




Bapa, Aku
bersyukur
atas roti

yang Engkau
sediakan.

"Di ruang atas, tempat Yesus dan 
para murid merayakan Pesakh ..."

Roti ini
adalah

tubuh-Ku.
ini

diberikan 
kepadamu.

Ambi�ah.

Dan,
makanlah.

Ketika
kamu

melakukan
ini ...

... ingatlah
Aku.

Matius 26:26; Markus 14:22; Lukas 22:19Matius 26:26; Markus 14:22; Lukas 22:19 1



Bapa, terima kasih
atas pohon an�ur yang 

menghasilkan buah
untuk minuman ini.

Ambi�ah.

“Minumlah”.

“inilah darah-Ku. Sebuah 
perjanjian baru.”

“Dicurahkan
untukmu.”

“Dicurahkan bagi
pengampunan dosa

banyak orang.”

Matius 26:27-28; Markus 14:23-24; Lukas 22:17, 19-20Matius 26:27-28; Markus 14:23-24; Lukas 22:17, 19-202



Aku tidak
akan bersamamu
sebentar lagi.

Jadi, Aku
memberikan 

perintah baru
kepadamu: kasihilah
satu dengan yang
lain seperti Aku

mengasihimu.

Sehin�a,
semua orang

akan mengenalmu 
sebagai murid-

murid-Ku.

Tuhan ...

... ke manakah
Engkau akan

pergi?

Ke suatu
 tempat yang
kamu tidak
bisa ikut, 
Petrus.

Kamu
akan

ikut, tapi
nanti. Tapi, aku mau

menyerahkan
nyawaku untuk-Mu! 

Tidak
malam

ini.

Malam ini, kalian 
semua akan

menin�alkan
Aku.

Ada tertulis:
"Aku akan menye-

rang gembalanya, 
maka domba-

dombanya akan 
tercerai-berai."

Mereka
mungkin akan 

menin�alkanmu, 
tapi aku tidak!

Simon, Setan telah
minta untuk menampimu

seperti gandum.

Tapi, doa-Ku untukmu 
adalah supaya imanmu

jangan gugur.

Dan, setelah kamu
kembali kepada-Ku,

kuatkanlah saudara-
saudaramu.

Tidak! Aku
siap dipenjara 
bahkan mati 

untuk-Mu!

Sebelum ayam
berkokok dua kali,

kamu akan menyangkali 
Aku tiga kali.

Tidak!
Tidak
akan!

Tidak ada
satu pun dari

kami yang akan 
lakukan itu!

Kami tidak
akan pernah 

menyangkali-Mu!

Kami tidak
akan pernah 

menin�alkan-Mu!

Jangan
biarkan
hatimu

gelisah!

Percayalah
kepada A�ah, 

percayalah juga
kepada-Ku.

Zakharia 13:7; Matius 26:29, 31-35; Markus 14:25, 27-31;
Lukas 22:28, 31-34; Yohanes 13:33-14:1

Zakharia 13:7; Matius 26:29, 31-35; Markus 14:25, 27-31;
Lukas 22:28, 31-34; Yohanes 13:33-14:1
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Aku pergi
menyiapkan tempat 

untukmu, dan itu
berarti Aku akan

kembali!

Kamu tahu
jalan menuju
tempat itu.

Kami tidak
tahu tempatnya!
Bagaimana kami
tahu jala�ya? Akulah

jalan itu, 
Tomas.

Akulah
jalan,

kebenaran,
dan hidup.

Tidak ada
seorang pun

datang kepada
Bapa, kecuali
melalui Aku. Ketika Aku

pergi, Aku akan 
mengirimkan

Roh-Ku. 

Roh Kudus
akan mengajari

dan mengingatkanmu 
apa yang telah
Aku katakan.

Jangan takut
dan gelisah.

Ketika Aku
mengutusmu tanpa

tas, kasut, atau
uang, apakah kamu

kekurangan?

Tidak!

Sekarang,
Aku berkata 

kepadamu untuk 
mengambil

kantong uang
dan tas.

Jika kamu
butuh pedang, 

jua�ah jubahmu
dan belilah

satu.

Kami
punya dua 
pedang! itu

cukup.

Sini, beri 
aku satu!

Kamu telah
mendengar Aku 

berkata: Aku akan 
pergi, dan akan 

kembali.

Berbahagialah, 
karena Aku akan 

pergi kepada
Bapa!

Dunia akan
tahu bahwa

Aku mengasihi
Bapa, dan Aku 

melakukan
apa yang

diperintahkan
-Nya.

Lukas 22:35-38; Yohanes 14:2-26Lukas 22:35-38; Yohanes 14:2-264



Kemudian, setelah
menyanyikan Mazmur

tradisional Pesakh ...

... Yesus berkata,
"Mari kita pergi."

Akulah pokok 
an�ur. Bapa-Ku 
pengusahanya. 

Kamulah ranting-
rantingnya.

Dia memotong 
ranting-ranting 

yang tidak berbuah, 
melemparka�ya

ke dalam api.

Kamu tidak
dapat berbuah
tanpa melekat 
pada pokok
an�ur itu.

Tapi,
ketika kamu 

menghasilkan buah, 
kamu memuliakan A�ah

dan menunju�an
bahwa kamu adalah 

murid-Ku.

Tidak ada
kasih yang
lebih besar 
daripada

ini …

... Bahwa kamu 
memberikan

nyawamu untuk 
sahabat-

sahabatmu.

Kamu adalah
para sahabat-Ku, jika
kamu melakukan apa 
yang kuperintahkan.

Aku tidak
meman�ilmu

hamba ...

... karena
hamba tidak
tahu urusan

tua�ya.

Aku sudah 
menyatakan 

kepadamu apa 
yang telah Aku 
pelajari dari 

Bapa.

Sebentar
lagi kamu akan 
meratap, tapi 
dunia akan 

bergembira.

Dukamu
akan 

berbalik 
menjadi 

sukacita!

Sebentar
lagi Aku akan 

berbicara
dengan jelas 

kepadamu.

Mazmur 116:13-16; Matius 26:30; Markus 14:26; Lukas 22:39; Yohanes 14:26-16:26 5



Aku berasal
dari Bapa dan

datang ke dunia;
sekarang, Aku

menin�alkan dunia
dan kembali
kepada Bapa.

Dunia akan
memberimu

kesulitan, tapi
kuatkanlah

hatimu!

Aku sudah
mengalahkan

dunia!

Bapa,
inilah

s�tnya!

Muliakanlah
Aku supaya Aku 

juga memuliakan 
Engkau.

Aku telah
menyatakan Engkau 

kepada mereka yang 
telah Engkau percayakan, 

sekarang, Aku berdoa 
untuk mereka! 

Lindungilah
mereka dengan
kuasa nama-Mu!

Lindungilah
mereka dari si 

jahat dan sucikan 
mereka dengan 

kebenaran!

Biarlah mereka
di dalam Kita, agar

dunia percaya Engkau 
mengutus Aku dan 
mengasihi mereka!

Biarlah
mereka ada

di tempat Aku 
berada dan 

melihat
kemuli�n-Ku!

Setelah Dia
berdoa untuk

mereka ...

... pergilah mereka 
ke sebuah kebun 
zaitun bernama 

Getsemani.

Rabi, apa
Engkau baik-
baik saja?

Tin�aah
di sini dan tun�u

Aku, aku akan pergi 
untuk berdoa.

Petrus,
Yakobus, dan 

Yohanes, ikutlah 
dengan-Ku.

Jiwa-Ku
sangat sedih,

seperti mau mati 
rasanya.

Berjaga-
jagalah

sementara
Aku berdoa.

Dan, berdoalah
untuk dirimu sendiri,
agar tidak jatuh ke 
dalam pencob�n.

Matius 26:36-38; Markus 14:32-34; Lukas 22:40; Yohanes 16:27-18:16



Apa yang
membuat

GURU sangat 
Gelisah?

Wajah-Nya
sangat
sedih ...

Apa pun yang
membuat-Nya jadi

seperti ini membuatku 
khawatir.

A�a!
A�a!

Tidak ada
yang mustahil 

bagi-Mu!

Engkau
bahkan dapat 

mengambil 
waktu ini
dari-Ku!

Jika
Engkau

bersedia, 
ambi ah
cawan ini
dari-Ku!

Tetapi,
janganlah 

kehendak-Ku,
melainkan

kehendak-Mu
yang jadi ...

Matius 26:39; Markus 14:35-36; Lukas 22:41-44Matius 26:39; Markus 14:35-36; Lukas 22:41-44 7



Tidak lama kemudian ...

Simon!

Mengapa
kamu
tidur?

Tidak bisakah
kamu berjaga-
jaga barang

satu jam?

M�fkan
aku,

Tuhan.

Berdoalah!
Berdoa agar

kamu tidak jatuh
ke dalam

pencob�n.

Roh
itu kuat, 

tapi tubuh 
lemah.

Bapa,
jika mungkin,

ambi�ah cawan
ini dari-Ku.

Tapi, Aku akan
meminumnya

jika itu
kehendak-Mu.

Segera setelah itu ...

Kamu
tidur
lagi?

Matius 26:40-43; Markus 14:37-40; Lukas 22:45-46Matius 26:40-43; Markus 14:37-40; Lukas 22:45-468



Kamu tidak 
mengerti apa

yang akan
terjadi.

Kami ...
uh ... kami
hanya ....

Kami tidak
bermaksud ....

Yesus kembali ke tempat-Nya
sekali lagi dan berdoa.

Dan, kemudian,
sekali lagi ...

Masih
saja
kalian
tidur!

Bangun!

Sudah tiba
s�tnya. 

Anak Manusia
akan diserahkan

ke tangan orang-
orang berdosa!

inilah
pengkhianat-Ku …

Matius 26:44-47; Markus 14:41-43; Lukas 22:47; Yohanes 18:2-3 9



Rabi!

Sebuah 
ciuman?

Kamu
mengkhianati-Ku 
dengan memberi 
salam layaknya 
sahabat dekat?

Baiklah
teman, lakukan 

apa yang menjadi 
tujuanmu.

itu
tandanya!

Dialah 
orangnya!

Siapa
yang 
kamu
cari?

Yesus,
orang

Nazaret.

Akulah
yang kamu

cari.

Biarkan
yang lain

pergi.

Tuhan!

Haruskah
kami melawan

dengan pedang
kami? ikutlah

dengan
kami.

Mundur!

Jangan
sentuh Dia!

Matius 26:48; Markus 14:44-46; Lukas 22:48-49; Yohanes 18:4-9Matius 26:48-50; Markus 14:44-46; Lukas 22:48-49; Yohanes 18:4-910



A�h!!!

Malkhus!

Berhenti!!

Cukup! Sarungkan 
pedangmu!

Orang
yang hidup

dengan pedang,
akan mati oleh

pedang!

Kamu pikir
kamu harus
membela-Ku--

--padahal
kamu tahu, Aku

bisa minta Bapa-Ku 
mengirimkan dua 
belas pasukan 

malaikat?

Tapi, itu
bukan yang
Kitab Suci
katakan ...

Matius 26:51-53; Markus 14:47; Lukas 22:50-53; Yohanes 18:10Matius 26:51-53; Markus 14:47; Lukas 22:50; Yohanes 18:10 11



... dan
Kitab Suci

harus
digenapi!

Aku
harus minum
cawan yang 

Bapa-Ku berikan
kepada-Ku.

Sedangkan kamu, apakah
Aku sedang memimpin

pemberontakan?!

Kamu datang
bersenjatakan

pedang dan tongkat 
pemukul mengira
Aku ini pembunuh!

Mengapa
kamu tidak
menangkap

Aku s�t Aku
mengajar di
Bait A�ah?!

Tapi, inilah
waktumu.

S�tnya 
kegelapan 
menguasai.

Dan,
Kitab Suci

harus
digenapi!

Bagaimana
dengan yang

lain?

Jangan biarkan mereka 
menghalangi lagi!

Matius 26:54-56; Markus 14:48-49; Lukas 22:52-53; Yohanes 18:11Matius 26:54-56; Markus 14:48-49; Lukas 22:51-53; Yohanes 18:1112



Kembali
ke sini!

Ayo, bawa
Dia kepada
Kayafas

secepatnya!

Kita
harus
mengi-

kuti-Nya!

Bahaya!!
Bagaimana
jika orang-

orang 
mengenali

kita?

Kita harus 
melihat apa yang 
mereka lakukan 

kepada-Nya!

Rumah
imam Besar.

Kami
membawa 
tahanan.

Aku ingin
bicara kepada 

“Mesias" ini.

Matius 26:56; Markus 14:50-52; Lukas 22:54; Yohanes 18:12-13Matius 26:56; Markus 14:50-52; Lukas 22:54; Yohanes 18:12-13 13



Aku Hanas, mertua
Kayafas, dan dulu
pernah menjadi

imam Besar.

Siapa
Engkau?

Apa yang Engkau 
dan murid-murid-Mu 

coba lakukan?

Apa yang Engkau ajarkan 
sehin�a menyebabkan 
kekacauan seperti ini?

Aku
mengajar 

secara terbu-
ka dan tidak
pernah berbi-
cara secara

sembunyi-
sembunyi.

Mengapa
tidak tanya 

mereka yang 
mendengakan

-Ku?

Mereka
tahu yang Aku

katakan--

Berani sekali
Engkau berbicara 
seperti itu kepada

imam Besar!

Aku tidak
mengatakan
yang tidak 

benar.

Jadi, apa
alasanmu 

memukul-Ku?

Bawa Dia
masuk.

Seharusnya 
sekarang ini 

Kayafas sudah 
mengumpulkan 

Sanhedrin.

Bagaimana 
sekarang?

Aku tahu
orang yang

bisa membawa 
kita masuk ...

Matius 26:58; Markus 14:54; Lukas 22:54; Yohanes 18:12-16, 19-24Matius 26:58; Markus 14:54; Lukas 22:54; Yohanes 18:12-16, 19-24

Masuk,
masuklah.

Aku
mengenalmu.

Kamu
salah satu 
murid-Nya, 

bukan?

Aku akan 
melihatnya

lebih dekat!

Ya! Kamu
bersama orang

Nazaret itu.Uh ...
Bukan.

Ya,
betul!

Aku tidak tahu
apa yang kalian

katakan!

Di dalam ... Kami sudah
mendengar
saksi yang
memberat-

kan-Mu--

Cerita
mereka saling 
bertentangan.

Mungkin. tapi,
ada dua orang yang
mendengar sesuatu

yang menarik ...

Dia bilang, Dia
akan menghancurkan

Bait A�ah buatan
manusia--

Dia
mengatakan

Dia BiSA--

--dan
dalam tiga

hari, Dia akan 
membangu�ya 

kembali--

--tapi, tidak 
dibangun oleh 

manusia!

Apa
pembel n-Mu
tentang hal

ini?

JAWAB
AKU!!!

Apakah Engkau
Sang Kristus? 
Apakah Engkau

Anak A�ah?

Ya,
betul.

Dan, Aku 
berkata 

kepada kamu 
semua--

Matius 26:57-64, 69-71; Markus 14:53-62, 66-68; Lukas 22:55-57; Yohanes 18:16-18Matius 26:57-64, 69-71; Markus 14:53-62, 66-68; Lukas 22:55-57; Yohanes 18:16-1814



Masuk,
masuklah.

Aku
mengenalmu.

Kamu
salah satu 
murid-Nya, 

bukan?

Aku akan 
melihatnya

lebih dekat!

Ya! Kamu
bersama orang

Nazaret itu.Uh ...
Bukan.

Ya,
betul!

Aku tidak tahu
apa yang kalian

katakan!

Di dalam ... Kami sudah
mendengar
saksi yang
memberat-

kan-Mu--

Cerita
mereka saling 
bertentangan.

Mungkin. tapi,
ada dua orang yang
mendengar sesuatu

yang menarik ...

Dia bilang, Dia
akan menghancurkan

Bait A�ah buatan
manusia--

Dia
mengatakan

Dia BiSA--

--dan
dalam tiga

hari, Dia akan 
membangu�ya 

kembali--

--tapi, tidak 
dibangun oleh 

manusia!

Apa
pembel n-Mu
tentang hal

ini?

JAWAB
AKU!!!

Apakah Engkau
Sang Kristus? 
Apakah Engkau

Anak A�ah?

Ya,
betul.

Dan, Aku 
berkata 

kepada kamu 
semua--

Matius 26:57-64, 69-71; Markus 14:53-62, 66-68; Lukas 22:55-57; Yohanes 18:16-18Matius 26:57-64, 69-71; Markus 14:53-62, 66-68; Lukas 22:55-57; Yohanes 18:16-18 15



--kamu akan 
segera melihat 
Anak Manusia ...

... duduk di 
sebelah

kanan Yang 
Mahakuasa ...

... datang
di atas 

awan-awan
langit!

Apa kau
dengar 

hujatan-Nya?

Apa kau
butuh saksi

lebih banyak?

Kamu sudah
mendengar-Nya, 
sekarang apa 
pendapatmu???

Hukuman
mati!

Dia harus
dihukum
mati!

Dia
menghujat!

Dia bukan
Anak A�ah! 
Mustahil!

Hukuman
mati!

Hukuman
mati!

Bawa
Dia

pergi!

Hukum
Orang

sesat itu!

Bernubuatlah,
hai Mesias!

Siapa yang 
memukul-Mu?

Bawa Dia
pergi sampai

kami memutuskan
apa yang akan
kami lakukan 
kepada-Nya!

Matius 26:64-68; Markus 14:62-65; Lukas 22:63-65Matius 26:64-68; Markus 14:62-65; Lukas 22:63-6516



Di luar.
Kamu

salah satu
murid-Nya,

ya?

Benar.
Aku pernah 
melihatnya.

Bukan!

Aku bahkan
tidak kenal 
orang itu!

Malam
berganti fajar. Kami sudah

membuat
keputusan.

Tapi, pertama-
tama, aku memberi-Mu 

satu kesempatan 
terakhir.

Engkaukah
Sang

Kristus?

Akankah kamu 
percaya dengan

jawaban-Ku?

di posisi-Ku,
akankah kamu 

menjawab?

Tidak. Tapi, seperti yang 
sudah Aku katakan, 
Anak Manusia akan 
duduk di sebelah 

kanan A�ah.

Apakah kamu
benar-benar
mengatakan
bahwa kamu
Anak A�ah?

Seperti
yang kamu
katakan.

Hujatan-Nya
sudah sangat 

jelas!

Dia masih 
mengutuk
diri-Nya
sendiri!

Kita akan
membawa-Nya

ke Pilatus untuk
melaksanakan

keputusan
kita!

Hukuman
mati!!!

Matius 26:71-72, 27:1-2; Markus 14:69-70, 15:1; Lukas 22:58, 22:66-71; Yohanes 18:25Matius 26:71-72, 27:1-2; Markus 14:69-70, 15:1; Lukas 22:58, 22:66-71; Yohanes 18:25 17



Hei,
kamu orang

Galilea,
kan?

Ya.

Aku tahu
dari logat 
bicaramu!

Jadi,
kamu salah 

satu pengikut 
Orang ini,

ya?

Aku tidak
tahu siapa Dia, 

bagaimana mungkin 
aku mengikuti-Nya?

Tidak, aku 
melihatmu
di kebun
zaitun!

Kamu
memotong 

telinga 
sepupuku!

Aku tidak
mengenal
Orang itu!

Aku tidak
tahu yang 

kamu katakan, 
kamu--

Aku dengar 
mereka sudah 
memutuskan 

hukuman mati!

Lihat,
mereka 

membawa-Nya 
keluar!

Dapatkah 
mereka 
lakukan

itu?

Bagus!
Dia pantas 

mendapatka
ya!

Mereka
membawa-Nya 

kepada Pilatus 
untuk mendapat 

perintah
resmi!

Matius 26:73-75; Markus 14:70-72; Lukas 22:59-60, 23:1; Yohanes 18:26-28Matius 26:73-75; Markus 14:70-72; Lukas 22:59-60, 23:1; Yohanes 18:26-2818



A--Aku ...
Dia, Dia 

berkata ...

Tidak!

Pertama-tama,
Petrus … Apa yang sudah 

kulakukan?

Lukas 22:61-62Lukas 22:61-62 19



… lalu Yudas, keduanya
menyadari konsekuensi

pilihan mereka.

Apa yang sudah 
kulakukan?!

akankah Pilatus
bekerjasama?

Akan
lebih mudah 
baginya jika 

dia mau--

Aku sudah 
berdosa!

Apa
urusa�ya 

dengan
kami?

Aku sudah 
mengkhianati-Nya! 

Dia tidak bersalah! 

Ambil
kembali
uangmu!

Tidak! 

Kamu tidak 
mengerti!

Aku
seharusnya tidak

melakuka�ya!

Pergi
dari
sini!

Matius 27:3-5Matius 27:3-520



Di istana gubernur.
Tempat tin�al Pilatus di

istana Herodes.

Aku diberi
tahu kalau

kamu adalah 
pemberontak!

Mengapa ini 
tidak tun�u 
nanti saja?

ini
penjahat yang

berbahaya! Rabi 
pemberontak!

Dia
menolak

membayar
pajak kepada 

Kaisar.

Dan, Dia 
mengan�ap 
diri-Nya Raja 
orang Yahudi. 
Sang Kristus!

Jadi,
benarkah

itu?

Benarkah 
Engkau
Raja 

orang
Yahudi?

Ya. 

Benar, 
‘kan?

Jadi, bawa
dan hakimi Dia, 

Kayafas.

Sudah!

Tapi, kAMi
tidak bisa

menghukum-Nya 
dengan hukuman 

yang pantas 
untuk kejaha-

tan-Nya.

hanya 
engkau 
yang
bisa.

Di dalam 
istana.

Aku kagum 
dengan-Mu, 

Yesus.

Engkau tidak 
terlihat seperti 
pemberontak!

Tapi, Engkau
sudah membuat 

kegaduhan.

Jadi,
Engkaukah

“Raja orang 
Yahudi"?

Apakah itu 
pertany�nmu 

sendiri?

Apakah kamu 
peduli dengan 
jawaban-Ku?

Aku
bukan 
orang 
Yahudi ...

Matius 27:11-14; Markus 15:2-5; Lukas 23:2-3; Yohanes 18:28-34Matius 27:11-14; Markus 15:2-5; Lukas 23:2-3; Yohanes 18:28-34 21



... Tapi,
bangsa-Mu

sendiri yang
menyerahkan-Mu 

kepadaku.

Jawab saja
pertany�nku.

Keraj�n-Ku 
bukan dari
dunia ini,

Jadi,
Engkau 
BENAR-
BENAR 

seorang
Raja?

Ya.
Lahir untuk
menyatakan
kebenaran.

Siapa pun yang 
ada di pihak 

kebenaran akan 
mendengar 
suara-Ku.

Kebenaran?

Apa itu 
kebenaran?

Kembali
ke istana ... Tidak ada

tuduhan untuk
Dia, Kayafas. Bawa

dia pergi.

Dia mulai
men�era�an 
orang-orang
dari Galilea
ke sini dan 

Dia tidak akan 
berhenti--

Dia orang 
Galilea? Aku tahu 
apa yang harus

dilakukan ...

"... itu adalah wilayah
hukum Herodes."

Aku sudah
mendengar

banyak tentang
Engkau!

Sudah
lama aku

ingin bertemu
dengan-Mu!

Sekarang,
Pilatus tiba-tiba 

saja mengantar-Mu 
ke hadapanku!

Betapa
beruntungnya

aku!

Nah,
lakukan

salah satu 
mukjizat-Mu!

Lukas 23:4-8; Yohanes 18:35-38Lukas 23:4-8; Yohanes 18:35-38

Yang Mulia 
Herodes, Dia 
bilang Dialah
Raja orang 

Yahudi!

Dan,
Dia adalah
Anak A�ah!

itu--

Aku tahu,
aku tahu!

“Raja
orang
Yahudi"?

Dia tidak 
membela 
diri-Nya 
sendiri!

Cium
bau-Nya dan 

lihatlah
Dia!

Aku tidak
bisa berbuat 

apa-apa dengan 
bau-Nya!

Tapi, ambilkan
salah satu jubah
terbai�u, lalu ...

“... bawa Dia 
kembali ke 
Pilatus!"

Aku tidak 
menemukan 

alasan untuk 
menghukum

-Nya!

Herodes
mengirim-Nya 

kembali dengan 
kesimpulan
yang sama!

Aku akan
menghukum-Nya dan
membebaskan-Nya--

Tidak!

Bunuh
penipu

itu!

Bunuh
Orang

sesat itu!

Tuanku,
istri Anda

mengirimkan
ini.

Keluarkan 
Barabas.

Jangan
berurusan

dengan orang ini.
Dia tidak bersalah

dan aku sudah
tersiksa dengan
mimpi tentang

orang ini.

Matius 27:19; Lukas 23:9-16Matius 27:19; Lukas 23:9-1622
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bau-Nya!
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terbai�u, lalu ...

“... bawa Dia 
kembali ke 
Pilatus!"

Aku tidak 
menemukan 

alasan untuk 
menghukum

-Nya!

Herodes
mengirim-Nya 

kembali dengan 
kesimpulan
yang sama!

Aku akan
menghukum-Nya dan
membebaskan-Nya--

Tidak!

Bunuh
penipu

itu!

Bunuh
Orang

sesat itu!

Tuanku,
istri Anda

mengirimkan
ini.
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Matius 27:19; Lukas 23:9-16Matius 27:19; Lukas 23:9-16 23



Sebagaimana
tradisi yang dilakukan

pemerintah Roma
pada perjamuan

Pesakh--
--aku

memberimu 
pilihan!

Kami
membebaskan
satu tahanan

untukmu setiap
tahun!

Jadi,
pilihlah antara 

Yesus, yang 
menyebut diri-Nya

Kristus!

Atau
Barabas,

pembunuh yang
memimpin

pemberontakan
di kota ini!

Barabas! Tahan
Yesus!

Bebaskan
Barabas!

Tapi, Yesus
tidak melakukan

kesalahan
apa-apa! Kalian

ingin aku
lakukan apa 
kepada-Nya?

Salibkan
Dia!

Salibkan
Dia!

Aku cuci 
Tangan untuk

urusan ini!

Matius 27:15-24; Markus 15:6-14; Lukas 23:18-19; Yohanes 18:39-40Matius 27:15-24; Markus 15:6-14; Lukas 23:18-19; Yohanes 18:39-40

Hukuman
mati!
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Orang
ini tidak

bersalah,
aku juga!

Kematian-Nya 
adalah tan�ung 

jawab kalian!

Biar kami dan 
keturunan kami 

yang menan�ung 
darah-Nya!

Bebaskan
Barabas!

Bawa
Yesus pergi
dan cambuki

Dia!

Para penjaga membawa Yesus
ke tempat umum untuk dicambuki.

Mereka
mencambuki-Nya,
terus menerus.

Matius 27:24-26; Markus 15:15; Lukas 23:24-25; Yohanes 19:1Matius 27:24-26; Markus 15:15; Lukas 23:24-25; Yohanes 19:1 25



Ketika mereka
selesai, mereka
membawa-Nya ke

tempat yang lebih
“pribadi” di dalam
istana gubernur.

Untuk
Raja orang

Yahudi!

Raja
membutuhkan

mahkota!

Dan, tongkat 
keraj	n!

Hidup
Raja orang

Yahudi!

Hiduplah
Raja orang

Yahudi!

Tun�u,
kita harus
pastikan

mahkotanya--

--tidak
jatuh!

demikianlah pukulan
dan hin�n berlanjut.

Matius 27:27-30; Markus 15:16-19; Yohanes 19:2-3Matius 27:27-30; Markus 15:16-19; Yohanes 19:2-326



Aku
membawa-Nya
keluar sekali

lagi untuk 
mengatakan Dia 
tidak bersalah!

Supaya penyiks�n itu memuaskan orang-
orang, Pilatus kembali membawa Yesus keluar.

Salibkan
Dia!

Dia
pantas
mati!

Tidak ada
hukum yang

dilan�ar-Nya!

Yang Mulia, Dia mengaku
diri Anak A�ah! menurut
hukum kami, Dia pantas 

dihukum mati!

Aku akan
bicara

kepada-Nya
sekali lagi--

“--bawa Dia ke 
ruanganku!"

Jawab
saja
aku!

Dari mana 
sebenarnya 

asal-Mu?

Tahukah kamu,
akulah yang

memiliki kuasa
atas hidup dan

matimu?

Kamu tidak
punya kuasa!
kecuali kuasa
yang diberikan
kepadamu dari

atas.

Mereka
menginginkan 
kematian-Mu!

Tapi,
Engkau tidak 

membela
diri!

Untuk terakhir 
kalinya, Pilatus
membawa Yesus

keluar.

Yohanes 19:4-11Yohanes 19:4-11 27



Kursi hakim, tempat yang dikenal 
sebagai Litostroton ‘Hamparan Batu’.

Apa kalian ingin
aku menyalibkan

Raja kalian?

Kami tidak
memiliki

raja selain 
Kaisar.

Bukankah
cambukan
itu sudah
cukup?

Siapa pun yang 
mengaku diri 
raja, melawan 

Kaisar!

Jika engkau 
membebaskan 

Dia, engkau ada 
di pihak-Nya!

Baiklah--

"--Dia akan
disalibkan!"

Mereka membawa-Nya keluar,
menghina-Nya, dan mengambil

jubah-Nya.

Mereka memakaikan
pakaian-Nya sendiri.

Sekarang,
jalan!!!

Matius 27:31; Markus 15:20; Yohanes 19:12-16Matius 27:31; Markus 15:20; Yohanes 19:12-1628
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Kemari! Aku bukan 
orang dari

sini! Aku tidak 
ingin ikut
campur!

Aku Tidak
peduli apa

maumu!

Ayah!

Alexander!
Jaga Rufus!

Kami akan
mengikutimu,

ayah!

Bawakan
salib-Nya!

Aku
tidak--

Diam dan 
angkat

itu!

Matius 27:32; Markus 15:21; Lukas 23:26-32Matius 27:32; Markus 15:21; Lukas 23:26-32

ibu ...

Aku
harus

datang.

Jangan
menangisi

Aku.

Menangislah 
untukmu dan 
anak-anakmu.

Waktunya
tiba ketika “mereka

akan berkata kepada
gunung-gunung, ‘Runtuhlah

atas kami!' dan kepada
bukit-bukit ‘Lindungilah

kami!'"

Sebab, jika
orang melakukan

ini s�t pohon masih
hidup, apa yang akan
mereka lakukan s�t

pohon itu sudah
mati?

Golgota.
"Tempat Tengkorak."

Jam ketiga.
Pertengahan

pagi hari.

ini.
ini akan 

membantu.

Apa
ini?

An ur
dan mur.

Tidak.

Hosea 10:8; Matius 27:33-34; Markus 15:22-25; Lukas 23:27-33; Yohanes 19:17-18Hosea 10:8; Matius 27:33-34; Markus 15:22-25; Lukas 23:27-33; Yohanes 19:17-1830



ibu ...

Aku
harus

datang.

Jangan
menangisi

Aku.

Menangislah 
untukmu dan 
anak-anakmu.

Waktunya
tiba ketika “mereka
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pohon itu sudah
mati?

Golgota.
"Tempat Tengkorak."

Jam ketiga.
Pertengahan

pagi hari.

ini.
ini akan 

membantu.

Apa
ini?

An ur
dan mur.

Tidak.

Hosea 10:8; Matius 27:33-34; Markus 15:22-25; Lukas 23:27-33; Yohanes 19:17-18Hosea 10:8; Matius 27:33-34; Markus 15:22-25; Lukas 23:27-33; Yohanes 19:17-18 31
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