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Humayo
kayo't

magsipaghanda
sa hapunan ng

paskua na
ating kakainin.

Nais kong
makipaghapunan kasama

kayo bago ako magdusa. Hindi
 na ako kakain muli hangang Dumating 

ang kaharian ng Diyos sa lupa. Sa 
ganoon kayo ay kakain sa aking hapag 

kainan At kayo'y uupo sa trono 
huhukuman ang labingdalawang

 tribo ng Israel. 

Mayroon akong sasabihin 
sa inyo upang kapag ito'y naganap

 na, kayo'y magsipagpaniwala.
Ang kasulatan ay naghula sa Salmo 41:9,
“Siya na kumakain ng tinapay kasama ko

nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin.”
Dahil sasabihin ko kung kaninong kamay
sa isa sa inyo ang kasabay ko sa mesa

ay siyang magtataksil sa akin.

Hindi!

Ito'y
naitakda na,

ngunit sa aba sa
taong gagawa

ng gayon.

Panginoon
ako ba? Ayokong

magtaksil sa inyo. Panginoon, 
hindi ako, 'di ba?

Panginoon, 
hinding-hindi kita 

pagtataksilan.

Lukas 22:8-23
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Isa sa inyo 
na kasabay ko 
sa pagsawsaw 
sa mangkok 
ay siya nga.

Lahat tayo 
ay sumawsaw 

sa ating tinapay 
sa mangkok.

Bumulong si Juan at 
nagtanong kay Jesus kung 

sino ang magtataksil sa 
kanya. Nagsalita si Jesus, 
“Siya na kung kanino ko 
ibibigay itong pirasong 
tinapay pagkatapos ko 

itong isawsaw.”

Panginoon,
 ako ba?

Ikaw ang
 may sabi.

Ikaw ang 
may sabi.

Gawin mo 
kaagad ang 
gusto mong 

gawin.

Saan 
pupunta si 

Judas?

Mayroong pinapupuntahan
ang Panginoon sa kaniya kaagad;

baka magbibigay siya ng limos sa mga
pulubi dahil nasa  kanya ang

supot ng pera.

Mateo 26:23-29; Juan 13:26-30
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Ngayon ako 
luluwalhatiin.

 Mga maliliit na 
mga anak, hindi na 
magtatagal ako ay 

hindi na ninyo 
makakasama.

Hindi kayo makakapunta
kung saan ako pupunta. Ako

ay magbibigay sa inyo ng bagong
kautusan,  kayo ay magmahalan sa 
isa't isa. Sa pamamagitan nito ang

lahat ng tao ay malalalaman na kayo
ay aking mga disipulo, na kayo ay 

nagmamahalan sa isa't isa.

Hinulaan ni Zacarias ang
oras na ito na nagsasabing, “Aking
hahampasin ang pastor, at ang mga

tupa ay makakalat.” Pagkatapos kong
bumangon mula sa mga patay, mauuna
ako sa inyo doon sa Galilea. Kayong

lahat ay ipagkakaila ako ngayong
gabing ito.

Panginoon, kahit 
na ang lahat ay 
ipagkakaila kayo, 
hinding hindi ako.

Pedro, bago 
pa tumilaok ang 

tandang ng dalawang 
beses, ipagkakaila mo 

ako ng tatlong 
beses.

Mamamatay
 muna ako kasama

 kayo bago ko kayo 
ipagkakaila.

Hinding hindi 
ko po kayo 
ipagkakaila.

Hindi nila ako
 kayang pahirapan

 upang kayo ay 
aking ipagkaila.

Ang mga kasulatan ay
malinaw: ipagkakaila ninyo akong
lahat. Muli, ang propeta Isaias ay
nagsabi tungkol sa akin: “Siya ay

itinuring na parang siya ay
makasalanan.”

Pedro,
matapos na ikaw ay

magkakaroon muli ng
pananampalataya sa akin,

papagtibayin mo ang
iyong mga kapatid sa

pananampalataya.

Pinagpala ka, 
O Panginoon aming 

Diyos, na siyang 
nagpasibol ng tinapay 

mula sa lupa. 

Ang tinapay na 
ito ay magsisimbolo ng 

aking katawan na ibinigay
 para sa inyo. Sa tuwing 
ipagdiriwang ninyo ang 

Paskua, alalahanin
 ninyo ako.

Mateo 26:33-35; Juan 13:31-38; I Corinto 11:24-25
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Ang aking
katawan ay

pinagputolput
ol para
sa inyo.

Kunin at 
kainin

itong lahat.

Ang saro ng alak
na ito ay kumakatawan

sa bagong tipan sa aking
dugo na mabubuhos upang

tubusin ang inyong
mga kasalanan.

Paghati-hatian
ninyo ito, at inumin

itong lahat. Gawin ninyo 
ito sa tuwing kayo'y 

magsisiinom, sa
pag-aalaala sa akin.

Sapagka't sa tuwing 
 kainin ninyo ang tinapay at 

inumin ang saro, ay inihahayag 
ninyo ang pagkamatay ng 
Panginoon hanggang sa

dumating siya.

 Huwag mabalisa ang
 inyong mga puso. Nanampalataya 

kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo
 sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay 

maraming tahanan. Kung hindi gayon ay 
sinabi ko sana sa inyo. Ako ay paroroon 
upang maghanda ng dako para sa inyo. 

Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda 
ng dako para sa inyo,  ako ay muling 
babalik.  Kayo ay aking tatanggapin sa 

aking sarili upang kung saan ako
 naroon ay dumuon din kayo

Juan 14:1-3; I Corinto 11:24-26
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Ngunit Panginoon,
hindi namin alam

kung saan ka paroroon,
paano ngang malalaman 

naming ang daan
papunta sa inyo?

Sinabi ni Jesus sa kaniya:
 Ako ang Daan, ang Katotohanan
 at ang Buhay.  Walang sinumang 
makakapunta sa Ama maliban sa 
pamamagitan ko.  Kung ako ay 

kilala na ninyo, kilala na rin ninyo 
ang aking Ama. Mula ngayon ay 
kilala na ninyo siya at nakita

 na ninyo siya.

Panginoon, 
ipakita mo sa 

amin ang Ama at 
iyon ay sapat
 na sa amin.

Sinabi ni Jesus sa
 kaniya: Felipe, matagal 
nang panahon na ako ay 

kasama ninyo at hindi mo pa 
ako kilala? Ang nakakita sa 
akin ay nakakita na sa Ama. 

Ako at ang ama ay iisa. 

Hindi ko kayo
iiwang mag-isa. Babalikan

ko kayo. Hindi na ako
makikita ng sanlibutan, ngunit
aking ipapadala ang Banal na
Espiritu upang manirahan sa

inyo at aaliw sa inyo.
Mananatili siya sa inyo at
gagabayan kayo sa lahat

ng katotohanan.

Kung ako ay inyong
iniibig, ay tutuparin ninyo ang
aking mga utos. Bibigyan ko
kayo ng kapayapaan na hindi

maaagaw ng sanlibutan.
Kung ako ay inyong

iniibig dapat magsipagsaya 
kayo dahil ako ay uuwi na sa
aking Ama. Sinasabi ko ang 
mga bagay na ito sa inyo 

bago pa ito mangyari upang
kayo ay maniwala.

Magsitindig,  tayo 
ay aawit ng isang himno 
at pagkatapos pupunta 
tayo sa hardin upang

manalangin.

Si Hesus at ang labing-isa
na disipulo ay magkasabay

na umawit ng himno sa
kahuli-hulihang pagkakataon.

Mateo 26:30; Juan 14:5-10, 15, 25-30
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Kahit na kayo ay tumangis,
ang inyong kalungkutan ay

magiging labis na kaligayahan,
at hindi magtatagal ako ay

babalik sa kanya.

Sumunod kayong
matahimik. Pupunta
tayo doon sa ating
tagong lugar upang

manalangin.

Huwag kayong malungkot
dahil sa sinabi kong ako ay

mawawala sandali
at pagkatapos ng maikling

panahon ako'y inyong
masisilayang muli.

Ngayon po ay
malinaw ang 

inyong sinasabi
naniniwala po 

kami.
Ngayon naniniwala na

kayo? Kaunting sandali na lang
at ako ay inyong iiwanan at kayo'y

mangagkakalat.  Dito lang kayo
at ako'y paparoon sa unahan ng

konti at mananalangin.

Ama, ang oras
ay dumating na. Natapos

ko na ang gawain na iyong
ibinigay sa akin upang gawin,

At ngayon ako ay inyong
luwalhatiin sa kaluwalhatian

na nasa akin na kasama
mo ng hindi pa nagagawa ang
mundo. Tinuruan ko na sila

tungkol sa inyo at tinanggap
nila ang aking mga salita.

Kakamuhian sila ng 
sanlibutan kagaya sa 

pagkamuhi nito sa akin, 
dahil pinagsabihan ko sila 
sa katotohanan tungkol 

sa kanilang mga 
kasalanan. Sila ay hindi 
taga-mundo. Hindi ko 

ipinapanalangin na
 sila ay kunin niyo sa
 mundo, ngunit sila 
ay inyong ilayo sa
 kanya na masama.

Kamumuhian sila ng 
sanlibutan kagaya sa pagkamuhi 

nito sa akin, dahil pinagsabihan ko sila 
sa katotohanan tungkol sa kanilang 

mga kasalanan. Sila ay hindi taga-
mundo. Hindi ko ipinapanalangin na sila 

ay alisin mo sa mundo, ngunit sila
ay ilayo mo sa masama.

Ang aking
kaluluwa ay labis 
na nalulungkot,

kahit hanggang sa
kamatayan.

Mateo 26:31, 38; Juan 16:19-20, 17:1-10
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Ipinapanalangin ko rin
 silang lahat na sasampalataya 

sa akin sa pamamagitan ng 
kanilang mga patotoo. Nais ko 
na silang lahat ay makikiisa sa 

akin kagaya ng aking pakikiisa sa 
inyo. Ama, naway ang pag-ibig na 

meron ka sa akin sumakanila
at akoy nasa sa kanila.

Si Jesus ay dumating dito sa mundo
upang pasanin ang ating mga kasalanan, 
ngunit nang dumating ang oras, kanyang 
isinantabi ang kahihiyan sa krus, dahil ito 

ay nangangahulugan na siya'y
inihanda upang maging kasalanan para sa

lahat ng tao sa lahat ng panahon.

Ama, kung maaari
lang sana, ilayo mo sa 
akin ang saro ng poot, 

na kailangan kong 
inumin.

Subalit ayaw
 kong gawin ang 
aking nais kundi
ang kalooban mo 

ang masunod.

Sa isang kisapmata
ang isang anghel 
ay nagpakita at
pinagsilbihan si 

Jesus.

 Nandoon kami ng
iyong ginawa ang

mundo; paparoon kami
sa oras na ito ay
iyong tutubusin.

Bukas si 
Satanas ay 

magagapi  at
ang utang ng tao 
sa kasalanan ay 
mababayaran.

Ito ang pinakamahalagang
oras para sa akin. Mula pa sa

 simula ipinagkatiwala ng Diyos 
itong mundo sa sangkatauhan,

 ngunit ang bawat tao ay ibinigay ang 
kanyang karapatan sa mundong ito 
sa diablo sa bawat oras na siya ay 

nagkakasala at sumusuway sa Diyos.
 Ako ang totoong taga-pagmana sa 
mundong ito dahil ako ang gumawa 

nito, at ako ang totoong taga-
pagmana bilang isang taong anak ni 

Adan. Kailangan akong sumunod
 upangtalunin si satanas.

Tumindig ka na,
si Judas, ang anak
ng kapahamakan,
ay dumarating

upang ipagkanulo 
ka.

Salmo 23:5-6; Lukas 22:41-44; Hebreo 6:6; 12:2

Si Hesus ay 
pinagpawisan ng
maraming patak 

ng dugo.

Kabanalan, ang
 oras” ng iyong 

paghihirap ay dumating 
na, ngunit ang Ama ay 
kasama mo. Ang buong 
hukbo ng kalangitan ay 
manonood bukas habang 

iyong papasanin ang 
kasalanan ng 
sanlibutan.

sa iyong balikat.
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Ama, sa
ganitong dahilan
  ako'y dumating 
dito sa mundo.

Nakatulog kayo. Hindi
ba kayo maaaring magbantay
para sa akin kahit isang oras 

lamang? Bangon, ako ay 
ipinagkanulo sa mga kamay

 ng mga makasalanan.

Guro, ito
ay isang mabuting

bagay na makita kayo
dito. Ngunit ako ay
nangangamba na
ako ay nasundan.

Judas, ako ba
ay ipagkanulo

mo sa pamamagitan
ng halik?

Judas!
Isa kang
taksil!

Patayin
sila kapag
lumaban.

Hintay! Sino
ang hinahanap

ninyo?

Mateo 26:40, 45-50; Juan 12:27, 18:1-4
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Si Hesus
ang Nasareno.

Ako nga
siya.

Ingat! May
kapangyarihan

siya!

Natakot ang
mga sundalo
kay Hesus at

natumba ng sila
ay umatras.

Siya na nga 
iyan. Ano ba ang 
kinatatakutan
 ninyo. Hulihin 

siya.

Hindi ninyo
maaaring hulihin

ang aking
guro.

Juan 18:4-6, 10

Araaaay!

Swosh!
Swosh!
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Tigil! Wala ng 
pagtagas ng dugo dito. Pedro,

ibalik mo na ang espada sa
kanyang kinalalagyan. Kung nanaisin

ko puwede akong tumawag ng
10,000 na anghel na pumunta dito

at tulungan ako. Ito ang
oras ng kadiliman.

Pumunta kayo dito
sa akin na may dalang

mga espada na parang ako ay
isang kriminal. Kasama ninyo

ako doon sa templo. Bakit hindi
ninyo ako hinuli doon? Sasabihin
ko sa inyo kung bakit. Nangyari

iyon upang maisakatuparan
ang kasulatan.

Ako ang inyong
kailangan. Hindi kami

lalaban. Hulihin ninyo
ako at pakawalan

ang iba.

Hulihin sila!
Hablutin silang

lahat! Huwag
hayaang may
makatakas!

Ang lahat ng
mga disipulo ay

tumakas ng 
gabing iyon.

Ang lahat
ngmga disipulo

 ay nakatakas kubli
ang kadiliman

ng

Mateo 26:52-57; Mark 14:51-52; Lukas 22:50-51

Tinapyas
niya ang

aking
tenga!

Ayan, ito
ay parang
bago lang.

O Diyos
tulungan

mo po
ako

Ito ay isang
himala! Ginamot
niya ang tenga

ko! 
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Dalian mo; gusto
nilang matapos

itong lahat bago ito
marinig ng mga tao.

Dinala nila si Hesus na kung
saan nagtitipon-tipon ang

mga saserdote at mga saksi.

Sinabi nila
sa akin na inangkin

mo daw na ikaw ay ang
Mesiyas, at ang sabi mo
pa na ang Diyos ay iyong
Ama. Sinabi mo na hindi ka

galing dito sa daigdig.
Saan ka ba galing?

Nagtuturo ako sa mga
sinagoga at sa templo. Hindi
ako nagtuturo ng patago.

Bakit ninyo ako tinatanong?
Tanungin ninyo silang

nakarinig sa akin. Alam nila
kung ano ang sinasabi ko.

Hindi ka maaaring
sumagot sa

punong saserdote
ng ganyang

paraan.

Kung nakapagsabi
ako ng masama,

patotohanan mo ang
iyong kasamaan. 

Ngunit kung ako'y 
nagsalita ng mabuti,

Bakit mo ako 
sinuntok?

Dalhin ang
saksi laban sa

taong ito.

Juan 18:19-23

Bog!Bog!
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Sinabi niyang gigibain
niya ang templo at itatayo
ito pagkatapos ng tatlong

araw na hindi gamit
ang mga kamay.

Hindi, sinabi
niya na kung may
ibang gumiba sa
templo, at saka
niya ito itatayo.

Ni wala ka naman doon.
Narinig ko kung ano ang kaniyang
sinabi. Itinuro niya ang kanyang
sarili habang siya ay nagsasalita

tungkol sa pag-gigiba sa templo. Sa
palagay ko siya'y tumutukoy sa 
kanyang katawan na ginigiba.

 Katawa-tawa. Papaano
niya aayusin ang
kaniyang sariling

katawan pagkatapos ng
tatlong araw?

Ewan ko. Papaano
niya itatayo ang

templo pagkatapos
ng tatlong araw?

Hindi mo naririnig
sila na tumutugis
sa iyo? Hindi ka ba
sasagot para sa

iyong sarili?

Nanatilin
g tahimik 
si Hesus.

Ang loko 
ayaw

sumagot

Ako ay nag-uutos
sa iyo sa ngalan

ng buhay na Diyos
na ikaw ay magsalita

at sumagot kung
ikaw ba ang Cristo,
ang anak ng buhay

na Diyos.

 Ako ang anak ng Diyos.
Makikita mo akong nakaupo

sa kanang kamay ng
kapangyarihan at babalik

dito sa mundo sa mga
ulap ng langit.

Hindi na natin
kailangan pa ang dagdag na

mga saksi. Siya ay ating narinig 
sa ating sariling mga tainga. 
Nilapastangan niya ang Diyos 
sa pag-angkin na siya ay anak 

ng Diyos. Siya ay karapat-
dapat mamatay.

Piringan siya, at
tingnan natin kung

anong klaseng
propeta siya.

Pinunit ng
saserdote ang

kanyang mga damit
tanda ng kaniyang

labis na kalungkutan.

Mateo 26:59-65
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Bugbugin siya!
Sinira niya ang
aking negosyo

sa templo.

Tingnan 
kung siya ay

maka-
panghula.

Hayaan 
siyang 
gumawa 

ng himala.

Suntukin
mo siya uli!

Manghula ka 
at sabihin mo 
kung sino ang 

sumuntok sa iyo. 
Akala ko ikaw ay 
isang propeta.

Gamutin mo
ang iyong mga
sugat. Pakitaan

mo kami ng
himala.

Tingnan
ninyo kung
gaano siya

kahina!

Kilala kita!
Nakita kitang

kasama ni Hesus
na iyon. Isa ka
sa kanyang mga

disipulo,
 hindi ba?

Hindi ko kilala ang
Hesus na iyon. Gusto ko

lang makita kung ano
ang nangyayari.

Nakita kita sa
hardin ngayong
gabi. Ikaw nga

iyong…

Pare, baliw ka
ba? Isa lamang

akong pulubi at hamak
na mangingisda. Hindi

ko kilala itong
taong si Hesus.

Samantala, sa labas ng
templo, sumunod si Pedro

kay Hesus sa kalayuan.

Mateo 26:67-70; Lukas 64-65

Pak!Pak! Krak!Krak!

Bog!Bog!
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Oo nga, siguradong
isa ka sa kanyang

mga disipulo. Nakita
kitang kasama siya sa
maraming panahon.

$?#&!, babae
 hindi ko pa Nakita 
ang taong iyan sa
buong buhay ko.

Hindi ba't
Napaka-aga namang

tumilaok ang
tandang na iyan?

Dinadala na
nila siya palabas.

Mukhang
binugbog nila
siya ng husto.

Sinabi nilang
dadalhin siya sa

maykapangyarihan
upang patawan ng

sentensiya.

Gusto ng mga
ipokrito na iba ang
gagawa ng kanilang

trabaho.

Latiguhin siya.
!

Narinig ni Pedro ang tilaok ng
tandang at naalala niya ang mga

sinabi ni Hesus na sa hindi pa
titilaok ang tandang ng dalawang
beses, itatakwil niya si Hesus ng

tatlong beses. Nahiya siya sa
kanyang kaduwagan.

Mateo 26:71-75, 27:1-2; Lukas 22:58-62, 23:1

Tiktilaok…
tiktilaok

Tiktilaok…
tiktilaok
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Latiguhin siya
Sa latigo

na may siyam
ang buntot.

O Diyos ko, ano itong
nagawa ko? Ipinagkaila

ko siya ng tatlong beses,
gaya ng kaniyang sinabi.

Bakit ito nangyayari?
Bakit siya nagdurusa

ng ganoon?

Bilisan ninyo.
Hindi natin puwedeng
gawin ito buong gabi.

Ama, bigyan
nyo po ako
ng lakas.

Anong pakay mo dito?
Hindi ba binayaran ka na namin
ng sapat para sa pagkanulo mo

sa iyong Panginoon?

Nagbago ang 
aking isipan. Ibalik 
ninyo at pakawalan

 siya at aking
isasauli ang pera.

Pera sa dugo iyan, marumi;
hindi naming hihipuin iyan. Ang iyong
guro ay mamamatay bago matapos

ang araw na ito. Wala kang dapat ikatakot.
Maaari ka naming magamit sa paghahanap

sa iba pang mga disipulo.

Kunin ang pera 
nyo. Ayoko nito. 
Hindi ako maaring 
mabuhay sa aking

konsensiya.

Ang
pobreng

loko.

Hindi ako
pwedeng
mabuhay

ng ganito.

Mateo 27:3-6

Kling!Kling!

Ping!Ping!
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O Diyos,ano
 ba ang mali 

sa akin?

Nakita ko
siya ngunit
wala akong

nagawa upang
pigilan siya.

Magmadali, 
kailangan

nating putulin 
pababa; baka

buhay pa siya!

Ngunit habang sila
ay umaakyat sa

punongkahoy, ang
kaluluwa ni Hudas ay

nahuhulog na
patungo sa mga

apoy ng pagsumpa.

Paglaglag 
niya kailangan 

mo siyang saluhin, 
o mahuhulog siya 

sa matarik 
na bangin.

Mateo 27:5

Bakit hindi
ko mapigilan

ang aking
kasakiman?

Marahil ang
kamatayan ang
makapagbibigay 

sa akin ng 
kapayapaan…
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Napakalayo
 niya!

Nakakapandiri!
Pumutok siya at
sumambulat  sa 

parang! Yaks!
Para akong 

magkakasakit.

Ano na naman
ang dinala ninyo

sa akin, isang erehe?
Dalhin siya at

gawin sa kaniya
ang naayon sa
inyong batas.

Siya ay karapatdapat
mamatay o hindi namin siya

dinala sa iyo. Inalis mo sa amin 
ang karapatan na batuhin ang 
isang lapastangan hanggang 
mamatay, kaya kami pumunta 

dito upang hingin ang
 inyong pahintulot. Ano ang 

kanyang sala?

Ikaw ba ang 
hari ng mga 

Judeo?
Ngayon ang aking kaharian 

ay hindi taga sanglibutang ito. 
Kung ito taga dito, ang aking mga 
lingkod ay makikipag-away upang 

ipagtanggol ang aking buhay.

Kung gayon, 
ikaw ay 

isang hari?

Ako ay pumarito
 dito sa mundo upang 

magpatotoo sa 
katotohanan. Ang lahat 
na panig sa katotohanan 

ay nakikinig kung ano 
ang aking sinasabi.

Wala siyang
nagawang kasalanan
na karapat-dapat ang
kamatayan. Ano ang
ibig ninyong gawin

ko sa kaniya?

Ilayo siya
at hampasin
 ng latigo.

ipako siya sa krus!
ipako siya krus!

Zacarias 11:12-13; Mateo 7:8; Markos 15:14; Lukas 23:1-4; Juan 18:29-38; Mga Gawa 1:18

Ito ay hinulaan din
ng mga propeta.

Inangkin 
niyang siya ay 

isang hari.
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Ilang
beses ko ba

siyang
lalatiguhin

Ang pusang may siyam na buntot
ay isang uri ng latigo na may
hawakan na kahoy na nasa 18

pulgada ang haba na mayroong
siyam na balat ng hayop na

nilubid, ang bawat isa ay may
tatlong piye ang haba na may

matutulis na bato o buto o bakal
na itinali sa dulo ng bawat lubid.

Sabi nila ibigay ang
pinakamataas na bilang,

39 na hampas.

Titingnan
natin kung gaano

ka tigas ang
mangangaral.

Lakasan 
mo pa!

Nasaan na
ngayon ang

kanyang
mga

kaibigan?

Hindi siya
Nagmamaka-

awa.

Sa palagay ko ay
 ito ang papatay sa 
kanya at matatapos
 na siya sa kanyang

mga himala.

Tatlumpo't 
lima

Tatlumpo't 
anim

Tatlumpo't 
pito Tatlumpo't 

walo
Tatlumpo't 

siyam

Lukas 23:11; Juan 19:1

Krak!

Aaaaahhhhh!Aaaaahhhhh!

Krak!
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Noon ko pa
gustung-gusto
humampas ng

isang hari.

Sinabi niya na
siya ay isang

hari. Isuot mo
itong balabal
na kulay-ube

sa kanya.
Ang hari ay
nangangail

angan
ng isang 
korona.

Ha, ha, ha!
Magiging isang

magandang
korona ito.

Aray!

Heto, tanggapin 
ninyo ang inyong 

setro, O kadakilaan. 
Ha, ha, ha!

Ngayon,
tumindig

ka ng
matuwid.

Kinokoranahan
ka namin na

hari ng buong
sanlibutan!

Aaaaahhhhhhhh!

Itaas mo
ang iyong setro,

hari.

Ha, ha, 
mabuhay 
ang hari.

Oo, kahit
na hindi na
mabubuhay
buong gabi.

John 19:1-3

Gutay-gutay
na ang kaniyang

likuran!

Isuot ang 
korona sa 

kanyang ulo 
nang mariin.
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Ang isang
Romanong hari ay

walang balbas

Ngayon, mas
hari kang
tingnan.

Hindi siya
nakakasiya; ni ayaw

niyang magma-kaawa.
Dalhin natin siya
pabalik kay Pilato.

Pagmasdan ang
inyong hari.

Wala kaming
hari maliban
kay Cesar.

Tingnan ninyo
ang tao. Ano ba

ang gusto
ninyong gawin
ko sa kanya?

Ipako siya sa krus, 
ipako siya sa krus!

Puwede na ninyo
siyang dalhin at

ipako sa krus. Wala
akong nakikitang

kasalanan
sa taong ito.

Anong ibig
mong sabihing
wala siyang
kasalanan?

Inaangkin niyang
siya ay anak

ng Diyos.

Anak ng
Diyos? Dalhin

ang taong
iyan sa akin.

Salmo 22; Isaias 50:6, 53:5,7; Lukas 23:13-22; Juan 19:4-8
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Sino ka? Bakit ayaw mo
akong sagutin? Hindi mo ba
alam na may kapangyarihan

akong ipapatay ka?

Wala kang
kapangyarihan kung
hindi ito ibinigay ng
aking Ama sa itaas.

Sasabihin ko
sa inyo  wala

akong nakikitang
kasalanan sa taong

ito. Palalayain
ko siya.

Kong
palalayain

mo siya, hindi
ka kaibagan
ni Cesar.

Ipako siya sa krus, 
ipako siya sa krus!

Dalhin siya at gawin
ang gusto ninyong gawin.

Isusulat ko ang mga papeles
na magsasaad ng kanyang
krimen. Ngunit wala akong

kinalaman sa dugo ng
matuwid na taong ito.

Ipako sa krus
ang huwad!

Nasaan na
ngayon ang
iyong mga

himala?

Mateo 27:24; Juan 19:9-17
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Sa tingin ko
hindi na niya ito
mahihigitan pa.

Bumangon ka
o hahampasin

kita.

Hoy ikaw,
halika dito!

Tulungan mo ang
taong ito na
pasanin ang

kanyang krus.

Bakit?

Ano
ba ang

kanyang
ginawa?

Minahal niya 
ang lahat.

O, Hesus,
patawarin

niyo po kami.

Mga anak na babae ng 
Jerusalem, huwag kayong tumangis 

sa akin. Tangisan ninyo ang inyong mga 
sarili at ang inyong mga anak, dahil 

darating ang panahon na silang nasa 
Jerusalem ay magsisipagtago sa takot 

at mananalanging mamatay.

Pinasan ni Hesus ang kanyang
 krus patungo sa pook ng kamatayan. 

May dalawang magnanakaw na
pasan din ang kanilang mga krus

sa araw ding iyon.

May mararaming patuloy
na nagmamahal kay Jesus

at nirerespeto siya, 
ngunit sila ay takot na 

takot na magsalita.

Mateo 27:32; Lukas 23:26-33

Blag!

Krak!

Blag!

Krak!
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Heto,
inumin mo ito,
pamamanhirin

nito ang sakit.

Hindi,
kailangan

kong gawin
ang nais ng
aking Ama.

Iniisip pa
rin niya na
siya ay anak

ng Diyos.

Iunat ang
kanyang

mga kamay.
Dalhin dito 

ang martilyo 
at mga pako.

Hawakan mo ang
mga binti nang maigi. 

Nangangailangan
ng maraming palo para
lumusot ang pako sa
pagitan ng mga buto.

Hindi! 
Anak ko!

Ano sa 
palagay mo 
bakit niya 

naisip na siya 
anak ng 
Diyos?

May kinalaman 
daw sa lumang mga 
hula. Wala akong 

pakialam.

Salmo 22; Isaias 52; mateo 27:33-34

Bang!
Bang!

Krak!Krak!
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Hawakan mo iyang 
mga binti na iyan nang 
maigi. Nangangailangan 
ng maraming palo para 
lumusot ang pako sa 
pagitan ng mga buto.

O Maria, hindi
 ako Naniniwala 

makakaya ko 
ito.

Hindi ko
lubos maisip na
hahantong ito

sa ganito.

Hila, mga
tanga.

 Kailangan
ko nang

konting tulong,
mga tamad.

Juan, ako'y
nagagalak na ikaw ay

nandito. Ito'y sadyang
nakaka-pangilabot.

Siya ay 
tinalikuran 

nating 
lahat.

Ama,
patawarin mo 

sila, dahil
hindi nila alam
ang kanilang

ginawa.

Zacarias 13:6; Lukas 23:32-34
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Heto ang
kaniyang mga
damit. Kukunin
ko lang ang
isang ito.

Hindi mo
puwedeng gawin

iyan. Hahatiin natin
iyan ng maka-apat

na parte.

Hindi natin
puwedeng hatiin
ang isang ito.

Ito ay
ginantsilyo.

Ipapagulong
natin ang dais

para diyan.

Hinulaan ng kasulatan na
kanilang paghati-hatian ang isang 

damit at pagsusugalan ang isa.

Ang makakuha
ng pinaka-mataas
ay siyang kukuha 

sa lahat.

 Ilag, Leo;
may dugong
pumapatak

sa iyo.

Iniligtas niya
ang iba. Hindi
niya mailigtas

ang sarili.
Hoy, Hesus, sinabi

mo na kaya mong gibain
ang templo at itatayo ito
pagkatapos ng tatlong
araw. Iligtas mo ang
iyong sarili at bumaba

ka diyan sa krus.

Hayaan
ang Cristo, ang
hari ng Israel,

na bumaba sa krus
ngayon upang

kami ay makakita
at maniwala.

Siya ay nanalig sa
Diyos upang siya ay

 iligtas. Hayaang
ang Diyos ang magligtas

sa kaniya ngayon, 
nakikitang siya ay 

nagagalak sa Diyos.
Huwad!

Salmo 22:18; Mateo 27:39-43; Juan 19:23-24
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Heto,
inumin mo ito

at maibsan
ang iyong

sakit.

Hindi.

 Kung ikaw ang
anak ng Diyos, ibaba
mo ang iyong sarili
at mayroon tayong

papataying mga
Romano.

Bakit nagmumura
ka ng ganyan? Hindi ka
ba natatakot sa Diyos,

nalalaman mong
malapit ka nang

mamatay?

 Karapatdapat
tayo sa ating
natatanggap,

ngunit ito ay si
Hesus. Wala siyang

nagawang mali.

Hesus,
alalahanin mo
ako kapag ikaw
ay dumating na

sa iyong
kaharian.

Ngayong
araw din na ito,
kakasamahin kita 

sa paraiso.

 Juan,
alagaan mo

ang aking ina.

Opo.

O, Hesus,
bakit?

Salmo 69:21; Lukas 23:36-43; Juan 19:25-27
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Ang kalangitan ay dumilim na parang gabi
at nanatiling ganito sa loob ng tatlong

oras habang si Hesus ay nakabitin sa
krus. Iyon ay ang oras ng kadiliman. Ang

taong si Cristo Hesus ay naghihingalo
para sa kasalanan ng sanlibutan.

At nang ang bigat ng
kasalanan ay buong

lakas na tumambang kay
Hesus, siya ay sumigaw:

Aking Diyos,
aking Diyos, 
bakit mo ako
pinabayaan?

Ama, ibinibigay
ko sa iyo ang
aking espiritu.

Oh, Juan,
mamamatay na
siya! Hindi ako
makapaniwala
na talagang
mamamatay

siya!

Natapos na!

At siya ay 
namatay.

Mateo 27:45-50; Lukas 23:44-46; Juan 19:30; 2 Corinto 5:21

Ginawa siya ng Diyos na kasalanan para sa atin.Ginawa siya ng Diyos na kasalanan para sa atin.
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Biglang nagkaroon ng
napakalakas na lindol.

Anong nangyayari?
Una ang kalangitan ay
dumilim na parang gabi,

at ngayon ang lupa
ay umuuga.

Itong si hesus,
ang hari ng mga
Judio. Siya ay

isang manggagawa
ng mga himala.

Siya ay hindi
 na gumagawa ng
himala ngayon.
Patay na siya.

Ang kalangitan ay 
dumilim na parang gabi

at nanatiling ganito sa loob 
ng tatlong oras habang si 
Hesus ay nakabayubay sa

krus. Iyon ay ang oras ng 
kadiliman. Ang taong si Cristo 

Hesus ay naghihingalo
para sa kasalanan ng 

sanlibutan.

Oo nga, at ito'y
nangyari pagkatapos

 mamatay
ng taong ito.

Tunay na
ito ay ang anak

ng Diyos.

Napag-utusan tayo na
baliin ang kanilang mga

binti. Gusto nilang sila ay
mamatay at makuha sa krus

bago mag takip-silim.
Bukas ay isang banal
 na araw Sa kanila.

Hindi na kailangang baliin
ang kaniyang mga binti. Kamamatay
lang niya. Alam mo ba kung ano ang
kaniyang sinabi bago siya mamatay?

Hiningi niya sa kaniyang Ama na
patawarin tayo sa pagpatay sa

kaniya. Sinabi nila sa akin na siya
ay isang banal na tao na
gumawa ng mga himala.

Ito ay hinulaan na
siya ay mamamatay sa
krus ngunit walang
buto sa kaniyang

katawan ay mababali
at ito ay natupad.

Salmo 34:20; Zacarias 12:10; Mateo 27:54; Juan 19:31-37

 Kayat nilampasan ng 
mga sundalo si Hesus at
nagpatuloy sa pagbali sa
mga binti ng dalawang 

 magnanakaw.

KrakKrak
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Ang mabuti
lang ay hindi

nila binali
ang kaniyang

mga binti. 

Maria, titignan
 ko kung makakakita 

ako ng makakatulong 
sa paghahanda sa 
kaniyang libing.

Ang Sabbath ay mag-uumpisa
 sa takip-silim. Kailangan 

nilang magmadaling 
mailibing ang katawan.

Si Jose, isang
mayaman, na

hindi kasali sa
12 disipulo,

nagkusang loob
na ibigay ang

kanyang libingan
upang doon

ilibing si Hesus.

Malapit nang
mag-Sabbath.

Ilagay natin siya
sa aking bagong 

libingan.

Iyan ang
nakapabuti sa iyo,

Jose. Ikaw ay
naging isang

mabuting kaibigan.

Juan 19:31, 38
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