




K�sokan pagi, setelah Yesus dielu-elukan
s�t memasuki kota Yerusalem ...

... Yesus lapar, dan Dia melihat 
pohon ara di jalan di depan-Nya.

Pohon itu tampak lebat,
tetapi tidak berbuah.

Biarlah tidak
ada yang makan
buah darimu lagi

...

... Selamanya!

Matius 21:18-19; Markus 11:12-14Matius 21:18-19; Markus 11:12-14 1



Di Yerusalem, Yesus
dan para murid-Nya
pergi ke Bait A�ah. 

Mari
kemari!

silakan beli
merpati
di sini!

Ayo
tukarkan 
uang asing

Anda di
sini!

ini
rumah

Bapa-Ku!

Lihatlah
apa yang
mereka 
perbuat!

a--Apa???

Awas!

Hei!

Usahaku
ini resmi!

itu barang
daganganku!

Kau
pikir siapa
kau ini?!

Matius 21:12; Markus 11:15; Lukas 19:45Matius 21:12; Markus 11:15; Lukas 19:452
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Ada
tertulis,

“Rumah-Ku
akan disebut 

rumah doa
bagi segala

bangsa”!

Pergi
dari
sini!!

Bukankah
Engkau Orang

yang kami
dengar itu?

Akulah
Dia.

Berjalanlah,
teman.

Dan kamu,
bukalah 
matamu.

Matius 21:13-14; Markus 11:16-17; Lukas 19:46; Yesaya 56:7; Yeremia 7:11Matius 21:13-14; Markus 11:16-17; Lukas 19:46; Yesaya 56:7; Yeremia 7:11

Kristus!
Sang

Mesias!

Orang Yang
menyembuhkan
dengan kuasa

A�ah!

Tapi,
kamu malah

menjadika�ya 
“sarang

perampok!”
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Hosana
bagi Anak

Daud!

Hosana
bagi Anak

Daud!

Hosana
bagi Anak

Daud!

Hosana
bagi Anak

Daud!

Hosana
bagi Sang

Mesias!

Hosana
bagi Sang

Mesias!

Hosana
bagi Sang

Mesias!

Apa
yang

terjadi
di sini?

Sedang
apa anak
-anak itu?

itu
Dia!!

apa
kalian
belum
pernah
baca?

“Dari
mulut anak-anak 

dan bayi-bayi yang 
menyusu ...

... Engkau sudah
menyiapkan pujian

bagi diri-Mu
sendiri.”

Apa Dia pikir mereka
HARUS memuji-Nya

seperti itu?

Dia
bilang, 

Mazmur itu
tentang 
diri-Nya!

lANCANG
SEKALi
DiA!

Matius 21:15-16; Markus 11:18; Lukas 19:47-48; Mazmur 8:2Matius 21:15-16; Markus 11:18; Lukas 19:47-48; Mazmur 8:2

Ya!

apa
yang dapat

kau jelaskan
tentang

ini?!

Kau! Apa
Kau dengar
yang mereka

katakan?
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Ya!

apa
yang dapat

kau jelaskan
tentang

ini?!

Kau! Apa
Kau dengar
yang mereka

katakan?

Dapatkah
kau percaya

pada Orang ini, 
Nikodemus?

pada
hal-hal
yang Dia
katakan?

Ya, Aku
belum pernah

bertemu orang
seperti Dia.

Tiga tahun sebelumnya. 
Pada Peray�n Pesakh. Apa

artinya?
itu hal yang

mustahil!

Daging
melahirkan 

daging.

Tapi, roh
melahirkan 

roh.

Tapi,
bagaimana
mungkin? Kamu

mengajar orang 
israel, tapi kamu 

sendiri tidak
mengerti?

seperti
 halnya Musa

mengangkat ular
tembaga di padang 
gurun, yang memberi

kesembuhan …

A�ah sangat
mengasihi dunia

ini sehin�a
Dia memberikan
Anak-Nya yang

tun�al.

Orang yang
percaya kepada
Anak-Nya tidak 

akan binasa, tapi
mendapat hidup

yang kekal.

Terang
telah datang

ke dalam
dunia.

Tapi, manusia
lebih suka kegelapan.
Mereka takut kepada

terang, karena terang
menyingkapkan kejahatan

mereka.

Sebaliknya,
Mereka yang hidup 

oleh kebenaran akan 
datang kepada 

terang.

ya, Dia
Berbeda

dari siapa pun
yang pernah 
kudengar ...

Yohanes 3:1-21Yohanes 3:1-21

… Anak Manusia
juga akan ditin�ikan,

dan akan memberi
hidup kekal.

… perhatikan
perkat�n-Ku.

tidak ada yang
dapat melihat 
Keraj�n A�ah 
kecuali orang
itu dilahirkan 

kembali.
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Rabi, 
orang-orang

ini menemui
Filipus.

Mereka
orang Yunani,

tapi mereka kemari
untuk mengikuti

Pesakh.

telah tiba
Waktunya

Anak Manusia
dimuliakan.

Hati-Ku
gelisah

memikirkan
tentang hal
yang akan
terjadi.

Tapi, haruskah aku
berkata “Bapa,

selamatkanlah Aku
dari s�t ini”?

Tidak!
Aku datang
untuk s�t

ini!

Sebaliknya,
Aku berkata,

“Bapa, muliakanlah
nama-Mu.”

Aku telah 
memuliakan 

nama-Ku!

Aku akan 
memuliakannya 

lagi.

Apa itu
suara

malaikat?
Jangan
konyol!

itu suara
guntur!

Tapi,
langitnya

cerah!

Suara itu
untukmu!

Yohanes 12:20-30Yohanes 12:20-30

Kamu tahu,
jika sebuah 

biji tidak pernah
jatuh ke tanah,

ia tetaplah 
satu biji.

Tapi, s�t biji itu
jatuh ke tanah

dan mati, ia akan
menghasilkan
lebih banyak

lagi biji.

Mereka
bilang, mereka
ingin bertemu

Engkau.
Penguasa 

dunia ini akan 
diusir!

Dan, s�t
Aku ditinikan,

Aku akan menarik 
semua orang 

kepada-Ku.

Penghakiman 
atas dunia
ini sedang
datang!

Engkau
mengaku sebagai
Kristus, tapi Kitab 

Suci berkata, Kristus
akan tinal
selamanya!

Engkau
bilang, “Anak 
Manusia” akan 
“ditinikan”?

Tinal
sebentar lagi

Terang itu akan 
ada bersama

kamu.

Berjalanlah 
dalam terang 
selagi Terang 

itu masih
ada.

supaya
kamu menjadi 

anak-anak 
Terang.

S�t
kamu percaya

kepada-Ku, kamu
percaya kepada Dia

yang mengutus
Aku.

S�t kamu 
melihat-Ku, kamu 
melihat Dia yang 

mengutus
Aku. Aku telah

datang sebagai
Terang ke dalam

dunia ini …

… supaya
setiap orang yang
percaya kepada-Ku

tidak tinal dalam
kegelapan.

Aku datang
bukan untuk

menghakimi, tapi 
menyelamatkan.

Akan ada 
penghakiman
bagi mereka
yang menolak
perkat�n-Ku.

Tapi s�t ini,
Aku menyampaikan
perkat�n sesuai
yang diperintahkan

Bapa-Ku.

Malam itu, mereka 
kembali ke Betania.

Yohanes 12:31-50Yohanes 12:31-50

Lagipula,
Siapa “Anak

Manusia”
itu?
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Yohanes 12:31-50Yohanes 12:31-50

Lagipula,
Siapa “Anak

Manusia”
itu?
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pagi berikutnya …

Lihat!

Bagaimana
mungkin sebuah

pohon bisa kering
secepat ini?

Rabi, lihatlah
pohon yang 
kemarin kau

kutuk!

Sekarang
benar-benar

kering!

Berimanlah,
sahabat-sahabatku!

Aku berkata kepadamu,
jika kamu punya iman
dalam A�ah, kamu
dapat melakukan
hal yang sama!

Kamu dapat 
memerintahkan
gunung untuk 
melemparkan 
dirinya sendiri

ke laut!

Segala sesuatu 
yang kamu minta 
dalam doa, akan 

kamu terima

Dan, s�t kamu 
berdoa, jika kamu 

menyimpan kesalahan 
seseorang … ... ampunilah

sesamamu itu ...

… supaya Bapamu 
di surga juga 

mengampuni
kamu.

Matius 21:20-22; Markus 11:20-25Matius 21:20-22; Markus 11:20-258



Ketika kembali ke Bait A�ah, 
para pemimpin agama mendatangi 
Yesus dan mencoba menjebak-Nya

dengan banyak pertany�n.

Siapa yang 
memberi-Mu kuasa 

untuk melakukan dan 
mengatakan semua 

hal ini?

Jawab 
pertany�n-Ku,

Aku akan menjawab 
pertany�nmu.

Kalau kita
jawab, “Dari surga,” 
Dia akan bertanya,

“Lalu, mengapa kamu
tidak percaya pada

pengajaran
Yohanes?”

Jika kita
jawab, “Dari

manusia,” rakyat
akan melempari

kita dengan
batu--

--karena
mereka percaya 
Yohanes adalah

seorang 
nabi!

Kami …
kami tidak

tahu.

Kalau begitu,
Aku pun tidak akan

memberitahumu
dari mana asal

kuasa-Ku.

aku punya
pertany�n

lagi ...

Ada seseorang
yang meminta dua anak
lelakinya bekerja di

kebun an�urnya.

Anak yang lain
berkata dia mau,

tapi ternyata tidak
melakuka�ya.

anak
manakah

yang t�t
kepada

ayahnya?

Anak yang 
pertama.

Aku berkata kepadamu, 
para pemungut cukai 

dan para pelacur akan 
mendahuluimu masuk ke 

Keraj�n Surga!
Sebab, mereka 
percaya kepada 

Yohanes dan 
bertobat, tapi 

kamu tidak!

Anak yang satu
berkata tidak mau,
tapi menyesal dan 

melakuka�ya.

Apakah baptisan 
Yohanes berasal dari 

surga atau dari 
manusia?

Matius 21:23-32; Markus 11:27-33; Lukas 20:1-8Matius 21:23-32; Markus 11:27-33; Lukas 20:1-8 9



Ada Seorang pria yang
menyewakan kebun anurnya

kepada para petani,
kemudian pergi ke

negeri lain.

S�t musim
panen, dia mengutus

seorang hamba untuk
mengambil sebagian 

hasil panen.

“Namun, para petani itu
memukuli hamba tersebut
dan mengusirnya dengan

tangan hampa.”

“Pemilik kebun mengutus 
hamba yang lain, tetapi
mereka juga mengalami

hal yang sama.”

“Hamba-hamba lain diutus. 
Beberapa dipukuli, dan 

yang lain dibunuh.”

“Karena tidak ada lagi 
hamba yang lain, sang 

pemilik tidak punya pilihan.”

“Hanya tersisa satu orang 
untuk diutusnya, yaitu anaknya.”

Ana�u yang 
kukasihi, aku akan 

mengutusmu.

Ayah
yakin, Mereka
akan hormat

kepadamu.

“meski mengetahui bahwa yang
diutus kali ini adalah ahli waris

kebun an�ur, para petani itu …”

“… membunuh dia
supaya warisa�ya

dapat mereka ambil.”

“Menurutmu, Apa yang
akan dilakukan pemilik

kebun an�ur itu?”

Dia akan
membinasakan
orang-orang

jahat itu! Dia akan 
menyewakan 

kebun anur 
itu ke orang

lain!

Ya, dia akan membunuh 
para penyewa itu dan 
menyewakan kebu�ya 
ke orang lain yang 
mau berbagi hasil 

denga�ya.

Matius 21:33-41; Markus 12:1-9; Lukas 20:9-16Matius 21:33-41; Markus 12:1-9; Lukas 20:9-1610



hal itu 
jangan sampai 

terjadi!

inilah arti
perkatn dari

kitab Suci: “Batu yang
ditolak oleh tukang-

tukang bangunan 
telah menjadi batu 

penjuru.”

Kerajn A�ah
akan diambil darimu

dan diberikan kepada 
orang lain yang 

menghasilkan buah!

Siapa
pun yang

jatuh ke atas
batu ini akan

hancur.

Siapa pun 
yang ditimpa 
batu ini akan 

remuk.

“Ketika mengutus para hambanya 
kepada para tamu undangan, 

tamu-tamu itu tidak mau datang.”

“… beberapa bahkan
memukuli hamba yang

pembawa pesan.”

“Sang raja sangat murka 
dan menyuruh pasuka�ya 

membinasakan para 
pembunuh itu.”

“Lalu, Dia mengutus 
hamba-hambanya …”

“…untuk mengundang siapa 
pun yang mereka temui …”

Ayo 
pergi!

“… untuk memenuhi
tempat pernikahan itu

dengan tamu-tamu.”

Tapi, sang raja 
melihat ada satu 
orang yang tidak 

memakai baju 
pesta.

“Bagaimana kau bisa
masuk?” tanyanya, lalu
Dia melemparkan orang

itu keluar kepada
kegelapan! Sebab,

banyak yang
dipan il, tapi
sedikit yang

dipilih."

Matius 21:42-22:15; Markus 12:10-13; Lukas 20:17-20; Mazmur 118:22Matius 21:42-22:15; Markus 12:10-13; Lukas 20:17-20; Mazmur 118:22

“Ada yang pergi
ke ladang …”

“… ada yang pergi
untuk berdagang …”

Kerajn surga itu 
seperti seorang raja 

yang mengadakan pesta 
pernikahan untuk anak 

laki-lakinya …
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Rabi! Engkau 
adalah orang 

yang jujur!

Kamu
pan
il

aku “Rabi”
dan orang

jujur.

Tapi, kamu
munafik!

Bawa
kemari

sekeping 
dinar!

Gambar 
dan tulisan 

siapa ini?

Kaisar.

Berikan
kepada kaisar
yang menjadi

haknya!

dan Berikan
kepada A�ah
yang menjadi

hak-Nya.

Rabi,
kami mau 

tanya!

Musa
berkata, jika

saudara laki-laki
seseorang mati
tanpa memiliki 

anak …

… orang itu
 harus menikahi

janda saudaranya
untuk meneruskan 

keturunan bagi
saudaranya!

Sekarang, 
ada tujuh orang

bersaudara.

Yang
pertama mati

tanpa punya anak,
sehin
a jandanya

diperistri oleh
saudaranya.

Tapi, yang
kedua juga 

mati.
Begitu

juga yang 
ketiga! Dan, 

k�mpat!

Tidak
satu pun

dari tujuh 
bersaudara 

itu yang 
memiliki
anak! Pada hari

kebangkitan,
siapa dari tujuh
orang itu yang
menjadi suami

perempuan
itu?

Kalian
tidak paham
Kitab Suci, 

ya?

Matius 22:16-29; Markus 12:14-24; Lukas 20:21-33Matius 22:16-29; Markus 12:14-24; Lukas 20:21-33

kau mengajarkan 
kebenaran, mengatakan 
yang harus dikatakan, 

tidak peduli siapa
lawan bicara-Mu!

Jadi, tolong
beri tahu kami,
benarkah jika 
kami membayar
pajak kepada

kaisar?
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Pada zaman
ini, orang menikah

dan dinikahkan.

Tapi, Pada hari
kebangkitan, tidak

akan seperti
itu.

an	apan
kalian itu

menunju�an
bahwa kalian

tidak memahami
Kitab Suci!

Ketika Musa mendatangi 
semak terbakar, apa 
yang A�ah katakan?

“Akulah A�ah 
Abraham, ishak, 

dan Yakub.”

Karena itu,
A�ah bukan A�ah 
orang mati, tapi

A�ah orang
hidup!

Kamu
sesat!

jawaban-mu
tepat, Guru!

Satu
pertany�n,

Rabi ...

... hukum
Manakah yang 

terutama?

Hukum yang 
terutama?

“Kasihilah
Tuhan A�ahmu

dengan segenap
hati, jiwa, pikiran,
dan  kekuatanmu.”

Yang kedua sama 
dengan itu. “Kasihilah 
sesamamu seperti 

dirimu sendiri.”

Keraj�n
A�ah tidak jauh
darimu, teman. Menurutmu,

Anak siapakah
Kristus itu?

Anak
Daud!

Tapi, Daud 
menulis, “Firman 

TUHAN kepada Tuanku,
‘Duduklah di sebelah 

kanan-Ku, sampai 
kujadikan musuh-
musuh-Mu pijakan 

kaki-Mu.’”

Engkau
benar.

Matius 22:30-45; Markus 12:25-36; Lukas 20:34-43; Mazmur 110:1Matius 22:30-45; Markus 12:25-36; Lukas 20:34-43; Mazmur 110:1

Ya,
Mengasihi 
A�ah dan 
mengasihi 
sesama.

itu lebih
penting daripada

kurban bakaran dan 
persembahan.

Mana
mungkin?
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Daud
menyebut
Kristus
“Tuan”.

Jadi,
mana mungkin

Kristus adalah
anaknya?

Waspadalah 
terhadap ahli-ahli 
Taurat dan orang 

Farisi.
Mereka

duduk di Kursi
Musa. jadi, lakukan
apa yang mereka

ajarkan.

Tapi, jangan
tiru tingkah laku
mereka, sebab
mereka sendiri

tidak melakukan
yang mereka

ajarkan!

Mereka menaruh beban
berat di pundakmu, tapi
tidak mau membantumu.

Mereka menyukai tempat 
terhormat di Bait A�ah

dan dipan il “rabi”.

Tapi, orang yang
menin ikan diri akan

direndahkan.

Orang yang merendahkan
diri akan ditin ikan!

Kalian bilang
tidak akan membunuh

nabi seperti yang
dilakukan nenek

moyangmu.
Oh, Yerusalem!
Andai Aku dapat

mengumpulkan kamu
seperti induk ayam
melindungi anak-

anaknya.

Tapi,
rumahmu
menjadi
sunyi!

Matius 22:45-23:1-39; Markus 12:37-39; Lukas 20:44-46Matius 22:45-23:1-39; Markus 12:37-39; Lukas 20:44-46

Celakalah kamu, 
ahli-ahli Taurat dan 

orang Farisi!

Kalian 
munafik dan 

sesat!

Kalian memberi
persepuluhan, tapi 

mengabaikan keadilan,
belas kasihan, dan

pengampunan!
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Para
ahli Taurat ini

berdoa panjang
-panjang agar 
dilihat orang!

Dan, mereka
memberi banyak
persembahan
dari kekay�n

mereka!

Tapi, mereka 
merampas rumah 

para janda!

Mereka
akan menerima
hukuman yang
lebih berat!

Kalian 
lihat janda

itu?

Orang-
orang itu 

memberi dari 
kelimpahan 

mereka.

Tapi, dia
memberi dari

kekuranga�ya, 
semua yang
dimilikinya!

Dia memberi 
lebih banyak 

daripada semua
orang.

Rabi!
Lihat, betapa
indahnya Bait

A ah ini!
Dibangun

dengan indah
dari persembahan

kepada A ah!

Sun�uh, 
bangunan yang 
sangat bagus 

bagi A ah!

Akan tiba 
waktunya s�t 
semua batu ini 
diruntuhkan!

Tidak akan ada 
batu yang dibiarkan 

ada di atas batu 
yang lain!

Matius 24:1-2; Markus 12:40-13:2; Lukas 20:47-21:6Matius 24:1-2; Markus 12:40-13:2; Lukas 20:47-21:6 15



Setelah mengajar di Bait A�ah, Yesus dan 
para muridnya berkemah di Bukit Zaitun,

di antara Yerusalem dan Betania.

Guru, kapan
hal-hal yang Engkau
katakan tentang Bait

A�ah itu akan
terjadi?

Waspadalah
s�t orang-orang

datang dan mengaku
sebagai Kristus.

Atau berkata 
bahwa waktunya 

sudah dekat.

Kamu akan
dengar deru perang

dan kabar tentang perang,
tapi jangan takut. Semua ini

memang harus terjadi
menjelang akhir

zaman.

Akan ada gempa 
bumi, kelaparan, dan 

peperangan.

Hal-hal itu
seperti awal

rasa sakit s�t 
melahirkan.

Dan, karena
kamu mengikuti Aku,
kamu akan disiksa

dan dipenjara.

tapi, Jangan
takut. Roh Kudus
akan memberimu
perkat�n dan

hikmat!

Kejahatan akan 
bertambah.

Orang tua,
saudara-saudarimu,

serta teman-temanmu
akan mengkhianatimu

dan satu sama
lain.

S�t kamu
melihat bala tentara

mengepung Yerusalem,
kehancuran sudah

dekat.

S�t kamu
melihat “kebencian 

yang mengakibatkan
kehancuran” di tempat
kudus yang dikatakan 

oleh Daniel …

… larilah!

Tapi …

Karena akan 
terjadi hari-hari 
yang mengerikan 

dan tidak adil.

Matius 24:3-28; Markus 13:3-23; Lukas 21:7-24, 21:37; Daniel 9:27Matius 24:3-28; Markus 13:3-23; Lukas 21:7-24, 21:37; Daniel 9:2716



… di tengah 
berbagai tanda 
dan tekanan ...

… s�t
“matahari

menjadi gelap,
bulan meredup,
bintang-bintang

gugur, dan langit
guncang …”

… jangan
takut.

Sebelum
air bah, manusia 

makan, minum, 
dan berpesta!

Sampai
s�t Nuh masuk

ke bahtera, tidak
seorang pun tahu

apa yang akan
terjadi.

Lalu,
air bah 
datang.

itulah
yang akan

terjadi s�t
Anak Manusia

datang.

Akan kuceritakan 
beberapa kisah agar 

kamu mengerti.

Matius 24:29-42; Markus 13:24-33; Lukas 21:25-34; Yesaya 13:10, 34:4Matius 24:29-42; Markus 13:24-33; Lukas 21:25-34; Yesaya 13:10, 34:4

Jadi,
berjaga-jaga
dan tetaplah.

Waspada.

s�t ada
dua orang di ladang,

yang satu akan diambil,
dan yang lain akan

ditin�alkan.

Dan
Membinasakan

semuanya.

Anak Manusia 
akan muncul di 

langit, disaksikan 
oleh semua 

bangsa!

Pada hari itu, 
berdirilah!

Angkat
kepalamu!

Sebab, 
penebusan 

sedang 
datang!

Tidak
ada yang

tahu kapan
hal ini akan

terjadi.

Tidak
ADA YANG

TAHU, kecuali
Bapa.

seperti
pada zaman

Nuh.
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Ada seseorang
yang memberikan

tan�ung jawab penuh
kepada seorang
hambanya s	t

ia pergi …

tapi, buka�ya
t	t, hamba itu justru
memukuli hamba lai�ya
dan bergaul dengan

para pemabuk …

apa yang 
akan terjadi s	t 
tua�ya tiba-tiba 

pulang?

Ada
sepuluh gadis

yang menun�u 
untuk ikut perjamuan

nikah mempelai
laki-laki …

Mereka
yang membawa 

minyak cadangan itu
akan siap s	t mempelai
pria datang, dan pergi

bersama-sama ke
perjamuan.

tapi yang tidak,
harus pergi untuk 

membelinya sehin�a 
tidak bisa pergi ke 

perjamuan itu.

Mereka akan
tertin�al dalam 

kegelapan.

Matius 24:43-25:13; Markus 13:34-37Matius 24:43-25:13; Markus 13:34-37

… apa
yang akan

terjadi jika lima
dari mereka membawa

minyak cadangan
sedangkan yang
lai�ya tidak?

Bayangkan
seorang pengusaha

yang cerdik tapi
kejam yang akan

bepergian.

Dia memberi hamba-
hambanya uang sesuai
kemampuan mereka.

seorang
diberi lima talenta, 
seorang lagi dua,

dan yang lain
lagi satu. 

S�t pulang,
dia ingin tahu apa

yang sudah mereka
lakukan dengan

uangnya.

Tuan, hamba
mengusahakan
lima talenta itu

dan menghasilkan
lima talenta

lagi!

kalau hamba,
dua talenta itu
menghasilkan
dua talenta

juga.

Tuan, hamba 
tahu engkau kejam,

jadi hamba mengubur
talenta yang Tuan

berikan.

Hamba tidak 
mendapat untung, 
tapi juga tidak 

merugi.

Kamu
terbukti bisa

dipercaya 
dengan lima 

talenta.

Dan kamu,
dengan dua

talenta.

Bagus sekali,
akan kuberi

kalian tan�ung
jawab yang lebih

besar. Tapi,
kamu!

Kamu 
malas dan 

jahat!

--dan
melemparmu

ke dalam
kegelapan!

Kamu bisa saja menyimpan
talenta itu ke bandar uang
supaya mendapat sedikit

keuntungan!

Aku akan
memberikan

talentamu kepada
orang yang punya
sepuluh talenta

ini--

Apa
kamu semua
mengerti?

Matius 25:14-30Matius 25:14-3018



Bayangkan
seorang pengusaha

yang cerdik tapi
kejam yang akan

bepergian.

Dia memberi hamba-
hambanya uang sesuai
kemampuan mereka.

seorang
diberi lima talenta, 
seorang lagi dua,

dan yang lain
lagi satu. 

S�t pulang,
dia ingin tahu apa

yang sudah mereka
lakukan dengan

uangnya.

Tuan, hamba
mengusahakan
lima talenta itu

dan menghasilkan
lima talenta

lagi!

kalau hamba,
dua talenta itu
menghasilkan
dua talenta

juga.

Tuan, hamba 
tahu engkau kejam,

jadi hamba mengubur
talenta yang Tuan

berikan.

Hamba tidak 
mendapat untung, 
tapi juga tidak 

merugi.

Kamu
terbukti bisa

dipercaya 
dengan lima 

talenta.

Dan kamu,
dengan dua

talenta.

Bagus sekali,
akan kuberi

kalian tan�ung
jawab yang lebih

besar. Tapi,
kamu!

Kamu 
malas dan 

jahat!

--dan
melemparmu

ke dalam
kegelapan!

Kamu bisa saja menyimpan
talenta itu ke bandar uang
supaya mendapat sedikit

keuntungan!

Aku akan
memberikan

talentamu kepada
orang yang punya
sepuluh talenta

ini--

Apa
kamu semua
mengerti?

Matius 25:14-30Matius 25:14-30 19



“S�t Anak Manusia datang 
bersama para malaikat ...”

“... dengan segala kemuli�n
dan kebesaran-Nya ...”

“... semua bangsa akan
berkumpul di hadapan-Nya.”

“Dan, Dia akan memisahkan 
orang-orang seperti gembala 

memisahkan domba dari kambing ...”

“... dengan domba di sebelah kanan-Nya 
dan kambing di sebelah kiri-Nya.”

Matius 25:31-32Matius 25:31-3220



“Kepada yang di
sebelah kanan, Sang
Raja akan berkata:”

Datanglah 
kepada-Ku, sebab 
kamu diberkati 
oleh Bapa-Ku!

Warisanmu
adalah keraj�n

yang telah 
dipersiapkan 

untukmu sejak 
permul�n

dunia.

“Kepada yang di 
sebelah kiri, Sang Raja 

akan berkata:”

Pergi dari 
hadapan-Ku,
kamu yang
terkutuk!

Warisanmu
adalah api
kekal yang

disiapkan bagi
iblis dan para
malaikatnya!

Sebab,
kamu memberiku
makan s�t Aku

lapar.

S�t Aku 
haus, kamu 
memberi-Ku 

minum.

S�t
Aku orang
asing, kamu
mengundang

AKu untuk
sin�ah.

S�t Aku 
telanjang, kamu 

memberi AKu 
pakaian.

Kamu 
merawat-Ku
s�t Aku

sakit.

Kamu
mengunjungi
AKu di dalam

penjara.

Matius 25:34-36, 41-43Matius 25:34-36, 41-43

Sebab,
kamu tidak 
memberi-Ku 

apa-apa s�t
aku lapar.

S�t
aku haus,

kamu tidak 
memberi AKu

minum.

S�t Aku
orang asing,

kamu membiarkan
Aku berada

di luar.

S�t
Aku telanjang,

kamu membiarkan
Aku tanpa
pakaian.

Kamu
tidak merawat
AKu s�t Aku 

sakit.

Kamu
juga tidak
peduli s�t
aku dalam
penjara.
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“Orang-orang benar 
itu akan bertanya:”

Tuhan,
kapan kami
melakukan
semuanya

itu?

Kami
tidak pernah
memberi-Mu
makan dan 

pakaian!

Aku katakan
yang sebenarnya, jika

kamu melakuka�ya bagi
saudara-saudaraku yang

paling kecil ini ...

… kamu 
melakuka�ya 

untuk-Ku.

“Lalu, orang-orang benar 
itu akan pergi kepada 

kehidupan kekal …”

“… tetapi orang-
orang jahat itu menuju 

penghakiman kekal.”

Tapi, ada banyak 
hal yang harus 
terjadi terlebih 

dahulu.

Matius 25:37-40, 44-46, 26:1-2Matius 25:37-40, 44-46, 26:1-2

Kamu tahu,
Hari Raya Pesakh
tin�al dua hari

lagi.

Dan, Anak
Manusia akan

diserahkan dan
disalibkan.

“Orang-orang jahat 
itu akan bertanya:”

Tuhan,
kapan kami

tidak melakukan
itu semua?

Kami tidak
pernah melihat-Mu
lapar atau haus
atau sakit atau 

dipenjara!

Aku katakan
yang sebenarnya, jika

kamu tidak melakuka�ya
bagi saudara-saudaraku

yang paling kecil
ini …

… kamu tidak 
melakuka�ya 

untuk-Ku.
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Suatu hari, Simon si Kusta mengadakan
makan malam sebagai penghormata
ya

kepada Yesus di Betania. 

Maria, Marta, dan Lazarus 
juga hadir di sana.

Maria, aku butuh 
bantuan--

Sebentar,
Marta.

… orang
tidak lagi

meman	ilku 
Simon si
Kusta!

Kamu
disembuhkan
dari sakit

kusta!

bahkan
sembuh dari

maut!

Maria,
apa yang kamu

lakukan?

Minyak
wangi itu …

itu botol paling
mahal yang
kamu simpan
selama ini.

Apa
yang dia 
lakukan?

Matius 26:6-8; Markus 14:3-5; Yohanes 12:2-4Matius 26:6-8; Markus 14:3-5; Yohanes 12:2-4

dan
berkat tamu 
kehormatan

kita ini …
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Mengapa
Engkau membiarkan
dia melakuka�ya, 

Guru?!

Melakukan 
apa, Yudas?

Kita bisa
memberi makan
banyak orang 
miskin dengan

uang itu!

Perempuan
bodoh,

dia membuat
malu dirinya

sendiri!

Dia
memboroskan 
minyak wangi

itu!

Setidaknya,
harga parfum
itu setara upah

satu tahun!

Dia
bisa saja

memberika�ya
kepada-Mu
untuk kita

jual!

ini adalah 
tindakan yang 

indah.

orang
miskin AKAN SELALU

ADA bersama
KAmu!

Tapi, Aku 
tidak akan 
selalu ADA
bersama

KAmu!

Tidak satu pun 
dari kalian yang 

mengerti.

Dia
MENYiAPKAN

PEMAKAMAN BAGi
tubuh-ku.

Karena
itu, setiap

kali kisah-Ku
diceritakan,

kisah tentang
dia juga akan
diceritakan

Matius 26:8-12; Markus 14:5-9; Yohanes 12:5-8Matius 26:8-12; Markus 14:5-9; Yohanes 12:5-8

Mengapa 
kamu berkata 

begitu?

Biarkan
dia.
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Kemudian ...

Aku datang untuk 
bertemu imam 

kepala.

Aku pernah 
melihatmu.

Aku 
salah satu 

murid orang 
Nazaret

itu.

Kamu
Yudas iskariot, 

bukan?

Orang
yang memegang

uang kas.

Kami tahu
cukup banyak 

tentangmu
dan teman-
temanmu.Kau

tahu siapa
aku?

Aku pun tahu cukup
banyak tentangmu dan

teman-temanmu.

Juga
tentang

masalahmu
dengan
guruku.

Aku ingin 
membantumu.

Untuk
apa kau 
kemari?

Kamu tahu,
hanya ada satu

jalan keluar untuk
masalah kami.

Tapi, kami
tidak bisa

melakuka�ya
s�t peray�n

Pesakh.

Rakyat akan 
memberontak.

Apa
yang akan

aku dapat jika
menyerahkan

Dia?

Mengapa
kau mau 

melakukan
itu?

Aku punya
alasanku
 sendiri.

Matius 26:3-5, 14-15; Markus 14:1-2, 10; Lukas 22:1-4Matius 26:3-5, 14-15; Markus 14:1-2, 10; Lukas 22:1-4 25



Aku akan 
memberitahu
jika s�t 
itu tiba …

Dia
akan

menjadi 
milikmu.

... dan
membawamu
kepada-Nya
s�t kami
sendirian.

Tiga
puluh keping

perak.

Setuju.

Pada hari pertama Pesakh, Yesus mengutus 
Petrus dan Yohanes dengan berkata:

“Katakan kepadanya, ‘Guru meminta 
izin untuk memakai kamar tamu di 

rumahmu untuk merayakan Pesakh.’”

 “Di dalam kota, kalian akan bertemu 
orang yang membawa tempayan air.”

Di dalam kamar tamu itu,
di ruang atas, mereka
makan bersama-sama. Aku tidak akan 

memaka�ya lagi 
sampai hal ini digenapi 

di dalam Keraj�n 
A�ah.

Tuhan, apa 
Engkau akan 
membasuh 

kakiku?

Matius 26:15-20; Markus 14:11-17; Lukas 22:5-16; Yohanes 13:1-6

Aku telah menantikan untuk 
menikmati perjamuan Pesakh

ini bersama kalian.

Kamu
akan segera 

mengerti.
Tidak,

Engkau tidak
akan membasuh 
kakiku, Tuhan!

Jika Aku tidak
melakuka�ya,

kamu tidak akan
dapat bagian di

dalam Aku.
Kalau

begitu, 
Tuhan …

Kamu
meman�il AKu

“Rabi” dan “Tuhan”.
Dan, memang

demikian. Tapi,
sekarang, 

Rabi dan Tuhanmu
telah membasuh 

kakimu.

Seorang
hamba tidak lebih 

besar dari tua�ya. 
ikuti teladanku,

maka kalian akan
diberkati.

Celakalah dia, 
karena lebih baik 
baginya jika tidak

dilahirkan.

Siapa?

Bukan
aku!

Apa
aku?

Matius 26:21-22; Markus 14:18-21; Lukas 22:21-23; Yohanes 13:7-22Matius 26:21-22; Markus 14:18-21; Lukas 22:21-23; Yohanes 13:7-22

Meski, Aku 
tidak berbicara 
tentang kalian 

semua.
Seperti

yang dikatakan
Kitab Suci, “Orang yang

makan roti-Ku telah
mengangkat tumitnya

terhadap Aku.”

Salah satu
dari kalian di 
meja ini akan 
mengkhianati

Aku.

… jangan
kakiku saja, 
kepala dan 
tanganku

juga!

orang
yang sudah
mandi hanya
perlu cuci
kaki saja.

Meski
tidak semua
dari kalian

bersih.

Apa kalian 
mengerti apa
yang sedang
kulakukan?

Bagian
yang lain
sudah 
bersih.

Kamu
bersih.
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Kamu
akan segera 

mengerti.
Tidak,

Engkau tidak
akan membasuh 
kakiku, Tuhan!

Jika Aku tidak
melakuka�ya,

kamu tidak akan
dapat bagian di

dalam Aku.
Kalau

begitu, 
Tuhan …

Kamu
meman�il AKu

“Rabi” dan “Tuhan”.
Dan, memang

demikian. Tapi,
sekarang, 

Rabi dan Tuhanmu
telah membasuh 

kakimu.

Seorang
hamba tidak lebih 

besar dari tua�ya. 
ikuti teladanku,

maka kalian akan
diberkati.

Celakalah dia, 
karena lebih baik 
baginya jika tidak

dilahirkan.

Siapa?

Bukan
aku!

Apa
aku?

Matius 26:21-22; Markus 14:18-21; Lukas 22:21-23; Yohanes 13:7-22Matius 26:21-22; Markus 14:18-21; Lukas 22:21-23; Yohanes 13:7-22

Meski, Aku 
tidak berbicara 
tentang kalian 

semua.
Seperti

yang dikatakan
Kitab Suci, “Orang yang

makan roti-Ku telah
mengangkat tumitnya

terhadap Aku.”

Salah satu
dari kalian di 
meja ini akan 
mengkhianati

Aku.

… jangan
kakiku saja, 
kepala dan 
tanganku

juga!

orang
yang sudah
mandi hanya
perlu cuci
kaki saja.

Meski
tidak semua
dari kalian

bersih.

Apa kalian 
mengerti apa
yang sedang
kulakukan?

Bagian
yang lain
sudah 
bersih.

Kamu
bersih.
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Dia adalah
yang mencelupkan

rotinya ke mangkuk
bersama-Ku.

Tanyakan,
siapa yang Dia 

maksud?

Tuhan,
siapa
dia?

Apa dia
pergi untuk 
beli makanan

lagi?

Mungkin
Guru menyuruhnya
membeli makanan

untuk orang
miskin.

Dia
adalah orang

yang akan Kuberi
potongan
roti ini.

Rabi, bukan aku 
yang Engkau 
maksudkan, 

‘kan?

Ya.
Kamu.

Cepat pergi,
dan lakukan yang

harus kamu lakukan.

“… telah tiba.”

Matius 26:23-25; Markus 14:19-21; Yohanes 13:23-32Matius 26:23-25; Markus 14:19-21; Yohanes 13:23-32

Sekaranglah 
s�tnya Anak 
Manusia untuk

dimuliakan.

Dan, A�ah
dimuliakan 
dalam Anak 

Manusia.

Dan, waktu
ketika A�ah akan 
memuliakan Anak 

Manusia …

… tanah di
sini adalah bahan
tembikar terbaik

di wilayah ini!

Tapi, kejadian
itu sudah pasti 
tidak baik untuk 

usaha, Tuan!

Tolong,
antarkan saja

aku kepada
orang itu.

Tuan
tahu siapa
orang ini?

Ya,
Tuhan!

 “... Dan, dia
memilih Yesus.”

Yudas, maukah 
kamu mengikut 

Aku?

 “Dia dipercaya untuk 
menyimpan uang kas 
kelompok mereka …”

 “Kami juga curiga bahwa 
mungkin dia orang Zelot.”

“Mungkin itulah alasan 
Yudas melakukan hal ini.”

 “… meski dalam
penyelidikan kami,
beberapa orang
menduga bahwa

dia malah mencuri
dari kas itu.”

Kamu pernah 
dengar, “Mata 
ganti mata.”

Tapi, Aku
berkata, 

“Berikan juga
pipimu yang
satunya.”

“Lagi pula, ada
yang menyebut 
Yesus sebagai
Sang Mesias.”

Kalau dia
adalah orang

yang kami duga,
ya. Namanya

Yudas.

Jadi, tuan
tahu mengapa
dia melakukan

hal ini?

Sebagian.
Dia pengikut si

tukang kayu dari
Nazaret itu.

 “Artinya, pada suatu ketika,
Yesus pernah memilih dia ...”

Kisah si
Pengkhianat

“Tiga Puluh
Keping Perak”

Kisah si
Pengkhianat

“Tiga Puluh
Keping Perak”
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… tanah di
sini adalah bahan
tembikar terbaik

di wilayah ini!

Tapi, kejadian
itu sudah pasti 
tidak baik untuk 

usaha, Tuan!

Tolong,
antarkan saja

aku kepada
orang itu.

Tuan
tahu siapa
orang ini?

Ya,
Tuhan!

 “... Dan, dia
memilih Yesus.”

Yudas, maukah 
kamu mengikut 

Aku?

 “Dia dipercaya untuk 
menyimpan uang kas 
kelompok mereka …”

 “Kami juga curiga bahwa 
mungkin dia orang Zelot.”

“Mungkin itulah alasan 
Yudas melakukan hal ini.”

 “… meski dalam
penyelidikan kami,
beberapa orang
menduga bahwa

dia malah mencuri
dari kas itu.”

Kamu pernah 
dengar, “Mata 
ganti mata.”

Tapi, Aku
berkata, 

“Berikan juga
pipimu yang
satunya.”

“Lagi pula, ada
yang menyebut 
Yesus sebagai
Sang Mesias.”

Kalau dia
adalah orang

yang kami duga,
ya. Namanya

Yudas.

Jadi, tuan
tahu mengapa
dia melakukan

hal ini?

Sebagian.
Dia pengikut si

tukang kayu dari
Nazaret itu.

 “Artinya, pada suatu ketika,
Yesus pernah memilih dia ...”

Kisah si
Pengkhianat

“Tiga Puluh
Keping Perak”

Kisah si
Pengkhianat

“Tiga Puluh
Keping Perak”
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Yudas mengira
bahwa Yesus bisa 
mengusir penjajah

Romawi?

Mungkin
saja.

Aku juga
tahu bahwa

Yudas adalah
orang yang

serakah.

Aku
mendengarnya
bicara tentang

seorang
wanita ...

“Harga nyawa 
seorang sahabat!”

“Dia tidak peduli dengan orang 
miskin s�t menyetujui harga 

untuk mengkhianati Yesus!”

“Tiga puluh 
keping perak!”

“Kudengar, Yesus 
sudah tahu apa yang 
akan Yudas lakukan.”

“Aku tidak tahu harus 
berpendapat apa tentang itu.”

“Bahkan, aku mencoba 
untuk tidak memikirka�ya.”

“Yudas menuntun kami 
kepada Yesus.”

“Dia menandai Yesus bagi kami 
dengan memberinya ciuman!”

“… yang mengurapi kaki Yesus 
dengan minyak wangi yang mahal.”

“Yudas berkata, ‘Uang itu
seharusnya bisa diberikan

kepada orang miskin daripada
untuk membeli minyak wangi!’”

“Orang miskin? 
Yang benar saja.”

“Mengapa Yudas berubah, dari 
orang percaya sejati menjadi 

seorang pengkhianat?”

“Keserakahan?
Kekecew�n?”

“kudengar, Setanlah
yang merasukinya!”

“Dia diadili, dipukuli, 
dan disalibkan.”

“Kau tahu yang terjadi 
pada Yesus, ‘kan?”

“S�t Yudas sadar apa 
yang sedang terjadi …”

“… dia kembali kepada 
kami dan mencoba 

mengembalikan uang itu!”

Oh!

Apa yang
terjadi?!

“Aku tidak melihat dia 
melakuka ya, tetapi aku 

melihat akibatnya!”

“Dia mengikat ujung tali 
yang satu ke dahan pohon, dan

ujung lai ya ke lehernya.”

“Lalu ...”

Dia
di depan

sana.

Mungkin, Setan
bisa merasuki dia

karena keserakahan
dan kekecew�n 

membuka peluang 
untuknya?

Apa pun itu,
tampaknya dia

langsung kemari
setelah dari
Bait A�ah.
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“Mengapa Yudas berubah, dari 
orang percaya sejati menjadi 

seorang pengkhianat?”

“Keserakahan?
Kekecew�n?”

“kudengar, Setanlah
yang merasukinya!”

“Dia diadili, dipukuli, 
dan disalibkan.”

“Kau tahu yang terjadi 
pada Yesus, ‘kan?”

“S�t Yudas sadar apa 
yang sedang terjadi …”

“… dia kembali kepada 
kami dan mencoba 

mengembalikan uang itu!”

Oh!

Apa yang
terjadi?!

“Aku tidak melihat dia 
melakuka ya, tetapi aku 

melihat akibatnya!”

“Dia mengikat ujung tali 
yang satu ke dahan pohon, dan

ujung lai ya ke lehernya.”

“Lalu ...”

Dia
di depan

sana.

Mungkin, Setan
bisa merasuki dia

karena keserakahan
dan kekecew�n 

membuka peluang 
untuknya?

Apa pun itu,
tampaknya dia

langsung kemari
setelah dari
Bait A�ah.
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Beberapa
waktu setelah dia

gantung diri, kurasa
tali itu putus dan

dia jatuh.

bagian
atas tubuhnya
terbelah dan
isi perutnya

tumpah.

Aku tidak
tahu mengapa dia 

menjual nyawa 
gurunya.

Tapi,
sekarang aku
tahu mengapa
dia mengambil

nyawanya 
sendiri.

Apa
ini?

Kami
tidak bisa

menerima uang
ini di Bait

A�ah. itu
uang

darah.

Tanah tukang
periukmu sekarang

adalah tanah
darah.

Kami 
membeli 
tanah ini. Sekarang,

akan menjadi
kuburan ...

... Untuk para 
pendatang, orang
luar, serta orang
asing yang datang

ke negeri ini.

juga Untuk
orang yang tidak
san�up membeli
petak kubura�ya

sendiri.

Aku tidak 
peduli.

Mungkin, dia 
adalah penghuni

pertama kita.

Tiga
puluh keping
perak. Harga
yang cukup

pantas.

Kita
akan segera
selesaikan
transaksi

ini.

Lalu,
mayat

ini?

kau kuberi
izin untuk

menguburnya
di sini.

Kami
tidak punya
lagi urusan

dengan
dia.

Rasa
bersalah.

Yudas
tahu, dia telah

berdosa ...

… Dan tahu,
bahwa dia harus 

membayarnya.
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