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Jděte a 
připravte nám 

beránka k 
večeři.

Velmi jsem si přál, abych 
s vámi ještě jednou povečeřel, před 

tím, než budu trpět. Nebudu beránka 
znovu jíst, dokud vše nedojde k 

naplnění v království Božím, kde 
potom  budete jíst a pít u mého stolu.  
Budete sedět na trůnech a soudit 12 

Izraelských pokolení. 

Nyní vám něco povím, 
abyste uvěřili, až se to splní. V Písmu 

je prorokováno: „Také i ten, s nímž jsem 
byl v přátelství, jemuž jsem důvěřoval, 
a kterýž jídal chléb můj, pozdvihl paty 
proti mně.”(Žalm 41:10)  Pravím vám, 

že jeden z vás, který tady se mnou 
sedí u stolu, mě zradí.

NE!

Tak to bylo
 určeno. Běda
 tomu člověku, 

který mne zrazuje.

Pane, jsem to já? 
Nechci tě zradit. Snad to nejsem 

já, Pane?

Mistře, nikdy 
bych tě nezradil.

Ev.S. Lukáše 22:8-23
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Zradí mě ten, 
kdo se mnou omočil 

ruku v míse.

Každý z nás 
přece omočil 
ruku v míse.

Jan se naklonil k Ježíšovi 
a zeptal se ho, kdo ho 
zradí. Ježíš odpověděl: 

„Je to ten, kterému podám 
tento kousek chleba.”

Jsem to snad já, 
Mistře?

Ty sám jsi to řekl.

Ježíš omočil 
kousek chleba a 

podal ho Jidášovi.

Co chceš učinit, 
učiň hned!

Kam  jde 
Jidáš?

Mistr ho požádal,
 aby šel něco udělat. Měl u sebe
 měšec s penězi, tak  asi odešel 

dát chudým almužnu.

Ev.S. Matouše 26:23-29; Ev.S.Jana 13:26-30
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Nyní budu 
oslaven. Děti moje,
 jen na krátký čas

 jsem s vámi.

Kam já odcházím, tam vy jít 
nemůžete. Nyní vám dám nové 

přikázání, abyste se navzájem milovali. 
Podle toho všichni poznají, že jste moji 

učedníci, budete-li mít lásku jedni 
k druhým. 

 Zachariáš tuto hodinu předpověděl 
slovy: „Budou bít pastýře a rozprchnou se 

ovce stáda.” Po svém vzkříšení vás předejdu 
do Galileje. Všichni z vás mě dnes 

v noci zapřou.

Pane, i kdyby tě 
všichni zapřeli, já 
tě nikdy nezapřu.

Petře, ještě 
této noci, dřív než 
kohout zakokrhá, 
třikrát mě zapřeš.

I kdybych měl 
s tebou zemřít, 

nezapřu tě.

Nikdy bych
 tě nezapřel!

I kdyby mě
 mučili, nezapřu tě.

V Písmu je psáno, že
 mě všichni zapřete. Toto jsou

 slova proroka Izaiáše: „Bylo s ním 
zacházeno jako s hříšníkem.”

Petře, až ve mne
 znovu uvěříš, pomoz
 svým bližním upevnit

 jejich víru.

Ev.S.Matouše 26:33-35; Ev.S.Jana 13:31-38; 1 Epišt. S. Pavla k Korintským 11:24-25

Toto je mé tělo, které 
se za vás vydává. Toto 
čiňte na mojipamátku.

Buď požehnaný 
Hospodine, Pane náš na 

nebesích, který nám dáváš  
každodenní chléb. 
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Moje tělo
 bude za vás 
rozlámáno.

Vezměte jej 
a jezte.

Tento kalich 
představuje novou

 smlouvu zpečetěnou mojí 
krví, která bude prolita, aby

 odstranila vaše hříchy.

Podělte se o něj mezi 
sebou a pijte, dokud nebude 
prázdný. Znovu se s vámi 
napiji z plodů vinné révy
 až v Božím království.

Toto čiňte na památku 
mojí smrti až do mého 

návratu.

Nebojte se a 
netrapte se nad tím, co jsem

 vám řekl. V domě mého Otce je
mnoho příbytků. Odcházím, abych 
vám připravil místo. Poté se vrátím

 zpět a vezmu vás k sobě, abyste
 i vy byli tam, kde jsem já.

Ev.S. Jana 14:1-3; 1. Epišt. S. Pavla k Korintským 11:24-26
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Pane, nevíme, kam 
jdeš. Jak bychom 
mohli znát cestu?

Já jsem ta cesta,
 pravda i život. Nikdo nepřichází 

k Otci než skrze mne. Kdybyste znali 
mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho 

již znáte, neboť jste ho viděli. 

Pane, ukaž 
nám Otce, a to nám 

bude stačit.

Tak dlouho jsem s vámi,
 Filipe, a ty mě neznáš? Kdo mě 
vidí, vidí Otce. Já jsem v Otci

 a Otec ve mně.

Nezanechám vás tu 
samotné, ale sešlu vám Ducha
 svatého, který s vámi zůstane, 

aby vás utěšil. Duch svatý 
bude ve vás a dovede vás 

ke všem pravdám.

Milujete-li mne, budete 
zachovávat má přikázání.

 Dám vám pokoj, který vám
 svět nemůže vzít. 

Jestliže mě milujete,
 měli byste se radovat, že jdu k 

Otci. Řekl jsem vám to nyní 
předem, abyste potom, až

 se to stane, uvěřili. Vstaňme a zazpívejme
 si chvalozpěv, než 

odejdeme do zahrady, 
abychom se pomodlili.

Ježíš a jeho 11 učedníků si 
spolu naposledy zazpívali. 

Ev.S.Matouše 26:30; Ev.S.Jana 14:5-10, 15, 25-30
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Budete se rmoutit, ale
 váš zármutek se promění

v radost. Odcházím k Otci, 
který mě poslal.  

Následujte mne
 v tichosti. Odejdeme

 na naše tajné 
místo, abychom se 

pomodlili.

Nebuďte smutní proto, 
že jsem vám řekl, že brzy od vás 
odejdu a brzy mě opět spatříte. 

Nyní mluvíš 
přímo a bez 

záhad. Věříme, 
že jsi přišel 
od Boha.

Teď věříte? Za krátkou 
chvíli se všichni rozprchnete a 

necháte mě tu samotného. 
Počkejte zatím tady, já půjdudál, 

abych se pomodlil.

Otče, přišla má hodina. 
Vykonal jsem dílo, které jsi mi 

svěřil. Dej mi slávu, kterou jsem 
měl dříve než byl svět stvořen. 
Řekl jsem svým učedníkům o 
Tobě a oni přijali moje slova. 

 Svět je bude nenávidět, 
jako nenáviděl mne, protože 
jsem jim řekl pravdu o jejich 

hříchu. Nejsou z tohoto 
světa. Neprosím, abys je 
vzal ze světa, ale abys je 

zachoval od zlého.

Prosím i za ty, kteří skrze jejich 
slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno, 
jako jsi ty ve mně a já v tobě. Otče, ať je v 

nich láska, kterou chováš ty ke mně 
a ať jsem já v nich.

Má duše je 
smutná až k 

smrti.

Ev.S.Matouše 26:31, 38; Ev.S.Jana 16:19-20, 17:1-10
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Otče, pokud je to jen možné, 
odejmi ode mne tento kalich, který 

musím vypít; ne má, ale tvá 
vůle ať se stane.

Ježíš přišel na tento svět, aby nesl 
jeho hříchy. Když přišla jeho hodina, 
pocítil tíhu kříže, na kterém měl být 

ukřižován se všemi hříchy světa. 

Otče, pokud je 
to možné, odejmi ode 

mne tento kalich.

Ne má, ale
 tvá vůle ať

 se stane.

Náhle se zjevil 
anděl a dodával

 mu síly.

Vyvolený, nastala 
hodina tvého utrpení; 
tvůj Otec je s tebou. 

Všechny andělské bytosti 
zítra uvidí, jak poneseš
 hříchy tohoto světa na 

svých bedrech. 

Byli jsme u toho,
 když jsi stvořil tento

 svět a budeme i u toho, 
když ho vykoupíš.

Zítra bude Satan 
poražen a dluh za 
hřích zaplacen. 

Nastal můj nejdůležitější 
okamžik. Tento svět byl stvořen 
pro člověka. Každý člověk však 

hřeší a neposlouchá Boha a tím ztrácí 
nárok na tento svět, který tak kvůli 
hříchu a neposlušnosti lidí připadá 
ďáblu. Já jsem právoplatný dědic 

tohoto světa jako potomek Adama a 
jako jeho Stvořitel. Proto musím i 

nyní uposlechnout Otce, jinak 
vše připadne Satanovi. Povstaň, přichází 

Jidáš, aby tě zradil. 

Žalm 23:5-6; Ev.S.Lukáše 22:41-44; Židům 6:6, 12:2

Krvavý pot mu 
stékal po tváři.
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Otče, pro tuto 
hodinu jsem 

přišel.

Jak to, že spíte? To jste nemohli 
jedinou hodinu bdít se mnou? Vstaňte, 
přiblížila se hodina, kdy budu vydán 

do rukou hříšníků.

Buď zdráv, 
Mistře! Rád tě vidím. 
Obávám se, že jsem 

byl sledován.

Jidáši, zrazuješ mě 
svým políbením?

Jidáši! Ty 
špinavý zrádce!

Zabijte je, jestliže 
se budou vzpírat.

Počkejte! Koho 
hledáte?

Ev. S. Matouše 26:40, 45-50; Ev.S. Jana 12:27, 18:1-4
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Ježíše 
Nazaretského.

To jsem já.

Pozor! Má 
velkou moc!

Vojáci se Ježíše 
tak báli, že sami 
upadli na záda.

To je on. 
Čeho se bojíte? 
Chopte se ho!

Mého Mistra 
nezatknete.

Ev.S. Jana 18:4-6, 10

Aaaauuu….

Říz!Říz!
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Přestaňte s tím!
 Žádná krev nebude prolita. Petře,
 schovej svůj meč zpět do pochvy.
 Kdybych chtěl, přivolal bych na

 pomoc 10 000 andělů. Toto je naše
 hodina, nastala vláda tmy.

Přišli jste na 
mne se svými meči a 

holemi jako na zločince. Denně
 jsem sedával s vámi v chrámě.

 Proč jste se mě nezmocnili
 tam? Já vím, že toto všechno

 se stalo, aby se splnilo,
 co napsali proroci.

Jsem to já, 
koho hledáte. 

Nebudeme klást žádný 
odpor. Zatkněte mne 

a ostatní nechte 
odejít.

Zatkněte je! 
Všechny! Ať 

nikdo neuteče!

Učedníci se 
všichni rozutekli 

do noci.

Pojďme.

Ev.S.Matouše 26:52-57; Ev.S. Marka 14:51-52; Ev. S. Lukáše 22:50-51

Usekl mi 
ucho!

Tady, je 
jako nové.

Bože, 
pomoz mi!

Stal se zázrak! 
Uzdravil moje ucho! 
Uzdravil moje ucho!
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Pohni sebou! Chtějí s 
tebou skoncovat dříve, 

než se to lidé dozví. 

Odvedli Ježíše
 k velekněžím.

Prohlašuješ o sobě, 
že jsi Mesiáš a že Bůh je

 tvůj Otec. Tvrdíš, že nejsi
 z tohoto světa. Odkud

 tedy pocházíš?

Učil jsem v synagogách a v 
chrámě a nic jsem neříkal tajně. 
Proč se ptáš mě? Zeptej se těch, 
kteří naslouchali mému učení, 

ti to budou vědět.

Tak se odpovídá 
veleknězi?

Jestliže jsem
 řekl něco špatného, 

dokaž, že je to špatné. 
Jestliže to bylo správné, 

proč mě biješ?

Předvolejte 
svědky.

Ev.S. Jana 18:19-23

BUM!BUM!
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Řekl, že může zbořit 
chrám a ve třech dnech 

jej vystavět.

To ne! Řekl, že 
pokud by někdo 

zbořil chrám, 
dokázal by ho

 znovu postavit.

Ani jeden z vás jste u toho nebyli. Já
 jsem slyšel, co řekl. Když mluvil o zničení 

chrámu, ukazoval prstem na svoje tělo. 
Myslím si, že mluvil o chrámu svého těla.

To je nesmysl. Jak
 může vystavět své vlastní

 tělo za tři dny?
To nevím. Jak by 

mohl vystavět chrám 
za tři dny?

Neslyšíš, jak tě 
obviňují? Proč se 

neobhajuješ?

Ježíš i 
nadále mlčel.

Ten blázen 
neřekne ani slovo.

Zapřísahám tě
 při Bohu živém,

 abys nám řekl, jsi-li 
Kristus, Syn Boží.

Já jsem ten Boží Syn. 
Uvidíte mě sedět po pravici 
Všemohoucího a přicházet v 

oblacích zpět na zemi.

Nepotřebujeme
 žádné svědky, sami jsme ho

 slyšeli. Rouhal se! Tvrdí, že je 
Boží Syn. Je hoden smrti!

Zavažte mu oči, ať 
se ukáže, jak dobrý 

je to prorok!

Velekněz roztrhl své 
roucho na znamení 
velkého rozhořčení.

Ev.S.Matouše 26:59-65
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Bijte ho! Kvůli němu 
jsem přišel o skvělý 
výdělek v chrámě.

Ať něco 
prorokuje.

Ať předvede  
nějaký zázrak. 

Dej mu 
ještě jednu!

Hádej, Mesiáši, 
kdo tě udeřil? Uzdrav si rány a 

předveď nám 
nějaký zázrak.

Podívejte se 
na slabocha!

Znám tě! Ty 
jsi byl s tím

 Ježíšem. Jsi jeden 
z jeho učedníků,

 že ano?

Vůbec ho neznám. 
Přišel jsem se jen podívat, 

co se to tady děje.

Viděl jsem tě dnes 
v noci v zahradě! 
Ty jsi jeden z …..

Co to povídáš? Jsem 
jen chudý rybář. Vůbec 

toho Ježíše neznám.

Mezitím před chrámem. Petr 
sledoval Ježíše zpovzdálí .

Ev.S.Matouše 26:67-70; Ev.S.Lukáše 22:64-65

PRÁSK!

BUM!BUM!
KŘUP!KŘUP!

PRÁSK!
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Ano, jsem si naprosto 
jistá, že jsi jeden z jeho 
učedníků. Několikrát 
jsem tě s ním viděla.

$?#&! Neznám toho 
člověka! Nikdy předtím 

jsem ho neviděl!

Ten kohout dnes kokrhá 
nějak brzy, nezdá se vám?

Vyvádějí ho ven. 
Vypadá to, že ho 

pěkně zbili.

Velekněží nařídili, 
aby byl odveden k vladaři

 k určení trestu.

To se těm pokrytcům 
hodí, aby za ně někdo 
dělal špinavou práci.

Zbičujte ho!

Když kohout zakokrhal, rozpomněl 
se Petr na slova, která mu Ježíš řekl: 
„Dříve než kohout zakokrhá, třikrát 
mě zapřeš.” Hořce své zrady litoval.

Ev. S. Matouše 26:71-75, 27:1-2; Ev.S.Lukáše 22:58-62, 23:1

Kykyryký

Kykyryký
Kykyryký

Kykyryký
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Zbičujte ho 
devítiocasou kočkou!

Bože, co jsem to jen 
udělal? Třikrát jsem ho 

zapřel, jak mi předpověděl. 
Proč se to vše děje? Proč 

musí tolik trpět?

Pospěšte si! 
Nemáme moc 

času.

Otče, dodej 
mi síly.

Co tady pohledáváš? 
Nedostal jsi snad dost peněz 

za zradu svého Mistra?

Rozmyslel jsem si to. 
Propusťte ho a já vám 

vrátím vaše peníze.

Ty peníze jsou nečisté, byla za ně
 prolita krev. Nemusíš se ničeho bát, ještě 
dnes bude tvůj Mistr mrtev. Můžeš nám

 potom pomoci najít jeho učedníky.

Vezměte si svoje peníze, 
nechci je. Nedokážu
 žít s pocitem viny.

Ubohý 
blázen!

Nemohu 
takto žít.

Ev.S.Matouše 27:3-6

CINK
CINK

CINK
CINK
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Bože, co se to 
se mnou děje?

Viděl jsem ho, 
ale nemohl jsem 

nic udělat.

Rychle, 
odřízněme ho, 
třeba je ještě 

naživu.

Jak šplhali na strom, 
Jidášova duše se 

propadala do ohně 
věčného zatracení.

Musíš ho chytit,
 aby nespadl do té 

hluboké rokle. 

Ev.S.Matouše 27:5

Proč jsem tak 
chamtivý?

Třeba mi smrt 
přinese pokoj…
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Nedosáhnu 
na něj!

Je na kaši! 
Jeho tělo se roztříštilo
 a vnitřnosti se rozlétly 

po celém poli. 
Je po něm!

Fuj! Je mi 
na zvracení.

Koho mi sem 
přivádíte? Dalšího 

kacíře? Vezměte si ho 
a suďte podle svého 

zákona!

Čeho se 
dopustil?

Ty jsi 
král Židů?

Moje království není z 
tohoto světa. Kdyby bylo, moji 
služebníci by bojovali, abych 

nebyl vydán Židům.

Jsi tedy 
přece král?

Přišel jsem 
na tento svět, abych 

vydal svědectví pravdy. 
Každý, kdo je z pravdy, 

slyší můj hlas.

Neshledal 
jsem na něm nic, 

proč by měl zemřít!
 Co chcete, abych 

s ním udělal?

Ukřižuj ho!
 Ukřižuj ho!

Odveďte 
ho a 

zbičujte.

Zachariáš 11:12-13; Ev.S.Matouše 27:8; Ev.S.Marka 15:14; Ev. S. Lukáše 23:1-4; Ev.S.Jana 18:29-38; 
Skutky S. Apoštolů 1:18

Tak se splnilo, co bylo 
řečeno ústy proroků.

Prohlašuje, 
že je král. 

Kdyby si nezasloužil smrt, 
nepřivedli bychom ho k tobě. Není 

nám dovoleno, abychom ukamenovali 
zločince k smrti, proto žádáme o 

tvoje povolení. 
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Kolik má 
dostat ran 

bičem?

Devítiocasá kočka je bič s 
dřevěnou rukojetí (45 cm dlouhou), 
který je spletený z devíti kožených 

řemenů(metr dlouhých), z
 nichž každý je zakončen ostrým

 kouskem kosti nebo kovu.

Nařídili, 
aby dostal plnou 
sazbu - 39 ran.

Uvidíme, kolik 
toho vydrží.

Silněji!

Kde jsou 
teď jeho 
přátelé?

Zatím neprosil 
o milost.

Tohle určitě 
nepřežije; s jeho 

zázraky bude 
konec.

Třicet pět

Třicet šest Třicet sedm Třicet osm Třicet devět

Ev.S. Lukáše 23:11; Ev.S.Jana 19:1

Ááááá!Ááááá!

KŘUP!
KŘUP!
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Vždy jsem si 
přál zbičovat 

krále.

Tvrdil, že je
 král, přehoďte 
tedy přes něj 

purpurový plášť. Každý král 
má korunu.

Ha, ha, ha! Z 
tohoto trní bude 
pěkná koruna.

Au!

Tady je vaše 
žezlo, Výsosti. 

Ha ha ha !

Nyní se 
narovnej.

Korunujeme 
tě na krále 

celého světa!

Au!Ach!

Drž řádně svoje 
žezlo, králi.

Ha ha. Ať 
žije král!

Ať žije král, 
který se nedočká 

rána.

Ev. S. Jana 19:1-3

Jeho záda jsou 
úplně roztříštěna.

Pořádně mu 
nasaď tu korunu 
na hlavu, ať mu 

pěkně drží.
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Římský král 
nemá vousy.

Tak, teď 
vypadá spíše 

jako král.

Není s ním žádná 
legrace, neprosí ani o 
milost. Odvedeme ho 

zpátky k Pilátovi.

Tak tady je 
ten váš král.

Nemáme 
krále, ale 
císaře!

Jen se na něj 
podívejte! Co chcete, 
abych s ním udělal?

Ukřižovat! 
Ukřižovat!

Vy sami si ho 
ukřižujte! Já na něm 

vinu nenalézám.

Neshledáváš na 
něm žádnou vinu? 
Vždyť se vydává 
za Božího Syna!

Za Božího 
Syna? Přiveďte 

ho ke mně.

Žalm 22; Izaiáš 50:6, 53:5, 7; Ev.S.Lukáše 23:13-22; Ev.S.Jana 19:4-8
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Kdo jsi? Proč
 mi neodpovídáš? Nevíš, že 

mám moc tě propustit, a mám 
moc tě ukřižovat?

Neměl bys nade 
mnou žádnou moc, 

kdyby ti nebyla 
dána shůry.

Jak jsem vám 
již řekl, neshledávám 
na něm žádnou vinu. 
Nechám ho propustit.

Jestliže ho 
propustíš, 

nejsi císařův 
přítel.

Ukřižovat! 
Ukřižovat! Odveďte ho a 

naložte s ním podle vaší 
vůle. Úředně vám potvrdím, 
čeho se podle vás dopustil, 

ale já nejsem vinen jeho krví, 
je to spravedlivý člověk.

Ukřižujte toho 
opovážlivce!

Jakými 
zázraky se nyní 

zachráníš?

Ev.S. Matouše 27:24; Ev.S.Jana 19:9-17
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Myslím, že 
toho má dost.

Vstaň nebo tě 
přinutím bičem.

Hej, ty tam! 
Pomoz mu nést 

ten kříž.

Proč já?

Čeho se 
dopustil?

Miloval 
všechny lidi.

Ježíši, je nám 
to moc líto.

Dcery Jeruzalémské,
 neplačte nade mnou! Plačte nad 

sebou a nad svými dětmi, neboť přijdou 
dny, kdy se budou lidé v Jeruzalémě ze 

strachu schovávat a modlit, 
aby zemřeli.

Ježíš si nesl svůj kříž na místo 
své smrti. Spolu s ním byli vedeni

 na smrt ještě dva zločinci.

Bylo jich mnoho, kteří Ježíše
 stále milovali a ctili, měli však 

strach se k němu veřejně přihlásit.

Ev.S.Matouše 27:32; Ev.S.Lukáše 23:26-33

BUMBUM KŘUP
KŘUP

263



Tu máš, napij se, 
to zmírní bolest.

Ne, musím 
vykonat vůli 
svého Otce.

Ještě pořád 
tvrdí, že je 
Boží Syn.

Natáhněte 
ho.

Podejte mi 
kladivo a hřeby.

Pořádně ho držte! 
Při prvním úderu se obvykle 

všichni snaží vyškubnout. 
Musíte ho  držet, dokud  hřeb 
neprojde  mezi jeho kostmi 

až do kříže.

Ne! 
Můj syn!

Proč si 
myslí, že je 
Boží Syn?

Copak já vím? 
Je to napsáno v nějakém 
starém proroctví. Koho 

to zajímá?

Žalm 22; Izaiáš 52; Ev.S. Matouše 27:33-34

BUM!
BUM!

KŘUP!KŘUP!
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Drž ty nohy pořádně. 
Není to tak jednoduché 
se hned napoprvé strefit 

hřebem mezi kosti. 

Ach, Marie, 
nemůžu se na to 

dívat. Nikdy bych si 
nepomyslela, že 
takhle skončí.

Zaberte, 
 idioti!

Tak mi pomozte, 
vy kůže líné!

Jane, jsem 
ráda, že jsi 

tady s námi. Je 
to hrozné.

Všichni jsme 
ho opustili.

Otče, odpusť 
jim, neboť 

nevědí, co činí.

Zachariáš 13:6; Ev.S. Lukáše 23:32-34
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Tady jsou jeho šaty, 
nechal jsem si jen 

tento svršek.

Tak to tedy ne! 
Rozdělíme jeho 

oblečení na 
čtyři díly.

Tenhle se nedá 
rozdělit, je pletený 

a ne tkaný. Losujme tedy o 
něj, čí bude.

V Písmu bylo prorokováno,
 že si rozdělí jeho šat a o 
jeho oděv budou losovat. 

Nejvyšší 
číslo bere 
všechno.

Pozor, Leo, kape 
na tebe krev.

Jiným pomohl, sám 
sobě však pomoci 

nedokáže.

Hej, Ježíši! Když chceš 
zbořit chrám a ve třech

 dnech jej postavit,zachraň
 sám sebe; jsi-li Syn 
Boží, sestup z kříže!

Je-li to Kristus, 
Izraelský král – ať 

nyní sestoupí z kříže 
a uvěříme v něho. Doufal, že ho Bůh 

vysvobodí. Chce-li Bůh, ať 
ho tedy vysvobodí, protože 

říkal: „Jsem Boží Syn.”

Podvod!

Žalm 22:18; Ev.S.Matouše 27:39-43; Ev.S. Jana 19:23-24
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Na, napij
 se, zmírní to 
tvoji bolest.

Ne

To jsi Kristus, Boží 
Syn? Zachraň sebe 
i nás, ať zabijeme 

tyhle Římany.

Ty se Boha nebojíš 
ani na konci svého 
života?  Vždyť jsi 

odsouzen ke stejnému 
trestu a brzo zemřeš!

My jsme byli 
odsouzeni spravedlivě 

a dostávámezaslouženou 
odplatu. Ale tohle je 
Ježíš. On nic zlého 

neudělal. 

Ježíši, pamatuj na 
mě, až přijdeš do 
svého království.  

Ještě dnes 
budeš se mnou 

v ráji.

Jane, postarej 
se o moji 
matku.

Postarám.

Proč, Ježíši, 
proč?

Žalm 69:21; Ev.S. Lukáše 23:36-43; Ev.S. Jana 19:25-27
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Jak Ježíš visel na kříži, slunce se zatmělo a po 
celé zemi nastala tma, která trvala tři hodiny. 
Ježíš Kristus umíral za hříchy celého světa.

Ježíš, který plně cítil 
váhu hříchu, zvolal:

Bože můj, Bože můj, 
proč jsi mě opustil?

Otče, 
do tvých rukou 

odevzdávám 
svého ducha.

Ach, Jane. 
On umírá! Nemůžu

tomu uvěřit; on 
opravdu umírá!

Dokonáno jest!

A skonal.

Ev. S. Matouše 27: 45-50; Ev. S. Lukáše 23:44-46; Ev.S. Jana 19:30; 2. Epišt. S. Pavla k Korintským 5:21

Bůh ho kvůli nám učinil hříchem.Bůh ho kvůli nám učinil hříchem.
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Najednou začalo
 velké zemětřesení.

Co se to děje? 
Nejdřív nastala tma a teď

 se třese celá země.

Za to může ten Ježíš, 
král Židů. Ten přece 

konal zázraky.

Na zázraky
 je pozdě. Je 

mrtvý.

Rozednívá se! Dnes 
je ale divný den.

Máš pravdu, 
a všechno se děje 

hned po jeho smrti.

On byl opravdu 
Boží Syn!

Nařídili nám, aby byly 
odsouzeným zlámány kosti. 

Zítra slaví Židé jeden z jejich 
velkých svátků a těla nesmí 

zůstat na kříži.

Jemu nohy lámat nemusíme. 
Je mrtev. Slyšeli jste, co řekl předtím, 

než zemřel? Žádal svého Otce, aby nám 
odpustil za to, že jsme ho ukřižovali. 

Slyšel jsem, že to byl Svatý muž, 
který vykonal mnoho zázraků.

Tak se splnilo, co bylo 
předpovězeno v Písmu: Ježíš 

bude ukřižován a žádná z 
jeho kostí nebude zlomena. 

Žalm 34:20; Zachariáš 12:10; Ev.S.Matouše 27:54; Ev.S.Jana 19:31-37

A tak žoldnéři nechali 
Ježíše být a odešli, aby 
zlomili kosti ostatním.

KŘUPKŘUP
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Alespoň kosti 
mu nezlámali.

Marie, půjdu a najdu 
někoho, kdo nám ho 

pomůže pohřbít.

Stmívalo se a židovský svátek 
Šabat měl začít při západu slunce. 
Museli si pospíšit, aby Ježíšovo 

tělo pohřbili ještě za světla.

Bohatý muž jménem 
Josef, který nebyl 
jedním z dvanácti 

Ježíšových učedníků, 
nabídl, aby byl Ježíš 

pohřben v jeho hrobce.

Brzy začne 
Šabat. Uložme 
ho v mojí nové 

hrobce.

To je od tebe 
milé, Josefe. Jsi náš 

dobrý přítel.

Ev.S. Jana 19:31, 38
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