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Kamahalan, ang 
manlilinlang na iyong
ipinapako ay nagsabi na
pagkatapos ng tatlong
araw sa libingan, siya

ay babangon muli.

Sinabi niya sa amin ito
 ng maraming ulit na ito'y

mangyayari. Di ko lang
maintindihan kung bakit. Sa 

ganitong paraan gusto 
niyang mamamatay. Alam 
niya ang oras at lahat ng 
bagay. Sinabi niya muli ng

 nakaraang gabi lang.

Magmadali. 
Dumidilim na.

Wala na kaming
panahon upang
maghanda ng

pamahid para sa
katawan. Babalik tayo

pagkatapos 
makalipas ang 
araw ng mga 

sabbat.

Ngunit iyan ay
tatlong araw pa

mula ngayon!

Ito lang ang 
lahat ng 

maaari naming 
gawin.

Mag-ingat sa 
paghakbang pababa.

Ang mga 
saserdote
ay bumalik
kay pilato.

Magiging
trahedya kung 

ang kanyang mga 
disipulo ang

makapuslit at dalhin
palabas ang kanyang
katawan. Kailangang
ikaw ay maglagay ng
mga bantay sa labas 
ng libingan upang
mahadlangan ito. Ako'y magpapadala

ng mga gwardya.
Gawin niyong

sigurado ang inyong
pagbabantay.

Ngayon
siguruhin niyo na
walang makakasira
sa pagka-selyado 

nito.

Walang
makakalampas
sa aking mga

tauhan.

Mateo 27:59-66; juan 19:40
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Huwag kayong 
mag-alala sa inyong 
patay na mesiyas na 

makakatakas.  Di pa kami 
nawalan ng bangkay, di

ba mga kasama?

Ha, ha, ha!

Tatlong araw
pagkatapos ng

paglibing kay Hesus.

Ito ang unang
pagakakataon na 

tayo ay nagbantay 
ng isang patay

 na tao.

Malapit nang
magliwanag, at

tayo ay 
papalitan na.

Malapit nang
magliwanag.

Magmadali tayo.
Higit na sa

tatlong araw
ngayon.

Sana'y
nagawa

natin ito
nang mas 
maaga pa.

Lumindol uli!

EEK!

Mateo 28:1-2; lukas 24:1
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Ito'y
talagang
malakas.

Pakinggan 
niyo ang mga 

taong sumigaw! 
Maaaring may

nasaktan. Aray!

Ano ang…?

Ito'y isang diyos.

Ginugulong
niya ang

bato!

Papatayin
niya
tayo!

Diyos ko, 
maawa ka!

Huwag akong 
iwanan! Diyos 
ko, maawa ka!

Hindi ito
maaari!

Takbo para sa 
inyong buhay!

Mateo 28:2-4
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Huwag 
mamangha. Alam
 ko na kayo ay
naghahanap kay

Hesus, na ipinako.
Wala siya rito.

Siya ay bumangon 
na gaya ng sinabi

niya na 
mangyayari. 

Napakalaki ng
 bato.  Paano tayo 

makakahanap ng
mga lalake upang

ilipat ito?

Di ko alam, ngunit
tatlong araw at gabi 

na ang nakalipas. Kung
walang mga pabango,

ang katawan ay
aalingasaw.

Di nila alam ang 
mga sundalo ay 
nagbantay sa 

libingan.

Mayroon
nang 

nagpagulong
sa bato!

Ang kanyang
katawan ay nawala.

Ang libingan ay
Wala nang laman.

Oh! Sino
 kayo?

Nasaan ang
katawan ni

Hesus?

Nandiyan
 pa ang mga 

damit
panlibing!

halikayo tingnan ang
lugar kung saan siya ay
nakahiga at pagkatapos 

humayo kayo at sabihan ang 
kanyang mga disipulo na si 
hesus ay makikipagtagpo

 sa kanila sa galilea.

Si Jesus ay 
buhay! Sabi mo 

siya ay 
bumangon mula 
sa patay; gaya 

ni lazaro!

Dali, kailangan 
nating lumakad 
at sabihan ang 
mga disipulo.

 Si jesus 
ay buhay!

 Iyong
mga

lalake 
iyon ay

mga
anghel!

Markos 16:3-8

Ilang minuto 
ang nakaraan.
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Si esus ay
buhhay! kagagaling
pa lang namin sa

libingan.

Si hesus ay
wala doon, ngunit

mayroong mga
anghel doon.

Naalala namin
na sinabi ni

hesus na siya ay
babangon muli sa

ikatlong araw. 

sinabi ng anghel
na si hesus ay

makikipagtagpo sa
atin sa galilea.

Pedro, saan ka 
papunta?

Sa 
libingan.

Sumunod si 
juan, at 

naunahan sa 
pagtakbo si 

pedro. Juan! Hintay;
 di ako 

makatakbo ng 
kasingbilis mo.

Walang laman! Anong ibig 
sabihin 
nito?

Juan 20:2-6
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Juan, ang damit
panlibing ay nakatiklop 

pa na parang siya ay
tumayo at lumakad.

hindi,
hindi ito
maaaring 
mangyari.

Ngunit nasaan
ang mga anghel?

Baka isang pangitain 
lang ang nakita 
ng mga babae.

Nakita ba ninyo
ang mga lalake na

nakadamit ng 
puti?

Walang mga
 lalake, walang mga 
anghel, wala. Ang 
kanyang katawan

 ay nawala.

hu..hu..hu, 
singhot...s

inghot

Babae, bakit 
ka umiyak?

Dahil kinuha nila 
palayo ang aking 

panginoon, at di ko 
alam saan nila siya 

inilagay.

Maria.

Guro!
Maria, huwag mo

akong hawakan. Di pa
ako nakaakyat sa ama.
Datapuwat humayo ka 
at sabihan ang mga

disipulo kung ano ang
iyong nakita at ako

ay makikipagtagpo sa
kanila sa galilea.

Panginoon 
ko, ikaw 
ay buhay.

Juan 20:7-17
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Inasahan
namin na siya na 

ang mesiyas,
ngunit siya ay

ipinako sa krus.

Ang mga disipulo ay hindi
naniwala sa balita na si hesus
ay bumangon mula sa patay.

Babalik na
 kami sa Emmaus. 

Wala nang iba pang 
bagay para sa 

amin  dito.

Ito ang 
ikatlong 

araw.

Oo, ngunit bakit
pinahintulutan niya
sila na patayin siya
kung plano niyang

bumangon muli
mula sa patay?

Oo, at kung
gusto niyang
maging hari, di

niya gawin ito sa
sekreto, di ba
gawin niya?

Maari ba
akong

lumakad na
kasama
niyo?

Aba! Tinakot
mo ako. Saan

ka nanggaling?

Siguro, mabuti 
ang araw na ito 
sa paglalakad.

Narinig kong
Nag-uusap kayo habang

paparating. Tila
malungkot kayo.

Di mo ba narinig
 kung ano ang nangyari 
sa nakaraang tatlong 

araw tungkol kay hesus
 na taga-nazaret?

Kaninang umaga may 
mga babae na nagtungo sa 
libingan at natagpuan na 
nawawala  ang kanyang 

katawan! Pinahayag nila n 
nakakita sila ng mga anghel na 

nagsabi na siya ay buhay.

Kaya dalawang
disipulo ay tumakbo

sa libingan, subalit di
nila nakita si hesus o

ang mga anghel, 
bagaman ang katawan 

ay nawawala.

Kayong mga lalake ay mahina
ang paniniwala sa mga bagay na

sinulat ng mga propeta tungkol sa 
mesiyas. Di ba humula ang kasulatan

 na babatahin  muna ni hesus ang mga 
bagay na ito bago niya ipasok ang 
kanyang maluwalhating kaharian?

Salmo 22; zecarias 13:7; lukas 24:13-26

Si pedro at juan ay
walang nakita, kaya sa 

palagay ko ay may nagnakaw 
sa katawan. Yong mga sira 
ulong babae ay kailangan 
huminto sa pagsasalita ng 
walang kabuluhan. Ito'y 

nagpapabalisa sa
bawat isa.
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maraming 
propesiya ang 

nagsabi sa atin na 
siya ay galing sa 
pamilya ni haring 

david. Silang 
dalawa ni jose at 
maria ay nagmula 

kay david.

ang propeta
zecarias ay nagsabi sa

atin na ang tagapagligtas
ay pagtataksilan ng isang

kaibigan dahil sa 30
piraso ng pilak. Siya ay

bubutasan, sasampalin, at
susugatan sa kanyang
mga kamay ng kanyang

mga kaibigan.

Sinabi ng propeta
na si cristo ay bubukas

sa mga mata ng mga
bulag at pakakawalan ang 

mga bilanggo, na siya
ay magiging pastol ng

Israel, at darating
sa zion bilang
tagapagligtas.

Kamangha-
mangha!

Isaias7:14,16, 9:6,11:1, 40:11, 42:7, 49:7, 52:14; 53:1,3, 59:20; salmo 22:15, 41:9, 42:4,6, 45:23, 49:6, 52:13;
jeremias 23:5-6; mikas 5:2; zecarias 11:12-13, 12:10, 13:6-7; juan 10:18

Ang hesus na ito na taga-
nazaret, na kanilang ipinako sa krus,

 ang umangkin na siya ang cristo, 
kapantay ng ama, di ba? Sinabi ni isaias 

na ang cristo ay tatawagin na 
“makapangyarihang diyos, ang walang 
hanggang ama.” Di ba sinabi ni hesus na 
kung ikaw ay nakakita sa kanya, ikaw ay 

nakakita sa ama? Ang kanyang pag-
angkin ay tunay na pinatotohanan

 ng banal na kasulatan.

Sinabi rin ni isaias na si
cristo ay darating sa panahon na 
walang haring judeyo sa Israel o 

juda, at kaya ito ngayon ang 
panahon. Nagpatuloy siya sa 

pagsabi na ang mesiyas ay ipaglilihi 
at isisilang ng isang birhen. Ayon 

kay propeta mikas, siya ay isisilang 
sa Bethlehem sa juda, kung saan 

doon nga isinilang si jesus.

Hinulaan ni isaias na siya ay 
tatanggihan ng Israel. Nakita rin ng mga

 propeta  noon pa ang kanyang pagdurusa. Hindi
 niya ipagtatanggol ang kanyang sarili sa harap ng mga 
nagpaparatang. Siya ay masusugatan at bubogbugin at 
ang kanyang balbas ay tatanggalin. Sila ay titingin sa 

kanyang kahubaran at dudura sa kanyang mukha. Ibibigay 
niya ang kanyang likod sa mga mananakit, hanggang ang 
kanyang pagmumukha ay mapinsala ng higit pa sa ibang 

tao. Siya ay magiging isang tupa na dinala sa isang 
patayan ng hayop, at lahat nito ay magreresulta sa 

kanyang kamatayan. Siya ay ililibing sa
 libingan ng isang mayamang tao. 

Ngunit hindi ito trahedya na
hindi niya mapigilan. Di ba sinabi ni hesus
na walang taong makakakuha ng kanyang

buhay mula sa kanya, datapwat sa kanyang
sariling kalooban ay inihain niya ito?

Sinabi ni isaias na kinalugdan ng diyos na 
mabugbog siya, dahil ang kanyang kaluluwa ay 

ginawang isang kaloob para sa kasalanan. 
Dahil sa kasalanan ng iba siya ay hinampas, 

dahil pinasan niya ang kasalanan ng 
marami, at aariing-ganap ang marami

 sa kanyang kamatayan.Ngunit ang kamatayan ay
hindi katapusan. Nakita na ni 

isaias  noon pa na ang kanyang 
buhay ay magpapatuloy 

pagkatapos ng kamatayan; siya 
ay mabubunyi,  malalagay na 

mataasat magiging napakataas.  
Siya ay magiging kaligtasan sa 
katapusan ng  mundo. Siya ay 

hindi mabibigo.
 Ang mesiyas ay magiging 

bagong kasunduan. 

siya ay magiging isang
hukom, at mamamahala sa

 isang binagong Israel sa bagong 
lungsod sa ibabaw ng bagong 

mundo. May darating na araw na 
ang bawat tuhod ay yuyuko
sa kanya, at bawat dila ay

magpapahayag na siya 
ang panginoon. Kaya sabihin mo

sa akin, bakit ka 
malungkot? Di ba

sinabi ng mga babae
na siya ay bumangon na

mula sa mga patay?
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Di katakataka
 na alam niya ang

lahat ng mga
hula.

Ito ang aking bahay. Kung maari
ginoo, malapit na ang gabi. Halika 
at tumira sa amin sa gabing ito. 
Gusto kong makarinig pa ng mga 

karagdagang hula tungkol
 kay hesus.

Ginoo, ikararangal
namin kung kayo
ay manalangin sa

ating pagkain.

 Pagpalain ka o 
panginoon naming diyos, 

hari ng sanlibutan, na 
nagkaloob ng tinapay mula 

sa lupa. Sa pagkaing ito, 
kami anagpapasalamat.

Hesus! Ikaw
yan.

Jesus! Ikaw 
yan.

Guro!

Siya'y naglaho!

Nawala 
siya!

sa buong panahon, 
si hesus pala!

Lukas 24:28-32

Si hesus ay buhay!
Ang kamatayan ay hindi

makakapigil sa kanya! Buhay
siya! Bumalik tayo sa
Jerusalem at sabihan

ang mga disipulo.
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Samantala doon
sa Herusalem.

Ikandado mong
mabuti. Ang mga pari ay
mas galit ngayon lalo 

na ang katawan ni jesus 
ay nawala. Sinasabi nila 
na ninakaw natin ang

katawan.

Mula sa buong 
pulutong ng 

mga sundalo?

Sinabi niya na 
siya ay babangon 
muli sa ikatlong 

araw.

Di ako maniniwala
na siya ay buhay

hanggang sa makita ko siya
at mailagay ang aking

mga kamay sa mga bakas
ng pako sa kanyang

mga kamay.

Espiritu!

Si hesus!

Huwag matakot. Tomas,
sinabi mo na ikaw ay di maniniwala

hanggang ikaw ay makakita.
Ngayon iabot ang iyong kamay

at damahin mo ang mga bakas ng
pako. Halika, hipuin mo ang sugat

sa aking tagiliran.

Ikaw ang
aking

panginoon at
aking diyos.

Tomas, ikaw ay
pinagpala dahil ikaw

ay nakakita at naniwala, 
ngunit iyong mga di 

nakakita at maniniwala
 pa rin ay mas lalong 

pagpapalain.

Magdala kayo
sa akin ng

makakain. Maraming
bagay ang ituturo

ko sa inyo, at
ako'y makasama
ninyo ng iilang

araw lang.

Guro!

hesus!

Juan 20:26-31; lukas 24:36-43

Tulong!
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Kailangan ninyong
sabihan ang lahat ng
aking mga disipulo na
makipagtagpo sa akin 

sa galilea. Ako'y 
makikipagusap
sa inyo doon.

Ito ay naisulat matagal na
 sa kasulatan na si cristo ay 

magdurusa para sa inyong mga 
kasalanan at babangon mula sa patay 
sa ikatlong araw, at ang ebanghelyo 

ay ipapangaral  sa lahat ng mga 
bansa, simula sa herusalem sa 

kanyang pangalan. 

maghintay sa herusalem
hanggang sa isugo ko ang banal 

na espiritu na titira sa inyo. 
Siya ay magbibigay sa  inyo ng 
kapangyarihan sa pangangaral 

ng ebanghelyo.

Ang lahat ng kapamahalaan
 ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. 

Humayo nga kayo.  Gawin ninyong 
alagad ang lahat ng mga bansa, inyong 
bawtismuhan sila sa pangalan ng Ama  
at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 

Turuan  ninyo sila na ganapin ang lahat 
ng mga bagay  na aking iniutos sa inyo. 

At narito, ako ay  kasama ninyo sa 
lahat ng mga araw hanggang
sa katapusan ng sanglibutan.

Sa bahay ng aking 
Ama ay maraming tirahan. 
Ako ay paroroon upang 

maghanda 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.

Mateo 28:18-20; lukas 24:44-49; juan 14:2-4
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Pumunta sa
herusalem at

maghintay sa banal na
espiritu na sasa-inyo 

at bibigyan kayo
ng kapangyarihan na
magsalita sa aking

pangalan. Umaakyat 
siya.

Babalik na
 siya sa 
kanyang

ama.

Wala na siya.
Bumalik na sa

langit. 

Bakit pa kayo
nakatingin
sa langit?

Ano? 
Sino 
iyan?

Sila rin ang 
dalawang mga

anghel na nakita
ko sa libingan.

sa ibang araw ay
babalik si hesus sa 

isang ulap sa paraan 
katulad kung paano 

niyo siyang 
nakitang umalis

Siya ay
Bumalik na sa
kanyang ama

sa langit.        

Bumalik 
kayo sa

herusalem at
hintayin ang

espiritu.

Lukas 24:49-51; mga gawa 1:7-11

Ako'y kasama
ninyo palagi, sa
dulo ng mundo.
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Ang mga disipulo ni jesus ay nagpunta sa
herusalem gaya ng inutos ni hesus, at doon
sila nagpatuloy sa pananalangin sa loob ng

10 araw, naghihintay sa pangako na
kapangyarihan galing sa itaas. Sila'y natakot

na magsalita sa publiko tungkol sa pagbangon
muli ni hesus, baka sila rin ay papatayin.

Ang lugar na kung saan sila 
Nananalangin ay niyanig, at isang 
Malakas na hangin ang umihip sa 

silid habang ang mga dila na apoy 
ay bumaba sa bawat isa sa kanila.

Sila ay puspos ng
espiritu at nagsimula
sa pagpuri sa diyos sa
maraming magkaibang
mga wika na hindi nila 

kilala.

Nang dumating ang espiritu
 sa kanila ay  nawalan sila ng
takot sa mga tao at lumabas

upang sambahin at purihin 
ang diyos sa publiko.

masasabi kong
Silang lahat ay mga 

lasing, subalit
sila'y nagsasalita ng

aking wika ng
walang pagkakamali,

walang punto.

Kayong mga tao sa
israel, kayo ay nakakita
sa himala na ginawa ni

hesus. Ito ang patunay na 
ang diyos ay kasama niya, at 

kahit kayo ay nagpako sa 
kanya sa krus, binangon
siya ng diyos muli mula

 sa mga patay.

Mga gawa 1:12-14, 2:1-13,32,36

Purihin ang
diyos at ama ng

ating panginoong
hesu-cristo.

Nagsasalita rin
sila ng aking wika.

Paanong natuto ang mga 
taong ito ng mahusay sa 
lahat ng mga wika? Hindi 

naman sila mga
taong nag-aral!
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Isang libong taon ang
nakalipas, si david ay naghula

tungkol sa kanya, “di mo pahintulutan
ang aking kaluluwa sa impiyerno, ni
magpahintulot sa iyong banal na

makakita ng pagkabulok.”

Kaya alamin ngang
 may katiyakan  ng lahat 
ng sambahayan ni Israel

 na ginawa ng Diyos, itong 
si Jesus  na inyong ipinako 

sa krus, na  Panginoon
 at Cristo.

Ano ang aming
gagawin, ngayong 
nakita namin na

aming pinako ang 
cristo?

Magsisi kayo at 
magpabawtismo sa pangalan
 ni Hesu-cristo patungkol 
sa pagpapatawad ng inyong 

mga  kasalanan. At tatanggapin 
ninyo ang kaloob ng Banal

 na Espiritu.

Kaya ang mga tumanggap ng 
kaniyang salita na may kasiyahan 

ay nabawtismuhan. At sa araw 
na iyon, nadagdag sa kanila ang 
may tatlong libong kaluluwa.

Si jesus ay 
panginoon

Ako ay
sumampalataya

kay Jesus.
Bautismuhan

ako!

Parang kahapon 
lamang na si jesus 
ay nandito kasama 

natin.

Oo, pero alam
mo, ramdaman ko
na ang kanyang

presensya ay mas
malakas ngayon

kaysa noong siya 
ay kasama

natin.

May ilang
libo nang mga tao 
ang sumusunod

kay jesus,
nadadagdagan pa 
sa bawat oras.

Salmo 2, 16:2; mga gawa 2:27,37-41

Mga ilang buwan 
ang nakalipas
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Kung maaari,
mga ginoo, kahit 
maliit na barya 

lang para sa isang 
mahirap at pilay?

Pedro, ako'y
wala talagang 

pera.
Meron ka bang

mga barya?

Wala rin, ngunit
 dahil dumating na ang 

banal na espiritu sa atin,
meron pa rin tayong
maibibigay sa kanya

Wala akong
 pilak at ginto. Ngunit 
ibibigay ko sa iyo  kung 
ano ang nasa akin. Sa 

pangalan ni Hesu-
cristo, tumayo ka

 at lumakad.

Huwag malupit.
ang tao ay pilay

simula nang isilang.
Ang kanyang mga
paa ay lumiit na
halos wala na.

Pinagaling
 ka  Ni Hesu-

Cristo.

Hap!

Panginoong Diyos, 
makapangyarihan

sa lahat.
Ang

kanyang
mga binti ay

lumalaki!

Di ako
makapaniwala

dito. Ang
taong pilay ay
naglalakad na.

Hindi, siya ay 
lumulukso.

Kaluwalhatia
n  sa diyos!
Salamat sa
iyo hesus!

Mga gawa 3:1-11

286



Iyan ang tao na
pilay. Ang kanyang
mga paa ay halos
wala nang mga 

laman.

Sabi nila siya
 ay pinagaling sa

pangalan ni hesus,
ang taong

ipinako.

Bakit kayo nakatingin sa
amin na parang kami ang

nakagawa ng himala na ito? Ang
diyos ni Abraham, Isaac, at
Jacob ay niluwalhati ang

kanyang anak na si hesus, na
inyong ipinako. 

inyong pinatay ang
prinsipe ng buhay, ngunit ang

diyos ay nagbangon sa
kanya muli mula sa mga patay, 
at nakita namin siya na buhay. 
Dahil  sa pananamplataya sa
pangalan ni hesus kaya ang

taong ito ay gumaling.

Alam ko na dahil sa inyong 
Pagka ignorante ay ipinako niyo

si hesus, ngunit ang mga propeta
ay nagbabala sa atin na ang mga

bagay na ito ay magaganap.

Kayong lahat ay nakakakilala 
sa akin. Ang diyos lamang 
ang makapagbigay muli sa

aking mga binti. Maniwala at
sumunod kayo kay hesus.

Baguhin ang
inyong mga isipan
tungkol kay hesus
at maging kanyang
mga disipulo upang

ang inyong mga
kasalanan ay
matanggal.

Ang mga
relihiyosong

pinuno na
nagpapako kay
cristo ay sila 

rin ang 
nagpadala ng
mga sundalo

at ipadakip sina
pedro at juan.

Walang 
silang 

ginawa na 
masama.

Hindi naaayon
sa batas

na kayo ay
magsulsol sa
mga tao laban

sa aming
relihiyon.

Mga gawa 3:12, 14-19, 4:1-3
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Ngayon,
Ina-aresto nila 

ang mga pilay dahil
sa paglakad.

Ito ay isang 
himala, gaya ng 
ginawa ni jesus 

nang siya ay 
nandito.

Meron akong isang
kapitbahay na umangkin

na nakakita kay hesus na
buhay pagkatapos ng

kanyang kamatayan. Sabi
niya na siya ay nagpakita 

sa mahigit 500 sa
 isang panahon.

Hahanapin ko
ang ibang mga

disipulo at
matuto ng

higit pa.

Akala ko ay nawala
Na sa atin ang mga sekta 

Ng mga huwad na___
Nang ating ipako ang

Kanilang pinuno.

Kaya patayin natin 
siyang muli at ang 
lahat ng kanyang 

tagasunod.

Pahayag 
nila na siya 
ay buhay.

Mabuti, malapit
na niyang makasama 

yung dalawa.

Sabi nila na
siya ay kasama

ng ama sa
langit

Mga gawa 4:3-6
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Ang mga taong
ito sa palagay

ko'y mga ignorante.
Hindi sila nakapag-
aral, subalit sinipi
nila ng malaya ang 

mga propeta.

Walang maitutulong 
ang pagtakwil sa himala. Ang
bawat isa ay nakaalam na siya
ay pinagaling at alam nila na
ang mga disipulo ni hesus ang

gumagawa nito sa kanyang
pangalan. Nagkaroon tayo

ng suliranin dito.

nakikilala  
ko sila. 

Sila nga ay 
nakasama 
Ni hesus.

Kung kayo ay magpapatuloy
 sa pagsasalita at sa pagpapagaling sa 

pangalan nitong patay na hesus, 
tatanggapin niyo rin ang ang parehong 

kapalaran tulad niya.Naintindihan  niyo ba 
ako? Ngayon, lumayo kayo sa aking paningin 
at huwag niyo nang hayaan na makakarinig 

pa ako ng kalokohang ito tungkol 
sa pagkabuhay na maguli.

Kayo na ang humatol
 kung matuwid sa mga 
mata ng  diyos ang 

pagsunod sa inyo  kaysa 
sa diyos, ngunit kailangan

naming magsalita ng
mga bagay na aming
nakita at narinig.

Palabasin 
niyo na sila
Sa lugar na 

ito!

Salmo 118:2; mga gawa 4:7-21 * ang mga relihiyosong pinuno na kilala bilang mga saduceo ay di naniniwala sa
pagkabuhay na maguli ng mga patay (Mateo 22:23 at mga gawa 23:6-8)

Alam namin na ang taong
ito ay naging pilay mula sa
kanyang pagkasilang. Paano

niyo nagawang pagalingin siya? 
Sa kaninong pangalan

Niyo ginawa nito?

Sa pangalan ni hesu-cristo
 na taga nazaret, ang tao na inyong 
ipinako sa krus, na binangon muli ng 
diyos mula sa mga patay, ang taong 
ito'y gumaling. Tandaan ang sabi ng 

kasulatan, “Ang  bato na itinakwil ng 
mga tagapagtayo ay siyang naging 

batong-panulok.”

Wala nang ibang kaligtasan 
sa kanino  man sapagkat walang 

ibang pangalan sa ilalim ng langit 
na ibinigay sa mga tao  na 

ikaliligtas natin..
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Ang ebanghelyo ay kumalat
sa buong Israel. Marami

ang sumampalataya kay hesus 
at nabautismuhan sa tubig.

Ang iglesya ay
naging isang

pamilya na libo-libo, 
puno ng pagibig
at kapayapaan.

Kayo ba ay
nakarinig na sa

mabuting
balita tungkol

kay hesu-
cristo?

Si hesus ay 
nabuhay Na maguli sa 

mga patay. Siya ay 
buhay at kasama natin 

kahit ngayon.

Simula nang
Sumampalataya ang
aking pamilya kay
hesus, sa unang

pagkakataon meron 
nang kapayapaan sa 

aming tahanan.

Sa iglesya, ang mga babae
ay itinuturing na may

respeto at kahalagahan.

Ang mga cristiano ay dumami
ng libo-libo at sila ay nagpatuloy
 sa pamamahagi ng kanilang mga

pag-aari at sa araw-araw ay
ipinangangaral nila si hesus sa 

bahay-bahay at sa mga daanan sa 
bawat isa na kanilang nakakatagpo.

Mga gawa 4:10; 13:30-32

Ang mga cristiano
ay umaawit habang

sila ay nagtatrabaho.
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Kayong mga tao ng israel, 
alam ninyo na sinabi ng diyos sa

 ating mga ninuno na ang kanilang mga 
binhi ay dadalhin sa isang dayuhang 

lupain at mamumuhay doon bilang mga 
alipin sa loob ng 400 na taon, at 

pagkatapos niyon sinabi ng diyos na siya 
ay hahatol sa bansa na iyon at ililigtas 

ang kanyang bayan  patungo  sa
 lupain na ibinigay kay Abraham.

Esteban,
huwag

gawing hangal
ang iyong

sarili.

Datapuwat gumawa si Solomon
 ng bahay ng diyos. Ngunit ang 

pinakamataas ay di naninirahan sa mga 
templo na gawa ng mga kamay; gaya ng sinabi 
ng propeta: “ ang langit ay aking trono, at 
ang lupa ay aking tungtungan: anong bahay 
ang itatayo niyo sa akin? Sabi ng panginoon:

o ano ang lugar ang aking magiging 
pahingahan? Hindi ba nilikha ng aking kamay 

ang ang lahat ng mga bagay na ito?”

Ikaw ay
nagsalita

laban sa aming
templo!

kayo ay matigas ang ulo 
at rebelde. Ang inyong puso ay
 di matuwid sa diyos. kayo ay 

lumalaban sa banal na espiritu gaya 
ng ginawa ng inyong mga ninuno. 
Kayo at ang inyong mga ninuno ay 
inusig at pinatay ang mga propeta 
na humula sa pagdating ni hesu-
cristo,  ngunit pinagtaksilan at

pinatay niyo rin siya.

Esteban, 
tinawag

Mo sa iyong 
sarili

na isang
judeyo?

Sinisira mo sa aming
batas at tradisyon at ano 

naman ang ipapalit mo dito?
Isang taong patay na walang
Nang nakakita mula nang siya 

ay ipako ng mga romano?

Masdan, nakikita ko ang 
kalangitan na nabuksan, at ang 

anak ng tao na nakatayo sa 
kanang kamay ng diyos. oh! 

anong kaluwalhatian!

Itakip ang inyong 
mga kamay sa inyong 

mga tainga. Huwag 
makinig sa ganyang 

paglapastangan!

Dalhin siya
palabas ng lungsod

at batuhin siya
upang mamatay.

Karapatdapat 
siyang mamatay!

Isaias 66:1; mga gawa 7:1-57
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Nagtangka siya na 
lipulin ang ating 

relihiyon.
Si hesus ay 
panginoon 

pa rin pagkatapos 
ninyo

akong batuhin.

Ipinako namin si
cristo. babatuhin ka

naman namin.

Lapastangan.

Nilapastangan niya
ang ating relihiyon. Ang 
sabi namin siya ay dapat

mamatay. Saul, kami ba ay
mayroong suporta
sa mga otoridad?

Ako ang pipirma para sa
Katuparan ng kanyang

kamatayan. Siya ay isa sa mga
tagasunod sa patay na hesus

na taga nazaret. Ang 
paglapastangan na ito ay dapat 

mahinto. Ipagpatuloy ang 
pagbabato.

Saul, 
bantayan 
mo ang  

aking kapa.

Panginoong jesus,
tanggapin ang aking

espiritu, at
huwag mo silang 
papanagutin sa 
kasalanang ito.

Mga gawa 7:58-59
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Patayin ang 
lapastangan!

Tapusin
ang mga
tao ni
hesus!

Ito'y 
simula pa 
lamang!

At sa panahon na iyan
merong malaking pag-uusig

laban sa iglesya sa
Jerusalem, at ang bawat isa

ay umalis sa lungsod,
maliban sa mga apostol.

Ang pariseong si
saulo ay nakipag-

away laban sa 
iglesya, pinasok ang 

bawat bahay at 
ikinulong ang

mga lalake at babae 
sa bilangguan.

Meron pa bang
Mga tagasunod ni 
cristo diyan sa 

loob?

Huwag 
saktan ang 
aking papa!

Dakpin
pati rin 

ang
babae.

Klank!

Mga gawa 7:59-8:3

Klank!
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Habang isang cristiyano
na pinangalanang si

felipe ay nananalangin,
isang anghel ang

nagsalita sa kanya.

Felipe, tumayo, at
bumaba ka sa timog
sa malaking daan
na patungo mula

Jerusalem hanggang 
sa gaza.

Hindi ko alam
bakit gusto niya ako 

dito.  Ngunit kung ang
diyos ang nagsabi na

pumunta, ako ay
pupunta.

Mukhang ito
Na ang lugar.

Ngayon, ano ang
aking gagawin,

panginoon?

Panginoon
, ano ang 

gusto mo?

Isang karavan!
Panginoon, ito ba ang 

dahilan  Kung bakit mo ako 
dinala dito? Meron bang 
isa doon na iyong pinili 

para sa iyong sarili?

Lakad at
Isama mo 
ang iyong
sarili sa

karavan na
ito.

Mga gawa 8:26-29
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Narito ang isang taong may malaking
kapamahalaan sa serbisyo sa reyna ng

etiopia. Siya ang kanyang tresurero, na
pinagkatiwalaan sa lahat ng yaman ng
kaharian. Pumunta siya sa Jerusalem

upang magsimba sa nakaugalian ng mga
judeyo, at ngayon ay pabalik na sa etiopia,

at siya ay nagbabasa ng kasulatan.

gaya ng isang tupa na
 dinala  sa patayan, At gaya ng 

tupang nasa harap ng 
manggugupit, Gayon ma'y hindi 
niya binuka ang kanyang bibig, 

Sapagkat inalis sa lupa ang 
kanyang buhay …

Narinig ko na
ikaw ay nagbabasa
mula sa propeta

isaias. Naintindihan
mo ba ang iyong

binabasa?

kaga-
galing mo pa
lang ba sa
herusalem?

Ikaw ay nakakilala 
kung ano ang aking 

binabasa. Ngunit di ko 
mauunawaan Hangga't may 
isa na magpapaliwanag sa
 akin nito. Halika, sumakay

 at sumabay sa akin.

Oo, ako'y nagpunta
doon upang magsimba.
Ang relihiyon ng aking

bansa ay hindi 
makapagbigay ng 
kapayapaan. Ang
diyos ay parang

napakalayo.

Nakabasa ako ng isang
ipinangakong mesiyas. Ngayon

nang ako'y pumunta sa Herusalem
merong isang libong nagpahayag

na siya ay dumating na, ngunit siya
ay ipinako sa krus at pagkatapos

binangon mula sa patay. 

ako'y nagsaliksik sa mga
propeta upang makita kung may

ano mang bagay na hinulaan. Alam
mo ba kung ang propeta isaias ay
nagsasalita tungkol sa kanyang
sarili, o patungkol sa ibang tao?

Isaias 53; mga gawa 8:27,30-34
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Alam mo ba, na ang 
aklat ni isaias ay isinulat halos
800 taon na ang nakalipas. Ang
buong ika-53 na kapitulo ay isa

lamang sa maraming hula
tungkol sa mesiyas. Sabi doon

siya ay “kinasuklaman at
tinanggihan.” 

Galing ka pa lamang sa
Jerusalem, kaya alam mo na

kahit gumawa si hesus ng mga
dakilang himala, ang aming mga 

pinuno ay tinanggihan siya.

Hinulaan ni isaias na
 si hesus ay magdurusa ng 
mga sugat upang bayaran 

ang ating mga kasalanan. At 
sa bersikulo 5, sinabi dito na
ang kaparusahang nakatakda 
sana para sa atin bilang mga 
makasalanan ay ipapatong 

kay jesus.

Ang bersikulo 7 ay
isang hula na nang si

hesus ay tumayo sa harap
ng kanyang mga hukom
hindi niya ipinagtanggol 

ang kanyang sarili.

Nagustuhan ko ng husto ang 
bersikulo 6 na kung saan ito ang sinasabi, 

“tayong lahat na gaya ng mga tupang naligaw; 
tayo ay tumungo bawa't isa sa kanyang sariling 

daan; at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang 
kasamaan nating lahat.”  Iyan ay nagsasabi sa 

atin na ang bawat tao ay lumihis sa kalooban ng 
diyos at nagtungo sa kanyang sariling 

makasalanang daan, subalit inilagay ng diyos 
ang ating mga sala kay jesus kaya nang
 siya'y namatay siya ay nagbayad para

 sa ating mga pagsuway.

Nagsabi ang 
bersikulo 8 na siya ay 

kinuhamula sa bilangguan 
at na siya ay papatayin
upang magbayad para sa
pagsuway sa batas ng

kanyang bayan.
sinabi ang

bersikulo 9 na si
hesus ay ililibing
kasama ng mga

mayayaman at sa
masasama.

At nagsabi ang 
bersikulo 9 sa atin na si
 hesus ay hindi nagkasala 

katulad ng ibang mga tao at 
kalooban ng diyos 

na si hesus ay mabugbog at 
magdalamhati, dahil ginawa
ni hesus na pambayad ang 

kanyang kaluluwa para
 sa  kasalanan.

Ang bersikulo 10
nagsasabi tungkol sa 

kanyang pagkabuhay na 
maguli, at pagkatapos sa 
gawain na mangyayari.

At maraming pang
 ibang Mga hula ang nagsasabi

 sa atin na pagkatapos ng kanyang 
pagkabuhay na maguli, si hesus 

ay uupo sa trono at pagkatapos 
nating mamatay, tayong lahat ay 

tatayo sa harapan niya at
magbibigay sulit sa buhay 

na ating isinabuhay.

Isaias 53:3-10, mga gawa 8:35; roma 2:16, 2 corinto 5:21

kasal
anan
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Ako'y nakarinig ng maraming
beses sa mga eskriba at saserdote 

na nagsalita tungkol sa hula sa 
mesiyas. Bakit marami sa kanila ay

hindi tumanggap kay hesus?

May ilan sa mga saserdote at mga 
eskriba ang tumanggap na kay hesus, ngunit 
ang iba ay nasaktan nang itinuro niya ang 

kanilang banal na pagkukunwari. Nias nila ay 
isang mesiyas na papatay sa mga romano, hindi 

ng isang tao na nagbunyag ng kanilang mga 
kasalanan. Nais nila ang mamahala sa isang 
kaharian, ngunit di nila gusto na ang diyos

 ang mamahala sa kanilang mga puso.

Oo, ngunit alam na ng 
diyos ang bawat bagay bago

 pa ito mangyari at mayroong 
higit 340 na mga hula ang ibinigay 

tungkol sa mesiyas. Iyan ang 
paraan kung paano namin alam

 na si hesus ang nag-iisa at 
totoong isinugo
mula sa diyos.

Ang salmo 34:20 ay nagsabi sa atin na walang isang buto man ang
mababali nang siya ay ipinako sa krus. At gaya ng inyong nalaman,

kaugalian na durugin ang mga buto ng mga ipinapako, ngunit si
hesus ay namatay na bago pa nila madurog ang kanyang buto.

Ang bersikulo 17 sa salmo 22 ay naghula na sila ay titingin sa
kanyang pagkahubad at ang bersikulo 18 nagsabi sa atin paano

sila magpalabunutan sa kanyang damit habang at ang iba ay hinati 
nila sa maliliit na piraso para sa kanilang mga sarili.

Ganoon din sa zecarias 12:10 ay nagsasabi sa atin na ang kanyang mga
kamay ay bubutasan, at sa huli, ang mga judeyo ay makakita ang

mga bakas sa kanyang mga kamay. Ang isaias 50:6 ay nagsasabi na
ang kanyang likod ay papaluin at sasampalin siya sa pisngi.

Ang salmo 16:10 ay nagsabi sa atin na kahit siya ay ilibing, ang
kanyang katawan ay hindi mananatili sa libingan nang matagal upang

maaagnas. Ang mga hula ay nagsasabi sa atin na siya ay
pagtataksilan ng isang kaibigan, at ang magtataksil ay magbibigti

ng kanyang sarili, at mauuwi na ang kanyang katawan ay
mahuhulog at lalabas ang kanyang mga bituka sa isang bukid, na

gagamitin din ito upang ilibing ang mga dayuhan. 

Ang lahat ng mga bagay na ito at marami pa ang natupad gaya ng
pagkasulat ng mga propeta. Walang nang katanungan na ang 

mesiyas ay si hesus na taga nazaret, ang tagapagligtas ng sanlibutan.

Sa salmo 22:16 ito'y nagsasabi sa atin na ang kanyang
kamay at mga paa ay bubutasan- na parang dinaanan

ng mga pako. Ang bersikulo 14 ng salmo 22 ay nagsasabi 
sa atin paano siya mauuhaw at na ang kanyang mga buto 

ay mawawala sa kasukasuan sa kanyang pagkamatay, 
ngunit pagkatapos

Salmo 16:10; 22:6,17-18; 34:20; Isaias 50:6, Zecarias 12:10

Mayroon pa
 bang ibang mga hula

na tinupad ni
hesus?

Ang salmo 22 ay
isang hula sa

kanyang kamatayan
sa pamamagitan ng
pagpapako sa krus.

Ngunit hindi ba ang
 mga salmo ay isinulat ng 

1000 taon na ang nakaraan. 
Bago pa may gumamit Ng 
pagpapako sa krus bilang

parusa sa kamatayan?
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Ako ay naniniwala na si
hesus ang mesiyas. Siya

ipinangakong cordero upang
maalis ang ating mga kasalanan.

Di na natin kailangan pang
magsakripisyo. Nias ko maging

isang disipulo ni Hesus.

Babautismohan 
kita kung ikaw ay
saampalataya kay 
hesus ng iyong 

buong puso.

Nandito ang
tubig! Ano ang

pumipigil sa
akin upang

mabautismohan?

Oh! Ako ay
ganoon! Ako ay

sumasampalataya!

Bina-
bautismohan 

kita sa pangalan
ng ating

panginoon at
tagapagligtas 

na si
Hesu-cristo.

purihin 
ang 

diyos!

Saan
pumunta

yung tao?

Bigla na 
lang siyang 

naglaho!

Maaaring kinailangan
 siya ng diyos sa ibang 
lugar. Balik na tayo sa 

etiopia at sabihan si reyna 
kung ano ang ating 

natutunan patungkol
 sa mesiyas.

Ang iglesya ay naitatag sa etiopia at
nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang

panahon kung saan ang karamihan ng mga
cristiano ay pinatay ng mga muslim.

Mga gawa 8:36-39
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