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Mergeţi şi 
pregătiţi Paştele 
ca să îl mâncăm 

împreună. 

Am dorit să mănânc Paştele
 acesta cu voi înainte de suferinţa

 Mea. Nu îl voi mai mânca, numai după 
ce împărăţia lui Dumnezeu va veni pe 
pământ. Şi atunci, voi veţi mânca la 
masa Mea, şi veţi sta pe scaune de 

domnie şi veţi judeca pe cele 
doisprezece seminţii ale lui Israel. 

Vă spun ceva, pentru ca atunci
când se va întâmpla, să credeţi.

Scriptura a profeţit în Psalmul 41:9
astfel: „Chiar şi acela care mânca din

pâinea mea, ridică şi el călcâiul
împotriva mea.” Vă spun că unul dintre 

voi al cărei mâini este cu mine 
la masă, Mă va trăda.

NU!

Aşa este hotărât,
dar vai de acela
care va face un
asemenea lucru.

Doamne, nu sunt 
eu? Eu nu vreau 
să Te trădez. 

Doamne, nu sunt 
eu, aşa-i?

Învăţătorule, eu nu
 Te-aş trăda niciodată. 

 Luca 22:8-23
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Este unul dintre 
voi care întinde
mâna cu Mine în

farfurie.

Toţi am muiat 
pâinea în 
farfurie.

Ioan, şoptind, L-a întrebat 
pe Isus cine este trădătorul. 

Isus a spus: „Cel căruia îi 
voi da această bucată de 
pâine după ce o înmoi.”

Învăţătorule, 
sunt eu? Da, tu ai 

spus-o.

Isus a înmuiat 
pâinea şi i-a 

dat-o lui Iuda. 

Ceea ce 
urmează să 

faci, fă repede.

Unde 
merge Iuda?

Învăţătorul i-a spus să meargă 
undeva repede; din moment ce el 
are punga cu bani, probabil că 
merge să dea daruri săracilor. 

Matei 26:23-29; Ioan 13:26-30
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Acum voi fi 
proslăvit. Copilaşilor, 
nu voi mai fi cu voi 

multă vreme. 

Voi nu puteţi veni unde merg
Eu. Acum, vă dau o poruncă

nouă, să vă iubiţi unii pe alţii.
Prin aceasta vor cunoaşte toţi
oamenii că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste unii

faţă de alţii. 

Zaharia a profeţit despre această 
oră zicând, “Voi bate păstorul şi oile 
vor fi risipite “. După ce voi învia din 
morţi, voi merge înaintea voastră în 

Galilea. Voi toţi mă veţi lepăda 
noaptea asta. 

Învăţătorule, 
chiar dacă toţi s-ar 
lepăda de Tine, eu 
nu mă voi lepăda 

niciodată. 
Petru, înainte să 
cânte cocoşul de 
două ori, te vei 
lepăda de Mine 

de trei ori. 

Voi muri cu Tine 
înainte ca să mă 
lepădez de Tine.

Nicidecum nu mă voi
lepăda de Tine.

Nici dacă m-ar
tortura, tot nu
mă voi lepăda

de Tine.

Scripturile sunt clare: toţi vă
veţi lepăda de Mine. Din nou,

profetul Isaia a spus despre Mine:
“A fost pus între cei răi.”

Petru, după ce te vei 
întoarce din nou la 

Mine, să îi întăreşti pe 
fraţii tăi în credinţă.

Binecuvântat să
 fii Tu, Doamne, 

Dumnezeul nostru, 
Împăratul universului, 
care ne dai pâine din 
roadele pământului. 

Această pâine 
reprezintă trupul Meu care 

se dă pentru voi. Ori de 
câte ori ţineţi Paştele, să vă 

aduceţi aminte de Mine. 

Matei 26:33-35; Ioan 13:31-38; 1 Corinteni 11:24-25
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Trupul Meu 
se va frânge 
pentru voi. 

Luaţi şi 
mâncaţi. 

Acest pahar cu vin
simbolizează noul
legământ făcut în

sângele Meu care se va 
vărsa ca ispăşire pentru

păcatele voastre.

Împărţiţi-l între voi
şi beţi-l în întregime. Nu voi 

mai bea cu voi din rodul viţei
până când vom bea

împreună în
împărăţia Mea.

În viitor, când veţi face
aceasta, să vă amintiţi de
moartea Mea până când 

voi veni din nou.

Nu vă fie teamă şi să nu 
vă îngrijoraţi de ceea ce v-am 

spus. În casa Tatălui Meu sunt multe 
locaşuri. După ce Mă voi duce, vă 
voi pregăti un loc, şi apoi, Mă voi 
întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca 
acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 

Ioan 14:1-3; 1 Corinteni 11:24-26
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Doamne, dar noi 
nu ştim unde mergi, 
cum am putea şti 
calea spre Tine?

Ştiţi calea, întrucât Eu sunt
 calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă 

Mă cunoaşteţi pe Mine, Îl cunoaşteţi şi 
pe Tatăl şi L-aţi şi văzut. 

Doamne, arată-ne
 pe Tatăl şi vom fi 

mulţumiţi. 

Filip, ai fost cu Mine atâta 
timp şi totuşi nu Mă cunoşti? Dacă
 M-ai văzut pe Mine, L-ai văzut şi
 pe Tatăl. Eu şi Tatăl suntem una. 

Nu vă voi lăsa singuri.
 Voi veni la voi. Lumea nu 
Mă va mai vedea, dar eu
 voi trimite Duhul Sfânt să 
locuiască în voi şi să vă 

mângâie. El va rămâne în
 voi şi vă va conduce 
spre tot adevărul.  

Dacă Mă iubiţi, veţi
respecta poruncile Mele. Vă voi 

da o pace pe care lumea nu 
o poate lua de la voi.

Dacă M-aţi iubi, v-aţi 
bucura că Mă reîntorc la 

Tatăl Meu. V-am spus 
aceste lucruri înainte ca 
să se întâmple, pentru 

ca să credeţi. 
Să ne ridicăm,
 să cântăm o 

cântare şi apoi vom 
merge în grădină 

să ne rugăm.  

Isus şi cei unsprezece 
ucenici au cântat o ultimă 

cântare împreună. 

Matei 26:30; Ioan 14:5-10, 15, 25-30
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Pentru că, deşi veţi plânge, 
întristarea voastră se va preface în 

bucurie. Am venit de la Tatăl şi 
curând Mă voi întoarce înapoi la El. 

Urmaţi-Mă în 
linişte. Vom merge 

la locul nostru 
secret să ne 

rugăm.

Să nu vă întristaţi pentru că
v-am spus că după puţină vreme
voi fi luat de la voi şi că, după un

timp, Mă veţi vedea iarăşi.

Acum ne vorbeşti 
deschis. Credem 

în Tine. Numai acum credeţi? Într-un
timp foarte scurt, toţi Mă veţi părăsi şi vă

veţi împrăştia. Rămâneţi aici până
merg puţin mai încolo să Mă rog.

Tată, a sosit ceasul. Am
 sfârşit lucrarea pe care Mi-ai 
dat să o fac. Proslăveşte-Mă 
acum cu slava pe care am 
avut-o la Tine înainte ca 
lumea să fie creată. I-am 

învăţat despre Tine şi ei au 
primit cuvintele Mele. 

Mă rog, de asemenea, pentru
 toţi cei care vor crede în Mine prin 

mărturiile lor. Doresc ca şi ei să fie una, 
aşa cum Tu şi cu Mine suntem una. Tată, 

fie ca dragostea cu care 
Mă iubeşti Tu să fie în ei 

şi Eu să fiu în ei. 

Sufletul meu 
este cuprins de 
o întristare de 

moarte. 

Matei 26:31, 38; Ioan 16:19-20, 17:1-10

Lumea îi urăşte, după cum 
Mă urăşte şi pe Mine, 

pentru că le spun adevărul 
despre păcatele lor. Ei nu 
sunt din această lume. Nu  
Te rog să îi iei din lume, ci 
să îi păzeşti de cel rău.
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Tată, dacă se poate,
depărtează de la Mine
paharul acesta pe care 

trebuie să-l beau. Totuşi, nu
voia Mea să se facă, ci a

Ta. Îl voi bea dacă trebuie.

Isus a venit în lume ca să fie purtătorul 
păcatelor, dar când a sosit ceasul, El a 

dispreţuit ruşinea crucii, pentru că 
aceasta însemna să devină păcat

 pentru toţi oamenii din toate timpurile. 

Tată, dacă se poate, 
să treacă paharul 
acesta de la Mine. 

Dar nu voia
Mea; voia Ta
să se facă.

Sudoarea lui Isus
s-a transformat în

picături mari de sânge.

Atunci I s-a arătat 
un înger ca să-L 

întărească. 

Isuse Preasfânt,
 a sosit ceasul 

suferinţei Tale, dar 
Tatăl este cu Tine. 

Toată oastea cerului 
va privi cum mâine vei 

lua păcatele lumii 
asupra Ta. 

Noi am fost acolo 
când ai creat lumea; 
vom fi acolo şi când o 

vei răscumpăra. 

Mâine, Satan va fi învins 
şi plata pentru păcatele 

omului va fi achitată. 

Avraam şi toată oastea 
paradisului aşteaptă venirea

Ta. Au pregătit o masă pentru Tine 
în faţa duşmanilor Tăi; paharul
Tău este plin de dă peste el.

Bunătatea şi îndurarea Te
vor însoţi  şi vei locui în casa

Domnului veşnic.

Ridică-Te. 
Vine Iuda, fiul 
pierzării, să te 

trădeze. 

Psalmul 23:5-6; Luca 22:41-44; Evrei 6:6, 12:2
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Tată, pentru 
această cauză am 

venit în lume. 

Aţi adormit. Nici o oră nu aţi putut 
veghea împreună cu Mine? Sculaţi-vă, 

sunt vândut în mâinile păcătoşilor. 

Învăţătorule, îmi 
pare bine să Te 

întâlnesc aici. Dar 
mi-e teamă că am 

fost urmărit. 

Iuda, mă vinzi 
cu o sărutare?

Staţi puţin! Pe 
cine căutaţi?

Matei 26:40, 45-50; Ioan 12:27, 18:1-4

Omorâţi-i 
dacă opun 
rezistenţă. 

Iuda! 
Trădătorule
 nemernic!
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Eu sunt.

Atenţie!  
putere!

 Are

Soldaţilor le-a fost 
frică de Isus şi au 

căzut toţi la pământ. 

Acela este. De
ce vă este frică?

Luaţi-l!

Nu Îl veţi lua pe 
Învăţătorul meu.

Ioan 18:4-6, 10

Pe Isus din 
Nazaret.

Swaş!Swaş!

Aaauuuu!
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Opriţi-vă! Nu se va mai 
vărsa sânge aici. Petre,

pune sabia la loc. Dacă aş vrea, 
aş putea chema 10000 de îngeri să

îmi vină în ajutor. Acesta este
ceasul întunericului. 

 Mi-a tăiat 
urechea!

Aţi venit după Mine cu 
săbii de parcă aş fi un criminal. 
Am fost cu voi în templu. De ce 
nu M-aţi prins atunci? Vă spun 
Eu de ce: ca să se împlinească 

Scriptura.

Dumnezeule, 
ajută-mă!

Uite, e ca 
nouă.

Pe Mine Mă vreţi. Nu 
opunem nici o rezistenţă. 

Luaţi-Mă şi lăsaţi-i pe 
ceilalţi să plece. 

E o minune! Mi-a 
vindecat urechea! 

Mi-a vindecat 
urechea!

Prindeţi-i! Puneţi 
mâna pe ei! Nu 
lăsaţi pe niciunul 

să scape!

Toţi ucenicii au
 fugit în noapte. 

Să mergem. 

Matei 26:52-57; Marcu 14:51-52; Luca 22:50-51
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Mişcaţi-vă! Vor să 
termine cu asta, înainte 
să ajungă la urechile 

oamenilor. 

L-au adus pe Isus în 
locul unde erau adunaţi 

preoţii şi martorii. 

Mi se spune că
 pretinzi că eşti Mesia şi 
susţii  că Dumnezeu este

 Tatăl Tău. Ai afirmat că nu 
eşti din această lume.

 De unde eşti?

Am învăţat pe oameni în
 sinagogi şi în templu. Nu am 
învăţat pe nimeni în secret. De

 ce Mă întrebaţi pe Mine? 
Întrebaţi-i pe aceia care M-au

 auzit. Ei ştiu ce am spus. 

Nu ai voie să 
răspunzi astfel 
marelui preot. 

Dacă am vorbit
 rău, atunci arată ce 

rău am spus. Dar dacă 
am vorbit bine, de ce 

Mă loveşti?

Aduceţi 
martorii împotriva 

acestui Om.

Ioan 18:19-23

Poc!Poc!
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A spus că va distruge 
acest templu şi că îl va 

reconstrui în trei zile fără să 
se folosească de mâini. 

Nu, a spus că
 dacă altcineva ar 
distruge templul, 
El l-ar reface. 

Tu nici măcar nu ai fost acolo. Eu am
 auzit ce a spus. A arătat spre El Însuşi când a 
vorbit despre distrugerea templului. Cred că 

se referea la distrugerea trupului Său. 

Asta e ridicol. Cum ar 
putea să Îşi reconstruiască 

propriul trup după trei zile?
Nu ştiu. Cum ar putea 

ridica templul în trei zile?

Nu auzi acuzaţiile 
lor? Nu te aperi?

Isus a rămas 
tăcut. 

Prostul nu
 se apără. 

Îţi poruncesc, pe
Dumnezeul cel viu, să 
vorbeşti răspicat şi să 
răspunzi dacă Tu eşti

Hristosul, Fiul Dumnezeului 
Celui viu.

Sunt Fiul lui Dumnezeu. Şi Mă 
veţi vedea stând la dreapta măririi 

Sale şi venind înapoi, pe acest 
pământ, pe norii cerului.

Nu mai avem nevoie de
martori. L-am auzit cu urechile

noastre. A rostit o blasfemie prin
faptul că pretinde că este Fiul lui

Dumnezeu. E vrednic
de moarte!

Legaţi-L la ochi şi 
vom vedea ce fel 
de profet este. 

Preotul şi-a rupt 
hainele în semn de 

mare necaz. 

Matei 26:59-65
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Loviţi-L!
distrus afacerea ce 
o aveam în templu. 

 Mi-a 

Să vedem 
dacă poate 

prooroci. 

Să facă o 
minune. 

Loviţi-L 
din nou!

Prooroceşte şi 
spune-ne cine Te-a 
lovit. Credeam că 

eşti prooroc.

Uite ce 
slab e!

Te ştiu!
văzut cu acel om, 
Isus. Eşti unul din 

ucenicii Lui,
 nu-i aşa?

 Te-am 

Nu-L cunosc pe
 Doar vreau să văd ce

 se petrece aici. 

 Isus.

Te-am văzut în 
grădină astă seară. 

Eşti acela care...

Omule, eşti nebun? 
Eu sunt doar un amărât 
de pescar. Nu Îl cunosc 

pe Omul ăsta, Isus. 

Între timp, înafara templului, Petru
îl urma pe Isus de departe.

Matei 26:67-70; Luca 22:64-65

POC!

Vindecă-Ţi
rănile. Arată-ne o 

minune.

POC! ZBANG!
ZBANG!

PLEOSC!
PLEOSC!
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Fără îndoială că 
eşti unul din ucenicii 
Lui. Te-am văzut de 

câteva ori cu El. 

$?#&!, femeie, 
nu L-am văzut pe omul

acesta niciodată
în viaţa mea.

Cocoşul cântă cam 
devreme, nu-i aşa?

Îl duc afară.
 Se pare că L-au 

bătut rău. 

Vorbeau că Îl vor duce
 în faţa autorităţilor civile 
pentru a-I rosti sentinţa. 

Ipocriţii ăştia vor
 ca altcineva să le facă 

treaba murdară. 

Daţi-I biciul. 

Petru a auzit cântatul cocoşului şi şi-a 
adus aminte de cuvintele lui Isus, că 

înainte să cânte cocoşul de două ori, se 
va lepăda de Isus de trei ori şi  l-a 

cuprins o mare ruşine de laşitatea sa. 

Cucuriguuu! Cucuriguuu!

Cucuriguuu! Cucuriguuu!

Matei 26:71-75, 27:1-2; Luca 22:58-62, 23:1

Cucuriguuu! Cucuriguuu!

Cucuriguuu! Cucuriguuu!
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Puneţi biciul cu 
nouă cozi pe El.

Dumnezeule, ce am făcut! 
M-am lepădat de El de trei 

ori, exact cum a spus. De ce se 
întâmplă aşa ceva? De ce 

suferă aşa de mult? Hai odată!
 Nu avem toată 

noaptea la 
dispoziţie. 

Tată, dă-Mi 
putere!

Ce mai vrei aici? Nu te-am
 plătit destul pentru trădarea 

Învăţătorului tău?

M-am răzgândit. 
Eliberaţi-L şi vă voi 

da banii înapoi. 

Sunt bani de sânge, necuraţi. Nu 
ne vom atinge de ei. Învăţătorul tău va muri 
înainte de sfârşitul zilei. Nu ai motiv să te 

temi de nimic. Poate că te vom folosi tot pe 
tine la  prinderea celorlaţi ucenici.

Luaţi-vă banii. Nu îi 
vreau. Nu pot trăi cu 
vinovăţia aceasta. 

 PING!

Prostul!

Nu pot trăi cu 
povara asta. 

Matei 27:3-6

 PING!CLING!
CLING!
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Dumnezeule, 
ce se întâmplă 

cu Mine?

L-am văzut,
 dar nu am putut 
face nimic să îl 

opresc. 
Haideţi repede, 
să tăiem funia; 
poate că încă 

e viu!

Dar chiar în timp ce se 
urcau ei în copac, sufletul 

lui Iuda plonja deja în 
focul osândei veşnice. 

Când îi dau drumul,
va trebui să îl prinzi,

ori va cădea în
râpa aceea.

Matei 27:5; Faptele Apostolilor 1:18

Cum de nu
 mi-am putut 

controla pofta?

Poate că 
moartea îmi 

va aduce pace... 
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E prea departe
 spre prăpastie!

Ce dezastru!
Trupul a plesnit şi
măruntaiele i sau

împrăştiat
peste tot!

Pfui! Mi-e 
greaţă.

Ce mi-aţi adus aici,
alt eretic? Luaţi-L şi

judecaţi-L după
legile voastre.

Merită să moară, altfel nu ţi
 L-am fi adus. Ne-ai luat dreptul 

de a ucide cu pietre un 
blasfemiator; de aceea, am venit 

să îţi cerem permisiune. 
Ce crimă a 

comis?

Pretinde că
 e Împărat. Eşti Tu 

Împăratul 
iudeilor?

Împărăţia Mea nu este 
din aceasă lume. Dacă ar fi de 

aici, slujitorii Mei ar lupta 
să-Mi păstreze viaţa. 

Deci eşti un 
Împărat, nu?

Eu am venit în
 această lume să 

mărturisesc despre adevăr. 
Oricine  este din adevăr, 
ascultă cuvintele Mele.

Nu a făcut nici o 
crimă vrednică de 
moarte. Ce vreţi să 

fac cu El?

Răstigneşte-L! 
Răstigneşte-L!

Luaţi-L şi 
biciuiţi-L!

Zaharia 11:12-13; Matei 27:8; Marcu 15:14; Luca 23:1-4; Ioan 18:29-38; Faptele Apostolilor 1:18

Aceasta a fost de asemenea 
prevestit de profeţi. 
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De câte ori să 
Îl biciuiesc?

Biciul cu nouă cozi este un bici cu
mâner de lemn, lung cam de 4,5m,
cu nouă curele de piele lungi cam
de 1 m, cu pietre ascuţite sau oase

sau bucăţi de metal legate la
fiecare capăt.

Au cerut să Îi 
dea maxim: 

treizeci şi nouă 
de lovituri. 

Vom vedea cât
 de tare este 
predicatorul.

Mai tare!

Unde sunt 
prietenii Lui 

acum?

N-a cerşit milă.

Asta probabil Îl va
ucide şi va termina 

cu minunile.

Treizeci şi cinci

Treizeci şi şase Treizeci şi şapte Treizeci şi opt Treizeci şi nouă

Luca 23:11; Ioan 19:1

Aauuuu!

POC!

Aauuuu!

POC!
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Ei bine, întotdeauna 
mi-am dorit să 

biciuiesc un rege. 

Spatele Lui 
arată 

dezastruos.

A spus că e 
Împărat. Atunci 
îmbrăcaţi-L cu 
haina aceasta 

purpurie.

Un împărat 
are nevoie de
 o coroană.

Ha ha ha! 
Coroana asta e 

numai bună.

Auu!

Uite, ţine 
sceptrul, 

Maiestate!
 Ha ha ha!

Apăsaţi bine 
coroana pe
 capul Lui.

Te încoronăm 
Împărat peste 
întreaga lume!

Aaauuuuu!

 Acum, stai 
drept în 
picioare.

Ţine sceptrul 
sus, Împărate. 

Ha ha! 
Trăiască 

Împăratul!
Da, până la 

asfinţit dacă este 
norocos. 

Ioan 19:1-3
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Un împărat 
roman nu are 

barbă.

Acum seamănă 
cu un rege.

Dar nu-i deloc
amuzant; nici măcar 
nu cere milă. Să-L

ducem înapoi 
la Pilat.

Iată Împăratul 
vostru!

Nu avem nici un 
alt împărat, în 

afară de Cezar.

Priviţi-L.
Ce vreţi să
fac cu El?

Răstigneşte-L! 
Răstigneşte-L!

Puteţi să Îl luaţi
 şi să Îl răstigniţi. 
Eu nu găsesc nici

 o vină în El. 

Cum nu găseşti 
nici o vină? 

Pretinde că e Fiul 
lui Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu? 
Aduceţi-L la mine.

Psalmul 22; Isaia 50:6, 53:5, 7; Luca 23:13-22; Ioan 19:4-8
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Cine eşti? De ce nu
îmi răspunzi? Nu ştii că am

putere să Te omor?

Nu ai avea nici o
putere dacă Tatăl Meu
de sus nu ţi-ar fi dat-o.

Vă spun: nu găsesc
 nici o vină în Omul 

acesta. Eu Îl voi 
elibera.

Dacă Îl
eliberezi, nu

eşti prieten cu
Cezarul.

Răstigneşte-L! 
Răstigneşte-L!

Luaţi-L şi faceţi cum
 doriţi. Voi întocmi actele 

pentru condamnare. Dar eu 
sunt nevinovat de sângele 

acestui Om neprihănit.

Răstigneşte-L 
pe impostorul 

acesta!

Unde sunt 
minunile Tale 

acum?

Matei 27:24; Ioan 19:9-17
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BUF!
BANG!

Nu cred că mai 
rezistă mult.

Ridică-te, dacă 
nu, te biciuiesc.

Hei, tu! Ajută-L
pe Omul ăsta să
Îşi ducă crucea.

De ce eu?

 Ce a 
făcut?

A iubit pe
 toată lumea.

O, Isuse, ne 
pare aşa 
de rău.

Fiice ale Ierusalimului, nu
 Mă plângeţi pe Mine. Plângeţi-vă

 pe voi şi pe copiii voştri, pentru că va 
veni vremea când cei din Ierusalim 

se vor ascunde de frică şi se
 vor ruga să moară.

Isus Şi-a dus crucea până la locul 
răstignirii. Mai erau doi tâlhari 

care îşi duceau crucile în acea zi.

Erau mulţi oameni care încă Îl 
iubeau pe Isus şi Îl respectau, 

dar le era teamă să spună ceva.

Matei 27:32; Luca 23:26-33

BUF!
BANG!
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Poc!

Uite, bea asta, 
îţi va amorţi 

durerea. 

Nu, trebuie să 
fac voia Tatălui 

Meu.

Încă mai crede că e 
Fiul lui Dumnezeu. 

Întindeţi-L.

Adu ciocanul 
şi cuiele.

Tineţi-L strâns acum.
Se va zbate enorm la primele

lovituri. Trebuie să Îl ţineţi
ferm până intră cuiul

între oase şi lemn.

Nu! Fiul 
meu!

Ceva în legătură 
cu nişte profeţii 
vechi. Cine ştie?

Ceva legat de 
nişte profeţii 

vechi. Cine ştie?

Psalmul 22; Isaia 52; Matei 27:33-34

BANG!BANG!

Poc!
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Tineţi-I picioarele bine.
E nevoie de câteva

lovituri bune până ce
intră cuiul între oase.

O, Maria, nu
 cred că mai pot 

suporta să privesc. Nu mi-am 
imaginat 

vreodată că 
lucrurile vor lua 

o asemenea 
întorsătură.

Trageţi,
 idioţilor. N-ar strica un 

pic de ajutor, 
porcilor leneşi.

Ioan, mă 
bucur că eşti 

aici. E groaznic.

Noi toţi L-
am părăsit. 

Tată, iartă-i că 
nu ştiu ce fac. 

Zaharia 13:6; Luca 23:32-34

265



Iată hainele
Lui. Eu o voi lua

pe asta.

Nu, n-o vei lua. O 
vom rupe în patru.

Dăm cu zarul 
pentru ea. 

Scriptura a prezis că îşi vor 
împărţi hainele între ei şi pentru 

cămaşa Lui vor trage la sorţi. 

Cel care are 
scorul cel 
mai mare, 
acela o ia.

I-a mântuit pe alţii, 
dar pe Sine nu se 

poate mântui. Hei, Isuse, spuneai 
că poţi distruge templul
 şi să îl refaci în trei zile. 

Salvează-Te pe Tine Însuţi 
şi dă-Te jos de pe cruce.

Hristosul, Împăratul 
lui Israel, să se dea 
jos de pe cruce ca 

să vedem şi să 
credem în El.

S-a încrezut în Dumnezeu 
că Îl va scăpa. Să Îl scape 
Dumnezeu acum, întrucât 

Şi-a găsit plăcerea în 
Dumnezeu. Şarlatanul!

Psalmul 22:18; Matei 27:39-43; Ioan 19:23-24

Pe asta nu o 
putem rupe în 

bucăţi. E împletită 
dintr-o singură 

ţesătură.

Leo, uite, picură 
sânge pe tine.
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Poftim, bea 
asta şi îţi va 
stâmpăra 
durerea. 

Nu.

Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, dă-te jos de 
pe cruce şi îi vom omorî 

pe romanii ăştia.

De ce vorbeşti atât 
de urât? Nu te temi de 
Dumnezeu, nici măcar 

în ceasul morţii?

Noi merităm 
această pedeapsă, 

dar acesta este 
Isus. El nu a făcut 

nimic rău. 

Isuse, adu-Ţi 
aminte de mine 
când vei veni în 
împărăţia Ta! 

Chiar astăzi 
vei fi cu Mine

 în rai. 

Ioan, să ai grijă 
de mama Mea. 

Voi avea.

O, Isuse,
 de ce?

Psalmul 69:21; Luca 23:36-43; Ioan 19:25-27

267



Cerul s-a întunecat ca noaptea şi a rămas
aşa trei ore, în timp ce Isus atârna pe

cruce. A fost ceasul întunericului. Omul Isus
Hristos murea pentru păcatele lumii.

Fiindcă povara
păcatelor a căzut în 

întregime asupra
lui Isus, El a strigat:

Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, de 

ce M-ai părăsit?

Tată, în mâinile
 Tale Îmi 

încredinţez 
duhul. 

O, Ioan, moare! 
Nu pot să cred
 că într-adevăr 

moare.

S-a isprăvit!

Şi apoi a 
murit.

Matei 27:45-50; Luca 23:44-46; Ioan 19:30; 2 Corinteni 5:21

Dumnezeu L-a făcut păcat pentru noi. Dumnezeu L-a făcut păcat pentru noi. 
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BANG

Şi deodată, s-a pornit 
un mare cutremur.

Din cauza acestui
 Isus, Împăratul 
iudeilor. Era un 

făcător de minuni.
Ce se întâmplă? Întâi,

cerul se întunecă întocmai 
ca noaptea, iar acum

pământul se cutremură.

Acum nu mai 
face minuni. E 

mort. 

Se luminează din
 nou. Ce zi ciudată!

Da, şi asta se 
întâmplă chiar după 
ce acest Om a murit.

Cu adevărat, 
acesta a fost Fiul 

lui Dumnezeu.

Ni s-a dat ordin să le
zdrobim picioarele. Vor să fie
morţi şi să fie luaţi de pe cruce

înainte de apusul soarelui.
Mâine este una din zilele

 lor sfinte.

Nu-i nevoie să le
zdrobeşti pe ale Lui. A murit deja. Ştii ce a spus

înainte să moară? L-a rugat pe Tatăl Lui
să ne ierte pentru că L-am omorât. Se

spune că a fost un Om sfânt
care făcea minuni.

A fost prevestit că va muri 
pe cruce, dar nici un os din 
trupul Său nu va fi zdrobit. 

Şi aceasta s-a împlinit.

Psalmul 34:20; Zaharia 12:10; Matei 27:54; Ioan 19:31-37

Aşa că soldaţii L-au omis pe Isus 
şi au continuat să zdrobească 

picioarele tâlharilor.

BANG
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Cel puţin nu
 I-au zdrobit 
picioarele. 

Maria, merg să văd 
dacă pot găsi pe cineva 
să ne ajute să-L pregătim 

pentru înmormântare. 

Sabatul începea la apusul
soarelui şi era deja târziu.
Trebuiau să se grăbească 

cu pregătirea trupului 
pentru înmormântare.

Iosif, un om bogat, 
care nu făcea parte 
din cei doisprezece 

ucenici, a oferit 
mormântul lui pentru 
a-L îngropa pe Isus. 

Va fi Sabatul
curând. Îl vom

pune în mormântul
meu nou.

Ce frumos din
partea ta, Iosif. Eşti
un prieten minunat.

Ioan 19:31,38
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