius 19:7-14; Markus 10:10-14; Lukas 18:15-16

Bercerai 
bukanlah jalan

keluar.

Matius 19:7-14; Markus 10:10-14; Lukas 18:15-16
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Sahabatku, biarkan
anak-anak itu datang

kepada-Ku!

karena Anak-anak seperti
inilah yang memiliki

keraj�n A�ah!

Sesun�uhnya, 
kalau kamu tidak

 menyambut keraj�n
 A�ah seperti anak 

kecil ini …

… kamu
tidak akan
masuk ke
dalamnya!

… menaruh  tangan-Nya 
di atas mereka …

… dan memberkati mereka.

Lalu, Yesus 
men�endong 

anak-anak itu …

Matius 19:14-15; Markus 10:14-16; Lukas 18:16-17Matius 19:14-15; Markus 10:14-16; Lukas 18:16-17 3



Apa kita punya
uang yang cukup
 untuk menyewa

penginapan?

Atau, haruskah
kita berkemah
 di luar kota?

Kurasa, kita
tidak punya uang

yang cukup.

Guru yang
baik!

Aku ingin 
bertanya!

Apa yang harus
aku lakukan untuk

mendapat hidup
yang kekal?

Mengapa 
kamu sebut
 Aku baik?

Kamu tahu, 
tidak ada 

seorang pun
 yang baik.

Tidak 
seorang

pun, kecuali
A�ah.

Jangan mencuri 
atau bersaksi

 dusta.

Hormati 
ayah dan
 ibumu.

sejak aku 
masih muda, aku

 sudah melakukan 
semua itu.

Ya, 
benar.

Tapi, kamu
kurang dalam

satu hal.

Apa itu?

Matius 19:16-20; Markus 10:17-21; Lukas 18:18-22

itulah yang
kita lakukan kalau
kita mengasihi dan 

mengikut A�ah!

Kalau kamu 
menginginkan

 hidup yang kekal,
 t�ti perintah 

A�ah.
Yang
mana,
Guru?

Jangan 
membunuh.

Jangan 
berzina.

Aku kira
 kita …

Guru!

Matius 19:16-20; Markus 10:17-21; Lukas 18:18-224



Kalau kamu 
ingin sempurna 

dan memperoleh 
hidup kekal …

…pergi dan 
jual semua 
hartamu.

Maka 
kamu akan 

memperoleh 
harta di 
surga.

Lalu, 
kemari 
dan ikut

 Aku.

Berikan 
semua uangmu 
kepada orang

 miskin.

Tapi …

Lihat!
Betapa susahnya 

orang kaya masuk
 ke Keraj�n 

A�ah.

Matius 19:21-23; Markus 10:21-23; Lukas 18:22-24Matius 19:21-23; Markus 10:21-23; Lukas 18:22-24 5



Masuk ke dalam
 Keraj�n A�ah adalah

hal yang sulit bagi
siapa pun!

Tapi
untuk orang

kaya?

Jadi, siapa
yang dapat
diselamat-

kan?

Bagi manusia,
 itu mustahil!

tapi bagi 
A�ah?

Bagi A�ah,
segala sesuatu

mungkin.

Kami sudah
menin�alkan

segalanya untuk
 mengikuti-Mu,

Guru!

Bagaimana 
dengan 
kami?

Kamu?

Di dunia yang
baru, ketika Anak
Manusia duduk di

takhta kebesaran
-Nya …

… kamu yang
telah mengikut
Aku, akan duduk

di atas dua belas
takhta …

… untuk 
menghakimi dua

belas suku
israel.

Lebih mudah s�kor unta
melewati lubang 

jarum.

Matius 19:23-28; Markus 10:25-28; Lukas 18:24-28Matius 19:23-28; Markus 10:25-28; Lukas 18:24-286



Sesun�uhnya, siapa saja 
yang menin�alkan rumah, 
ladang, atau keluarganya 

demi Aku dan injil …

… akan menerima 
kembali seratus
kali lipat pada

masa ini.

Dan, hidup kekal 
pada masa yang
 akan datang!

Keraj�n
A�ah itu
seperti

ini.

Ada tuan
tanah yang

membutuhkan
pekerja

untuk kebun
 an�urnya.

Dia
keluar pagi
-pagi dan

menemukan
beberapa

orang.

“Mereka sepakat bekerja 
dengan upah sehari satu dinar.”

“Lalu, dia menyuruh mereka 
ke kebun an�urnya.”

Banyak yang
pertama akan
menjadi yang

 terakhir.

Dan, yang 
terakhir  akan
menjadi yang

pertama.

Matius 19:29-20:2; Markus 10:29-31; Lukas 18:29-30Matius 19:29-20:2; Markus 10:29-31; Lukas 18:29-30 7



Orang
itu pergi dan

mencari lebih banyak
orang yang butuh

pekerj
n.

Dia setuju 
mengupah mereka 

untuk bekerja selama 
sehari penuh.

Lalu, dia
menemukan lebih 

banyak orang dan 
memperkerjakan 

mereka.

Lagi-lagi, dia
menemukan lebih

banyak.

“Setiap orang, yang dipekerjakan 
paling awal atau akhir, mendapat 

upah satu dinar.”

“Mereka yang dipekerjakan paling awal 
kecewa dengan aturan yang tidak adil ini”

“Mereka mengeluh, tetapi 
tuan tanah itu menjawab:”

Kamu
setuju diupah

 satu dinar, bukan?
 Kalau begitu, ambil

 dan pergilah!

Orang terakhir 
yang kupekerjakan 
akan kuberi upah 

yang sama.

Bukankah 
terserah padaku 

mau kuapakan
 uangku?

Jadi, yang
terakhir akan
menjadi yang 

pertama.
Dan, yang

pertama akan
menjadi yang

terakhir.

Atau, kamu
iri karena aku 

murah hati?

Akhirnya, 
dia punya
 banyak 
pekerja.

Dia menyuruh 
mandornya untuk 
mengupah para

 pekerja itu.

Matius 20:3-16Matius 20:3-16

Kemudian …

Ayo 
istirahat
 di sini.

Petrus, panil 
sebelas yang 
lain kemari!

Kita menuju 
Yerusalem.

semua yang
ditulis para
nabi akan
digenapi.

Mereka akan 
menyerahkan Anak 

Manusia kepada
 orang kafir.

Mereka 
akan mengejek, 

mencambuk, 
meludahi, dan 

membunuh
Dia.

Apa?

i--itu 
tidak 

mungkin!

Anak 
Manusia akan 

dikhianati.

imam kepala 
dan ahli Taurat

 akan memberi-Nya 
hukuman mati.

Matius 20:17-19; Markus 10:32-34; Lukas 18:31-34Matius 20:17-19; Markus 10:32-34; Lukas 18:31-348



Kemudian …

Ayo 
istirahat
 di sini.

Petrus, panil 
sebelas yang 
lain kemari!

Kita menuju 
Yerusalem.

semua yang
ditulis para
nabi akan
digenapi.

Mereka akan 
menyerahkan Anak 

Manusia kepada
 orang kafir.

Mereka 
akan mengejek, 

mencambuk, 
meludahi, dan 

membunuh
Dia.

Apa?

i--itu 
tidak 

mungkin!

Anak 
Manusia akan 

dikhianati.

imam kepala 
dan ahli Taurat

 akan memberi-Nya 
hukuman mati.

Matius 20:17-19; Markus 10:32-34; Lukas 18:31-34Matius 20:17-19; Markus 10:32-34; Lukas 18:31-34 9



Apa yang 
Yesus bicarakan 

denganmu?

TENTANG 
perjalanan ke 

Yerusalem.
Apa itu 
aman?

tolong izinkan 
salah satu ana�u
 duduk di sebelah 

kanan-Mu.

Dan, 
satu lagi 
di sebelah 

kiri-Mu.

Kamu tidak
tahu apa yang

kamu minta.
San upkah 

mereka minum dari
cawan yang harus

kuminum?

Kami 
san up.

Ya, kami
 san up!

Memang benar, 
sahabat-Ku. Kamu akan 

minum dari 
cawan-Ku.

Ayo, ibu
akan SAMPAiKAN

KEpada-Nya tentang
apa yang sudah
kita bicarakan.

Tidak, Dia juga 
membicarakan hal buruk
 yang tidak kumengerti.

Guru, aku punya 
permohonan!

Apa itu?

Matius 20:20-23; Markus 10:35-39Matius 20:20-23; Markus 10:35-3910



Tapi, siapa 
yang akan duduk

di kanan atau
kiri-Ku …

… bukan Aku 
yang berwenang 
memberika�ya!

Bapa-Ku,
yang menyiapkan

tempat ituLAH yang 
memutuskanNYA.

Akulah
yang dipan�il
untuk mengikuti

ENgkau.

Akulah yang 
sebenarnya--

Cukup! 
Apa kalian tidak
mendengar yang

Kukatakan?

Para penguasa orang
kafir yang memerintah atas 

rakyatnya men�unakan
dan menyalahgunakan

kekuas��ya.

Tapi, Kamu 
tidak boleh
 seperti itu!

Siapa yang 
ingin menjadi 
besar harus 

melayani!

Siapa ingin menjadi
yang pertama, dia

harus menjadi
hamba!

Anak 
Manusia pun 

datang bukan
 untuk dilayani,

 tapi untuk
melayani!

Bahkan, 
memberikan 
nyawa-Nya!

Apa kalian berdua
benar-benar yakin

kalau kalian ini
pantas?

Dasar anak
kecil, sembunyi
di balik rok

ibunya!

Matius 20:23-28; Markus 10:40-45Matius 20:23-28; Markus 10:40-45 11



Kemudian, ketika Yesus 
dan murid-murid-Nya 

meninalkan Yerikho …

Yesus!

Tuan!

YESUS! 
KASiHANiLAH

 KAMi!

Jangan 
gan�u 
Guru!

Jangan 
hiraukan
 mereka.

Bartimeus 
yang buta

 dan tema�ya 
hanya …

Pan�il
mereka! Bawa

mereka ke
sini.

Baiklah …

Hei, Guru 
ingin bertemu

 mereka!

Beri tahu
mereka, Yesus
ingin bertemu!

Apa yang 
kamu ingin Aku 

perbuat?

Tuan, 
celi�an mata

kami!

Engkau san�up 
melakuka�ya, 

bukan?

Diam, 
Bartimeus!

Anak Daud, 
kasihanilah 

kami!

Matius 20:29-33; Markus 10:46-51; Lukas 18:35-41Matius 20:29-33; Markus 10:46-51; Lukas 18:35-4112



imanmu telah
 menyembuhkan

kamu.

Melihatlah!

Di kota Yerikho.

Zakheus, pengumpul pajak 
yang kaya, ingin melihat Yesus,

 tetapi dia tidak berhasil.

Mengapa 
tidak?

Yesus melanjutkan 
perjalanan-Nya.

Terlalu banyak
orang.

Kecuali …

Aku tidak
akan bisa melihat

dengan jelas.

Aduh!
Semuanya

meremehkan
aku!

Min�ir, 
pendek!

PLAK!PLAK!

Matius 20:34; Lukas 18:42-19:3Matius 20:34; Lukas 18:42-19:3
13



Ada apa, 
Zakheus?

Si pendek
ini tidak bisa 

melihat ke balik 
kerumunan!

Banyak
 hal yang 

Aku dengar
 tentang 

Dia …

Tapi, melihat
dia secara
langsung ...

Zakheus!

Zakheus, 
turunlah!

i--ya! Baik, 
Tuan …

Apa yang Yesus
 inginkan darinya?

Tida�ah 
Dia tahu siapa 

Zakheus?
Dia tahu 
namanya!

Lukas 19:4-5Lukas 19:4-514



T--Tuan …
 Rabi … 
Aku--

Apa yang
Engkau 
inginkan 
dariku?

Aku ingin 
menumpang 
di rumahmu!

Ya, ya!
silakan
TUan!

Mari,
Datanglah!

Mengapa Dia mau
menumpang di rumah
seorang berdosa
seperti Zakheus?

Di rumah Zakheus …
Aku tahu yang orang-
orang bicarakan, dan 

mereka benar!

Engkau
seharusnya

tidak sin�ah
di rumahku.

Tapi …

Aku tidak
ingin menjadi

 “orang seperti
diriku“!

Aku
ingin menjadi
 seperti diri

-Mu!

Tuan, aku 
akan memberi 

separuh hartaku 
untuk orang 

miskin!

Dan, siapa pun
 yang kucurangi, 
kerugiaya akan 

kuganti empat
 kali lipat!

... Untuk mencari 
dan menyelamatkan 

yang hilang!

kurasa,
kita sedang

melihat unta yang
melewati lubang

jarum!

Bagi A�ah, 
segala sesuatu 

mungkin!
Keraj�n

A�ah benar-benar
 sudah dekat!

Hari ini, 
keselamatan 
telah datang

 ke rumah 
orang ini.

Karena 
Zakheus, seperti 
kamu semua, juga

adalah anak 
Abraham!

inilah tujuan
kedatangan Anak

Manusia ...

Lukas 19:6-10Lukas 19:6-10 15



Banyak orang 
menyangka Keraj�n 
A�ah akan segera 

datang.

Tapi, mari
kuberi tahu 
sesuatu …

Ada bangsawan yang
akan dinobatkan 

sebagai raja.

Karena itu,
Dia meman�il

 hamba-hambanya 
sebelum dia

pergi.

Aku akan
memberi kalian 
masing-masing

 satu mina.

Gunakan dan
kelola uang

itu dengan baik 
sampai aku 

pulang.

Hamba-hamba itu tidak ingin dia 
menjadi raja, tetapi mereka melakukan 

seperti yang dikataka	ya.

Tuan, hamba 
menghasilkan 
lima mina dari 
pemberianmu.

Bagus 
sekali, hamba 
yang setia!

Karena kamu setia
dalam hal kecil, kamu
akan berkuasa atas 

sepuluh kota!

Kamu 
terbukti bisa 

dipercaya.

Aku 
memberimu 
kuasa atas 
lima kota!

ini dia.

Tuan, 
hamba tahu 

engkau kejam. 
Jadi, hamba ambil 

pemberianmu, 
lalu hamba 

sembunyikan.

Kamu hamba
yang jahat! Kalau 

kamu tahu aku kejam, 
kamu tahu aku pasti  

mengharapkan
lebih!

Pada s�t bangsawan
itu kembali setelah
dinobatkan menjadi

raja ...

hamba menghasilkan
sepuluh mina dari

pemberianmu.

Lukas 19:11-22Lukas 19:11-2216



mestinya kamu
mengelolanya dan 
mendapat sedikit

untung!

Ambil minanya,
berikan kepada 

orang yang punya
sepuluh mina!

Tapi Tuan,
orang itu sudah
punya 10 mina!

Ya! Dan, siapa yang 
mempunyai akan 

diberi lebih!

Bagi yang tidak
punya, yang ada
padanya juga
akan diambil.

Dan bawa ke
hadapanku, musuh-
musuhku yang tidak
ingin aku menjadi

raja.

Mereka
akan dihukum!

Di rumah Lazarus, 
Maria, dan Marta.

Rumahmu
semakin ramai
daripada s�t
terakhir kali
kami di sini.

Banyak
orang datang

untuk menemuiku, 
setelah apa yang 

terjadi padaku
hari itu.

dengan
kedatangan-Mu,

di sini, kerumunan
jadi semakin

besar!

Mari
masuk!

Mukjizat atas
Lazarus tidak

hanya mengubah
kami.

Hal itu juga
mengubah hidup

banyak orang yang
menyaksikaya.

Dan, mereka 
menyebarkan 

berita itu. Beberapa orang
penasaran denganku,

tapi banyak yang menjadi
percaya kepada-Mu, Tuhan.

Yesus melanjutkan perjalanan 
dari situ menuju Yerusalem,

lalu berhenti di Betania.

Lukas 19:23-28; Yohanes 12:1, 9, 11, 17-18Lukas 19:23-28; Yohanes 12:1, 9, 11, 17-18 17



Hari raya Pesakh semakin dekat.

Banyak orang datang ke Yerusalem 
untuk disucikan sebelum Pesakh.

orang-orang
datang ke Bait A�ah,
tapi membicarakan

tentang Dia!

Semua orang
ingin tahu,

apa Dia akan
datang.

Orang-orang sudah 
diminta memberitahukan, 

keberad�n-Nya.

Mereka
akan melapor

supaya kita bisa
menangkap 

Dia.

Aku tahu
Dia ada di

mana!

Dia di Rumah
Lazarus!

Kau
yakin?

Ya.

Sejumlah
besar orang
berkerumun di
sana dan tidak
henti-hentinya
membicarakan

Diri-Nya.

Mereka bilang,
Lazarus mati, dan
orang Nazaret itu

membangkitkan
dia!

Mustahil!

Benar
atau tidak,

orang-orang 
percaya!

Dan, mereka
percaya kepada
Yesus karena

hal itu!

Kita juga 
harus bunuh 

Lazarus!

Kita harus
bicara soal

itu.

Tapi sekarang,
kita perlu menangani

hal yang lebih mendesak.

seluruh
dunia seperti

mengikuti
Dia.

Apa yang kita 
lakukan tidak 

berhasil.

Kita harus mencari cara
untuk menangkap dan
menjauhkan Dia dari 

orang-orang.

Apa Dia akan
benar-benar

datang?

Entahlah!

Yohanes 11:57; 12:10-11, 12:19Yohanes 11:57; 12:10-11, 12:19

Hari Min�u 
sebelum hari 
raya Pesakh.

Aku punya 
tugas untuk 

kalian.

Katakan
saja,
guru!

“Pergilah ke desa 
di depan sana.”

“Kamu akan mendapati s�kor 
keledai dan anaknya."

“Anak keledai itu belum 
pernah ditun�angi orang."

Pasti ini
yang Guru 

maksud.

“Lepaskan dan bawa 
keduanya kepada-Ku."

Hei! keledai-
keledai itu

mili�u!

Mengapa kalian
lakukan itu?

“Kalau ada orang 
bertanya, jawablah:

Guru kami
memerlukan
keduanya.nanti, Dia

akan segera 
mengembalikan

keledai ini.

Matius 21:1-6; Markus 11:1-6; Lukas 19:29-34Matius 21:1-6; Markus 11:1-6; Lukas 19:29-3418



Hari Min�u 
sebelum hari 
raya Pesakh.

Aku punya 
tugas untuk 

kalian.

Katakan
saja,
guru!

“Pergilah ke desa 
di depan sana.”

“Kamu akan mendapati s�kor 
keledai dan anaknya."

“Anak keledai itu belum 
pernah ditun�angi orang."

Pasti ini
yang Guru 

maksud.

“Lepaskan dan bawa 
keduanya kepada-Ku."

Hei! keledai-
keledai itu

mili�u!

Mengapa kalian
lakukan itu?

“Kalau ada orang 
bertanya, jawablah:

Guru kami
memerlukan
keduanya.nanti, Dia

akan segera 
mengembalikan

keledai ini.

Matius 21:1-6; Markus 11:1-6; Lukas 19:29-34Matius 21:1-6; Markus 11:1-6; Lukas 19:29-34 19



Maksudmu, 
Yesus Orang 
Nazaret itu?

Yang
membangkitkan 
Lazarus dari 

kematian?

Dialah
yang kami

layani.
Bawalah!

Katakan pada-Nya,
Dia bisa membawa 
keledai-keledai ini 
selama yang Dia

butuhkan!

Terima
kasih!

Semuanya
terjadi seperti

yang Engkau
katakan!

Tidak ada 
pelana.

Tidak
mungkin guru
menun ang
seperti ini ...

Matius 21:7; Markus 11:6-7; Lukas 19:35; Yohanes 12:14Matius 21:7; Markus 11:6-7; Lukas 19:35; Yohanes 12:1420



Ayo pergi ke 
Yerusalem!

Matius 21:7; Markus 11:6-7; Lukas 19:35Matius 21:7; Markus 11:6-7; Lukas 19:35 21



Hosana!

Diberkatilah
Raja israel!

Hosana
bagi Anak

Daud!

Ya!
Hosana!

Diberkatilah
Keraj�n Daud yang

akan datang!

Diberkatilah Dia 
yang datang dalam 

nama Tuhan!

Matius 21:8-9; Markus 11:8-10; Lukas 19:36-38; Yohanes 12:12-13Matius 21:8-9; Markus 11:8-10; Lukas 19:36-38; Yohanes 12:12-1322



Kemuli�n
di tempat yang 

Mahatin�i!

Hosana!

Damai di 
Surga!

Belakangan, para murid menyadari
bahwa peristiwa ini telah dinubuatkan

oleh Nabi Zakaria:

“Bersukacitalah, 
putri Sion …”

“Lihat, Rajamu 
telah datang.”

“Adil dan membawa 
keselamatan.”

“Dia rendah hati dan 
menun�ang anak keledai.”

Matius 21:4-5; Yohanes 12:15-16Matius 21:4-5; Yohanes 12:15-16 23



Diberkatilah
Anak Daud! Hosana!

“Hosana”?

“Selamatkan
kami, Tuan”?

Apa mereka 
meminta-Nya untuk 
menyelamatkan 

mereka?

Orang-orang
memperlakukan

Dia seperti 
raja!

Lihat Dia, masuk
ke kota dengan

menun�ang
keledai. Apa

kalian
kaget?

seandainya kalian
melihat apa yang

kami lihat …

… kalian pasti
juga akan melambaikan

ranting palem dan menaruh
jubah kalian di bawah

kaki keledai-Nya!

… juga melihat
dan mendengar apa

yang orang-orang ini
lihat dan dengar ...

Hosana!

Hosana!
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tegur 
mereka!

Tegur
pengikut

-Mu!

Guru!!!

Tegurlah
murid-murid

-Mu!

Mereka membuat 
keributan!

Dan, hal-hal 
yang mereka 

katakan …

Kalian tidak
tahu apa yang
kalian minta.

Kalau
mereka diam,
batu-batu ini
yang akan
berseru.

Ayo!

Sia-sia
saja!

Kalau
saja kamu

tahu. Yerusalem,
seandainya kamu
tahu apa yang

datang kepadamu
hari ini.

Damai
sejahteramu.

Tapi hal itu 
tersembunyi
dari matamu.
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Akan
tiba waktunya,
musuh-musuhmu
mengepungmu.

mereka akan
Mengurungmu 
dari segala 

arah.

Malam itu, Yesus pergi ke Bait Aah dan
semakin banyak orang menemui-Nya.

Namun, hari semakin larut, Dia dan
dua belas murid-Nya kembali ke Betania.

Dan, Min�u pada
pekan itu pun berakhir.

Mereka akan
menghancurkan 
kamu dan anak-

anakmu.

Dan, akan
melakukan
itu di dalam
tembok ini!

Tidak satu 
batu pun akan 
ditin�alkan 
di atas batu 

yang lain.

Sebab,
kamu tidak

mengenali s�t
A�ah datang 
melawatmu.
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KISAH Dua
Orang Buta

“Tak Terlihat”

KISAH Dua
Orang Buta

“Tak Terlihat”

ini aneh.
ada Terlalu

banyak orang
yang datang

sepagi ini.

Sepertinya
ada lebih banyak 
orang daripada 

biasanya.

Ya.

Kami duduk di luar 
Yerikho setiap hari.

Pagi terasa dingin, sunyi, 
dan hampir tidak ada yang 
memberi sedekah sepagi ini.

Apalagi,
kita belum
dapat uang

sepeser
pun.

Benarkah?

Apa
yang sedang

terjadi? Mengapa
ada banyak

orang?

Yesus?

Yesus,
orang Nazaret
itu, Dia datang

kemari.

Hei!

Permisi,
Tuan!

Bartimeus,
apa yang kamu

lakukan?

Tapi Bartimeus 
lebih jeli.

Dan, lebih berani ...

Bartimeus. 
Terkadang dia 

bermulut 
besar.

Kami saling menjaga, 
Bartimeus dan aku.
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Kamu 
dengar 

itu?

Kamu tahu 
apa artinya 

ini?

Tidak.

Memangnya
kenapa?

Kamu tahu 
apa artinya 

itu?

Kalau Dia memang
hebat dan berkuasa

seperti katamu, Dia juga
tidak akan berhenti

untuk menolong dua 
pengemis buta.

Lagipula, dia
tidak akan bisa

melihat kita tengah
kerumunan orang

banyak ini!

Dialah 
orangnya! 

Yang mereka 
sebut Anak 

Daud!

Apa artinya,
Bartimeus?

H�h ...!

Dialah Yang
menyembuhkan orang,
mengusir setan, dan
membaptis banyak

orang!

Dialah Sang 
Mesias!

Kita tidak
bisa melihat,

tapi masih bisa
mengetahui

dengan cara
lain ‘kan?

Bartimeus, 
apa yang kau 

lakukan?

Suaraku!
Betul sekali,

teman!

Kamu sedang
merencanakan 

sesuatu. Aku bisa 
menebaknya dari 

suaramu.

Ya.

Yesus! 
Orang 

Nazaret!

28



Yesus!

Yesus, Anak 
Daud!

Tolong,
Kasihanilah 

kami!!!

Yesus!!!

Apa Engkau 
mendengarku?

Tolong,
Kasihanilah 

kami!

Dan, kamu khawatir 
apa pendapat 

orang lain!

Lagipula,
kita memang sudah
biasa dian�ap 

pen�an�u.

Yesus!

Anak
Daud!

Kalaupun Dia tidak 
mendengar kita, orang 
hanya akan mengan�ap 

kita lebih berisik dari 
biasanya!

mENGAPA?

Apa
salahnya?

Dia bisa 
menyembuhkan 

kita!

Bartimeus, 
hentikan!

Bartimeus! 
Ayolah! Kamu

membuat
kita jadi
tontonan!

itu
intinya!

29



Tolong,
Kasihanilah 

kami!

Ya!

Bagus,
teman!

Yesus!

Anak
Daud!

Tolong,
Kasihanilah

kami!

Yesus!

YESUS!!!

Dengarlah
kami! Tolong! 
Kasihanilah!

Hei,
jangan 
berisik!

Kami juga 
keturunan 
Abraham!

Tolong
kami, Anak 

Daud!
Diam!!!
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Yesus!

Hei,
diamlah!

Yesus tidak ingin ada 
pembuat keributan 

sepertimu!
Mungkin

mereka benar, 
Bartimeus ...

Yesus tidak
punya alasan untuk

mendengarkan
kita.

Tentu Dia 
punya!

Dia akan 
mendengarkan 
kita karena Dia 

itu Yesus!

Yesus! 
Anak
Daud!

Tolong! 
Kasihanilah 

kami!

Bisakah
kalian …

Bawa mereka 
kepada-Ku!

apa?

D--Dia
meman�il 

kita?

Ayo, Dia 
meman�il

kalian!

Ya! Dia
mendengar kita

meman�il
-Nya!

Yesus,
Anak--

Yesus?

Diam!!!
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Di mana
Dia?

Apa yang
kamu ingin Aku 

perbuat?

Tuan!

Rabi!

Tolong,
Celi�an mata

kami.

Yesus,
Tolonglah

kami.

Engkau san�up
melakuka�ya,

bukan?

imanmu telah 
menyembuhkan

kamu.

Banyak orang mengabaikan kami 
s�t kami duduk di tempat itu.

Mereka benar-benar 
tidak memperhatikan.

Bartimeus. Terkadang 
dia bermulut besar.

Tapi aku senang 
dia begitu.

Terima 
kasih!

Oh, terima 
kasih!

Tapi, Dia mendengar kami. 
Dia memandang kami.

Dan, kami bisa melihat!

Aku di
sini!

Ya. Melihatlah!
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