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Dahil sa takot ng kanilang
Mga buhay, ang mga cristiano

ay nagtitipon sa lihim
upang makinig sa pagbasa ng 

salita ng diyos at upang
umawit ng mga papuri.

Sinabi ni jesus, “kung sino mang
tao ang nais maging disipulo ko, pasanin niya 

ang kaniyang krus at sumunod sa akin.”
Ang ibig sabihin niyan dalhin natin ang ating

mga krus sa burol ng pagpapako kung tayo ay
tinawag upang gawin ito. Ngayon ang

Salmo 22 ay nagsasabi sa atin…

Mga mahal naming
kaibigan, ang ating panginoon

ay nagbata upang alisin ang ating
mga kasalanan. Hindi kataka-taka

na tayo rin ay magbata para sa kanya.
Huwag magtaka ng labis sa pag-uusig

na ating nararanasan.

O dios 
tulungan mo 
kami. Ito ang 
mamamatay-
tao, si saulo.

Manatili kung nasaan 
kayo!  Itong dayuhang

relihiyon ay hindi pahihintulutan.
Kayo ay lumalapastangan sa ating

mga ninuno at sa ating bayan. 
Kayo ay mga hangal! Maari niyong

itakwil iyan o mamatay. 

Nagkaroon na tayo
 ng lahat ng mga mesiyas na 

ating tinanggap. Bakit
niyo pa sinasamba ang isang

patay na karpentero?

Ang aming
panginoong

hesus ay buhay
at tagapaglikha 
ng sansinukob.

Maaari kang
magpasiya na

maniwala sa iba
kapag amin nang 

nilagay ang 
iyong asawa  sa 

bilangguan.

Hindi! Huwag  
ang aking asawa!

Tug!

Mateo 16:24; mga gawa 9:1-2

daklutin ang 
kanilang pinuno.
Gagawin natin 

siyang 
halimbawa.

Tug!
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Eto ang isa
Pa sa inyong mga
nagmamahal kay

Cristo.

Alam natin na
ito'y maaaring

mangyari noong
tayo ay naging
mga Cristiyano.

Oo, kailangan
nating manalangin

para sa kanya.
Ipanalangin na ang 

diyos ang magpalambot 
sa kanyang puso at

makita niya ang
katotohanan.

Maalala niyo,
marami sa atin

ay nag-aalinlangan
noong una.

Iyan yung
pariseo na

pinangalanang si saul.
Siya ay humihinga ng
poot at pagpatay.

Si saul
ay puno
ng poot.

Magaling, saulo,
Sa palagay ko ay 

nahanap mo na ang 
lahat ng tagasunod 

ni hesus sa 
Jerusalem.

Hindi, lalo pa silang 
dumarami kapag Pinapatay at 

binibilanggo natin. Sila'y 
Kumalat sa iba't-ibang lungsod. 
Napuno nga sa kanila  ang mga 

sinagoga doon sa Damasko.

Bibigyan kita
 ng mga Utos para 

sa pagdakip sa
kanila, at maaari 
kang  makapunta  

sa damasko.

Pupunta 
ako 

kaagad.

Akala ni saulo ay tungkulin niyang
ipagtanggol ang kanyang relihiyon at 

kanyang bansa laban sa ibang mga paniniwala. 
Subalit nagpa-ligalig sa kanya na ang mga
cristiano ay may taglay na kapayapaan at

lakas ng loob na hindi pa niya alam.

Bigla na lang, isang liwanag  
Na mas makinang pa kaysa 

araw Ang nagpakita sa harap
ni saulo.

Saulo, Saulo, 
bakit mo ako 
pinag-uusig?

Ako si Hesus,
 na iyong inuusig 

kapag ikaw ay 
nagpaparusa
sa aking mga
tagasunod.

Sino ka,
panginoon, na
aking inuusig?

Panginoon,  
ano ang 

gusto mong 
gawin ko?

Tumindig ka.
Pumunta ka sa 
lungsod, at 

pagsasabihan  ka
 kung ano ang 
gagawin mo.

Ang kabayo ni saulo ay
Lubhang natakot kaya 
naitapon siya nito sa

daan at tumakbo palayo.

Mga gawa 9:3-6
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Narinig
mo ba ang

tinig?

Oo, ngunit
hindi ko

maunawaan
kung ano ang

sinabi.

Ako rin, 
hindi. Ito'y

tunog
tulad ng
kulog.

Di ako makakita!
Tulungan ninyo ako.

Di ako makakita.
Ihatid ninyo ako sa

lungsod.

Ito ay
tnig ng
diyos!

Ang aking pangalan ay
Ananias. Sinabi sa akin ni

hesus sa isang pangitain at
sinabihan ako na pumunta sa

iyo at ibabalik niya ang
iyong paningin.

Sa pangalan ni
Hesu-Cristo,

tanggapin mo ang
iyong paningin.

Nakakakita na
 ako! At sabi mo 

ginawa ito ni Hesus. 
Sabihin mo sa akin 

ang higit pa tungkol 
kay Hesus.

Kaya binuksan ni Ananias
ang banal na kasulatan at

ipinakita kay saulo ang
mga hula kay jesus.

Oo, ako'y naging hangal
 talaga. Ang lahat ng ito ay

nandiyan sa kasulatan sa buong
panahon. Ako ay binulag ng aking

kasiglahan sa relihiyon. Gusto 
kong magpabautismo at maging 

isang tagasunod ni Hesus.

Binago ng 
diyos ang 
pangalang 
saulo sa 
Pablo.

Mga gawa 9:7-19

Totoo nga  
na ako ay

bulag.
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Si saulo, ngayon ay Pablo na, ay bagong tao 
na may bagong mensahe. Hindi na niya gustong

pumatay pa ng mga cristiano. Gusto niyang
himukin ang iba upang maniwala kay Hesu-Cristo.

Nauunawaan ko ang
 inyong pag-aalinlangan.

Ako rin, di naniniwala,
ngunit sinasabi ko sa inyo, 
si hesus na taga-nazaret
 ay nakatupad sa lahat ng 
sinaunang hula tungkol 

sa ating mesiyas.

Anong uring hangal
 ka? Paano pinahintulutan 

ng mesiyas ang
kanyang sarili na patayin

ng ating mga kaaway?

Ang diyos naman ay gumagawa 
rin  sa mga hentil. Merong isang 
romanong kawal na naghanap sa 

diyos sa panalangin.

Diyos ko, alam ko na
ikaw ay iisa, ang tagapaglikha 
ng mga tao. Ang relihiyon ng 
aking lahi ay masama at hindi 
ito nagbibigay ng kapayapaan. 
Ipakita mo ang iyong daan at 

ako ay lalakad dito.

Sino? Ano?
Sino ka?
Saan ka

nanggaling?

Ang iyong mga
panalangin ay dininig. Ako'y

isinugo ng diyos. Magpadala ka
ng mga tao sa joppa sa bahay ng 
isang tagapagluto ng balat na 

pinangalanang simon. Makikita mo ito 
na malapit sa baybayin. Ipagtanong 
mo ang isang tao na pinangalanang 

si pedro. Pupunta siya dito at 
sasabihin sa iyo ang katotohanan 

tungkol sa diyos.

Ginawa na 
ng diyos ang
kapayapaan sa
pamamagitan
ng dugo sa

kanyang
 krus.

Pedro, ang aming amo
ay napaka-relihiyosong tao,

isang mabuting tao, ngunit siya ay
naguguluhan sa maraming bagay.
Nananalangin siya sa lahat ng 

panahon, at nagbibigay ng pera sa 
mga pulubi, ngunit siya ay walang

kapayapaan sa Dios.

Anong ibig 
sabihin 
niyan?

Ipapaliwa
nag

ko ito sa
iyong

kapitan.

Ang kapitan ay
sumalubong kay

pedro sa pinto at
yumukod sa kanya.

Tumayo ka. Huwag
 kang magpakita ng 

pagsamba sa akin. Ako rin 
ay isang tao kagaya mo. 

Sama-sama mong tawagin 
ang  Lahat at sasabihin ko

ang mabuting balita.

Ito'y isang dakilang
araw. Pinadala ng diyos si

pedro, Isa sa mga disipulo ni
hesus, upang magsalita sa 

atin tungkol sa kanya.

Oo, akoy lumakad kasama si
hesus sa loob ng tatlo at kalahating taon.

Nakita ko siya na ipinako sa krus, at nakita ko
siya pagkatapos na siya ay bumangon na maguli

sa mga patay. Merong 500 sa amin na nagtitipon
sa isang lugar upang makinig sa kanya na

nangaral pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli. 
Kumain siya kasama namin at nahawakan namin siya.  
Itinuro niya na magmahal sa aming mga kaaway at 

manalangin para sa kanila na umuusig sa amin. 
Isinugo niya ang kanyang espirito…

Mga gawa 9:20-22, 10:1-27, 38-41

Siya ay kordero
ng diyos, upang
alisin ang ating
mga kasalanan.

Subalit ang 
pinaka dakilang 

pruweba ay binuhay 
siya ng diyos  na 
maguli mula sa

 mga patay.
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Si kapitan Cornelio at
kanyang buong 

sambahayan ay naniwala 
sa ebanghelyo ni hesu-

cristo at lahat ay 
nabautismuhan din ng

araw na iyon.

Si Pablo ay pumasok
 sa sinagoga sa 

antiokia at  nangaral 
sa mga judeyo sa 
araw ng sabbat.

Kilala ninyo ako. Inuusig ko
ang mga cristiyano upang mamatay,

ngunit si jesus ay nagpakita sa akin sa
isang nakakabulag na liwanag, na may 

isang tinig gaya ng isang kulog
nagsabi sa akin na ipangaral ang kanyang

salita. Siniyasat ko ang kasulatan tungkol
sa mesiyas at natagpuan ko na tinupad ni 

hesus  ang lahat ng mga hula.

Sa ibang salmo sinasabi
doon na hindi pahihintulutan ng 
diyos na ang kanyang banal ay 

makakita ng kabulukan.  Ito'y isang 
hula na, bagaman siya ay mamamatay, 

ang kanyang katawan ay hindi 
mapinsala. Dapat ito ay malaman na 

matatagpuan niyo kay hesus ang 
kompletong kapatawaran mula sa  

mga kasalanan, isang bagay na
 hindi maibibigay ni moises.

Isinugo ng
diyos si hesus
upang maging
ilaw sa mga
hentil, ang

tagapagligtas ng
lahat ng mga

bansa.

Mga hentil! 
Ang mga hentil 
ay marumi. Sila 
ay di maaring 
makisali sa 

pananampalata
ya ng mga 
judeyo.

Ikaw ay lapastangan!
Si hesus ay hindi tunay
na anak ayon sa batas. 

Ito'y napabalita
na ang kanyang ina ay

buntis na bago
pa sila ikinasal.

Ikaw ay maaring
batuhin upang

mamatay dahil sa
iyong maling
paniniwala.

Dahil kayo ay tumanggi
 sa magandang balita ng buhay 
na walang hanggan, dadalhin 

namin ang aming mensahe sa mga 
hentil, gaya ng ipinahayag

ng mga propeta.

Salmo 2:7, 16:10; mga gawa 2:27, 10:47, 13:35

ito'y nakasulat sa ikalawang
salmo, “Ikaw ay aking Anak. 

Sa araw na ito ay 
ipinanganak kita.”

Sinabi ng diyos na
siya ay magtatayo ng
isang anak na lalake

ni david upang maging
tagpagligtas sa

israel, at ang mga
pinuno sa Jerusalem 
ay parurusahan siya

upang mamatay.
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Nang ito'y naging malinaw kay
Pablo na ang mga judeyo

bilang isang bansa ay patuloy
na itinatakwil si cristo, siya ay

nagpatuloy sa kanyang mga
Gawain sa mga bansang hentil

maliban sa Israel.

Papuri sa diyos at
sa kanyang anak na si 

Hesus. Ang
kaligtasan ay dumating

sa mga hentil!

Sabihan
 mo pa kami 
ng mga hula
tungkol kay

hesus.

Maraming mga hentil
ang nanampalataya sa

ebanghelyo at nagpatuloy
sa biyaya ng diyos.

Pablo,
bautismohan

mo ako!

Ang mga judeyo ay nagalit at
pinalabas si Pablo at barnabas

sa siyudad, na pinagbantaan sila
na papatayin kung sila'y babalik.

Kaya si Pablo at barnabas ay
nagpunta sa asia at dinala ang
magandang balita sa bawat isa

na kanilang makasalubong.

Barnabas, kung
ako ay madapa
patuloy kang

tumakbo. Huwag
kang huminto.

Sa listra, binato ng mga
judeyo si Pablo upang

mamatay at itinapon ang
kanyang katawan sa
labas ng lungsod.

Diyos ko
patawarin mo 
sila. Pinatay 
nila si Pablo.

Mga gawa 14:18-19
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Subalit gumawa ang 
diyos ang isang himala 
at ibinangon si Pablo.

Pablo, akala 
ko ikaw

ay patay na!

Hindi pa, ipinakita ng
 diyos sa akin ang maraming 

bagay na  ako'y dapat magdusa 
para sa kanyang pangalanat 

tayo ay nagpasimula pa lamang. 
Bumalik tayo sa lungsod.

Panginoon,
 ikaw ay 

karapatdapat
tumanggap ng

kaluwalhatian at
karangalan at

papuri…

Sa filipos ng Macedonia, si Pablo
at silas ay pinalo ng 39 na

hagupit at binilanggo. Kahit na
sa kanilang pagdurusa, ang

kanilang mga puso ay puno ng
kagalakan, at sa hatinggabi sila'y
umawit ng mga papuri sa diyos.

Ahhhh! 
Si jesus ay 
panginoon!

Sa mga sumunod na taon si Pablo
ay pinalo sa pamamagitan ng isang
pamalo sa tatlong magkaibang mga
panahon. Subalit siya ay nagpatuloy

sa pangangaral kay jesus.

Mga gawa 14:20, 16:23-25; 2 corinto 11:24-25; Apokalipsis 4:11

Wappp!
Wappp!
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Habang si Pablo ay naglalakbay mula sa
isang lugar papunta sa isang lugar
na nangangaral, tatlong beses ang
barko na sinakyan niya ay lumubog.

Sa Isang panahon siya ay
Nagpalutang-lutang sa dagat ng

isang araw at isang gabi bago siya
 nasagip ng isang dumadaang barko.

Malimit na si Pablo 
ay sinalakay ng mga 

magnanakaw.

Ngunit siya ay 
nagpatuloy sa 
pangangaral.

Nagbata si Pablo ng sakit,
lamig, init, gutom, at lahat

ng bagay ng pagtitiis habang
siya ay naglalakbay sa 

sanlibutan na ipinamamalita sa 
mga tao ang tungkol kay Hesus.

Panginoon,
pagalingin mo ang

katawang ito upang
ako'y makalakad at
makapangaral sa

susunod na 
lungsod.

Si Pablo ay pumunta mula sa isang lungsod patungo
sa isang lungsod nagbibigay ng babala laban sa

pagsamba sa mga diyos-diyosan at nagsasalaysay
ng magandang balita tungkol kay Hesu-Cristo.

Kayo ay tumalikod
papunta sa diyos mula sa

inyong mga diyos-diyosan, at 
ang diyos ay inari kayong ganap 

sa pamamagitan ng
pananampalataya na walang
kinalaman sa kautusan.  kayo 

ngayon ay  kasapi na ng kanyang 
katawan, at kayo ay kabilang na 

sa sambahayan ng Diyos.

Purihin 
ang 

diyos!

Ang bagay 
na ito ay hindi 

nagbigay sa akin 
ng kapayapaan.

Nang ang mga tao ay nanumbalik sa Diyos, iniwan nila ang
kanilang mga diyos-diyosan at mga anting-anting. Itinapon
nila ang bawat bagay sa apoy na may kinalaman sa kanilang 
relihiyon o sa kanilang kasalanan. Sa loob ng 20 na taon,

mayroon nang mga mananampalataya noon sa buong mundo
na nagsisimba sa Diyos sa pamamagitan ni Hesu-Cristo.

1 cor. 10:14, 12:12-13,18; 2 cor 11:25; galacia 2:6; efeso 2:19
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Si jesus ay nagbabala sa mga disipulo. 
“Pagkatapos ay ibibigay nila kayo sa paghihirap 

at papatayin nila kayo. Kapopootan kayo ng lahat 
ng mga bansa dahil sa aking pangalan.  Marami 
ang matitisod at magkakanulo sa isa't isa at 
mapopoot sa isa't isa. Maraming lilitaw na 

mga bulaang propeta at ililigaw ang marami.”

Nang tumanda na yaong mga 
nakakita kay cristo at ang

iglesya ay kumalat sa buong
imperyo ng roma , ang mga

romano ay nagsimulang
hanapin ang mga cristiano at
inusig sila upang mamatay.
Kapag ayaw itakwil ng mga 

mananampalataya si cristo, 
sila ay dinadala sa arena,
at panonoorin ng mga tao 

habang sila ay ginugutay-gutay 
ng mga leyon at mga tigre.

Panginoong
hesus, tanggapin 

mo ang aking
espirito!

Ieeee!

Minsan ang mga cristiano ay 
tinatadtad upang mamatay sa 

pamamagitan ng mga romanong 
manlalaban. Ang mga tao ay humanga 
dahil ang mga mananampalataya ay 

hindi tumalikod sa kanilang
pananampalataya. Sila ay handang 

mamatay para kay hesus.

Jason, 
magkita 
tayo sa 
paraiso.

Huwag!

Ama, huwag mo
silang parusahan
dahil sa kanilang
ginagawa sa amin.

Ggrrrr!

Mateo 24:9-11

Ggrrrr!
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Bago siya namatay, 
humula si hesus

tungkol sa templo:

Nakikita ba ninyo ang
templong ito? Sinasabi ko
sa inyo na ito'y masisira 
at walang isang bato na
maiiwan na nakatayo sa

ibabaw ng isa.

Nakalipas ang 40 taon,
Noong A.D. 70, ang mga romano

Ay dumating at winasak ang lungsod 
at ang templo. Nang ang kahoy sa 
loob ng templo ay nasunog, ang 
ginto ng templo ay natunaw at 

umagos sa mga bitak sa pagitan ng 
mga bato sa sahig at pundasyon. 
Habang sinikap ng mga romano na 
mabawi ang ginto, nakitang nilang 
kailangan na alisin ang bawat bato. 

Ang hula ni hesus ay natupad.

Ang mga judeyo sa herusalem at Israel
na natirang buhay sa digmaan ay tumakas

papunta sa mga hentil na bansa, na
kung saan marami sa kanilang mga lahi
ay namuhay hanggang sa araw na ito.

Pupunta
tayo sa bahay
ng kapatid ko

sa Syria.

Ang mga cristianong judeyo
naman ay tumakas sa ibang mga

bansa na kung saan sila ay
nangaral ng ebanghelyo ni cristo,

at ang iglesya ay lumago.

Kahit saan sila tumakas, 
mayroon  nang mga cristiano 

doon ang malugod
 na tumanggap sa kanila.

Narinig namin ang
 mga nakasisindak na 

nangyari sa Herusalem.
Oo, maaring kayong 

makitira sa amin.

Mateo 24:2; lukas 19:43-44

Wala kaming 
lugar na 

mapuntahan.
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Ang mga apostol ni hesus ay nagpatuloy 
sa pangangaral ng muling pagkabuhay ni Hesu-
cristo hanggang sa kanilang kamatayan. Isa-
isa silang pinatay. Silang lahat ay namatay na 

matapang, yamang alam nila na mayroong
 mas mabuting tahanan sila sa langit.

Ang iba ay 
binato upang 

mamatay.

Ang iba ay
tinanggalan ng mga

bituka habang buhay pa
at pinagputol-putol.

Ang iba ay
pinakain sa mga

mabangis na 
hayop.

Ang iba ay 
pinutulan ng ulo.

Si pedro ay ipinako 
ng patiwarik.

Ang iba ay
Dahan-dahan na
pinakuluan sa

langis.

Ako'y pupunta 
sa mas mabuting 

lugar. Sanay 
patawarin kayo 

ng diyos.

Silang lahat ay namatay sa
pananampalataya, na may

katiyakan na sila ay mayroong
bagong katawan at mas

mabuting tahanan na naghihintay.

Mateo 14:10; juan 21:18

Ang iba ay 
ipinako ng 

mga 
romano.

Hindi ako karapat-
dapat na mamatay gaya 
ng iyong pagkamatay, 

panginoon.
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Animnapung taon
ang nakalipas sa

muling pagkabuhay
ni hesus, si juan

lamang ang
apostol na naiwan.
Siya ay tinapon sa

isang isla na
mabato na tinawag
na patmos. Dinala
ng espiritu si juan
patungo sa langit

na kung saan 
ipinakita 

sa kanya ng Diyos
ang hinaharap. Juan, ipapakita ko 

sa iyo sa mga bagay na
mangyayari sa hinaharap.
Isulat mo ano ang iyong 

nakita at ilagay ito sa isang 
aklat at ipadala sa pitong

iglesya sa asia.

Kapag ang panahong ito ay malapit
na sa katapusan, si hesus ay babalik at 
bubuksan ang mga libingan ng lahat ng 
mga nanampalataya sa kanya. Kasama 
ang buhay na mga mananampalataya, 
sila ay babangon upang katagpuin si 

hesus sa hangin at mananatiling 
kasama na niya magpakailanman.

Sa katapusan ng mga
araw, ang diyos ay dadalaw
sa sanlibutan kasama ang

mga nakasisindak na 
kalamidad. Ang apoy ay

mahuhulog at magkakaroon 
ng ibang mga salot na lilipol 
sa karamihan ng mga tao na 

nabubuhay sa mundo.

Isang tao ang darating at aangkinin
Ang pagiging mesiyas, at lilinlangin

Niya ang maraming tao. Siya ay gagawa 
sa mga tao upang ipakita ang kanilang 

katapatan sa kanya at sa kanyang 
pamahalaan sa pamamagitan ng isang 
marka sa kanilang mga noo o sa likod 

ng kanilang mga kanang kamay.

Ang mga hindi tatanggap sa marka ay
papatayin sa pamamagitan ng 

pagpugot sa kanilang ulo. Ito ay 
isang panahon ng malaking pagdurusa 

para sa kanila na naiwan sa lupa.

I tes. 4:14,16-17;2 tes. 2:3-4, apo. 1:9,11, 8:1-13, 9:18,13:16, 20:4
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Siya ay darating ng buo 
niyang  kaluwalhatian at

kapangyarihan at hindi tulad 
sa isang mortal na tao. Ang 

langit ay mabubuksan at 
siya ay bababa, na nakasakay 
sa likod ng puting kabayo.

1 tes 4:16; apo 1:16, 19:11-21, 20:10-15, 21:1-4

Gaya ng pagkahula, si hesus ay
babalik muli sa huling mga panahon.

Siya ay liliwanag gaya ng araw 
at nakasuot sa kanyang ulo
ang maraming korona. Hawak
ng kanyang kanang kamay ang 

pitong bituin at mula sa 
kanyang bibig ay lalabas ang 

tabak ng katotohanan.

Haharapin niya si satanas at
Ibubulid niya  sa dagat-dagatang 

apoy na kung saan siya ay 
parurusahan  ng walang katapusan 
at hindi na muling tutukso sa tao. 

Ibubulid din ni hesus ang kamatayan, 
ang kanyang huling kaaway, sa 
dagat-dagatang apoy at ang

sanlibutan ay gagawin nang bago.

Titipunin ng diyos ang lahat ng 
sumampalataya sa kanyang anak at
bibigyan sila ng buhay na walang 

hanggan. Papahiran ng diyos ang lahat 
ng mga luha at wala ng kamatayan, 

kalungkutan, pag-iyak o sakit, 
sapagakat ang mga dating bagay ay 

lumipas na. si hesus ay maghahari bilang 
hari at tagapagligtas sa kanyang mga 
matuwid na tao  sa isang mundo na
wala nang kasalanan at kamatayan.
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mayrooon lamang iisang 
diyos at iisa lang ang kanyang 

anak na lalake. Mayroon 
lamang iisang 

pananampalataya at isang 
banal na aklat. Iisa lamang 

ang daan upang makapasok sa 
paraiso pagkatapos ng

buhay na ito. Si hesus ang
daan, ang katotohanan, at 

ang buhay, tulad sa natagpuan 
ng mga tao sa lahat ng bansa.

Gayun pa man mahigit na sa 2,000 taon mula nang
si hesus ay binuhay na maguli sa mga patay, at

mayroon pang marami na hindi pa nakarinig sa mabuting 
balita. Kailangang may isa na magsasabi sa kanila.

Ang ebanghelyo ni hesu-cristo 
ay ipinangaral na sa

loob ng 2000 taon. Si hesus
ay humula na ang kanyang

mensahe sa kaharian ay
lalaganap ng palibot sa buong

mundo hanggang ang bawat
bansa, tribo, at pamilyang

grupo ay makarinig sa
mabuting balita.

Ang ebanghelyo ni cristo ay iba
sa lahat ng mga relihiyon sa

mundo na ito ay hindi pinapalaganap 
sa pamamagitan ng pagpilit at 

pananakot. Itinuro ni hesus sa 
kanyang mga tagasunod na ibigin ang 
kanilang mga kaaway at mapuspos ng 
kagalakan at pag-awit. Ngayon, ang 
mga tao sa bawat bansa at wika ay 
nagagalak sa kapatawaran at sa 

buhay na walang hanggan.

Juan 3:16, 14:6
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Noong 1999, may mga cristiano na
nag-alala dahil marami pa ang hindi 
nakarinig sa magandang balita ay 

nagtipon at tinalakay kung paano nila
maipapadala ang mabuting balita sa

ibat-ibang mga wika sa mundo.

Sila ay nakapagpasiya na ang 
pinakamagandang paraan ay gumawa 

ng aklat na may mga larawan na 
nagsasabi sa mga kuwento ng bibliya 
sa paraan na mauunawaan ng lahat.

Pagkatapos na maisulat ang mga 
salita, natagpuan nila si danny 

bulanadi, isa sa mga nangunguna sa 
buong mundo  sa larangan ng 

pagguhit sa komiks at kinontrata siya 
upang iguhit ang mga larawan.

umabot ng sobra sa pitong
taon upang isulat, iguhit

at isagawa ang aklat na ito.

Ang mga cristiano ay gumastos
ng sarili nilang pera at panahon
upang maibigay ang aklat na ito
doon sa hindi pa nakarinig ng

mabuting balita ni hesus.

Kamusta ka, aking
kaibigan? Meron akong

isang aklat na gusto kong
ibigay sa iyo. Ito'y nagsasabi 
kung paano ka patatawarin 

sa lahat ng iyong mga 
kasalanan at pupunta sa 

paraiso kapag ikaw
ay mamatay.

Hindi ko ito
mababayaran.

Hindi ako
nagpapabayad

para dito. Ito'y
isang regalo.

Ito ngayon ay kasalukuyang
isinasalin at ipinamamahagi sa 

maraming wika sa buong 
mundo- binayaran ng mga 
nag-aalalang cristiano.

Alam ko na ito ay 
totoo! Ako ay nagkasala 
laban sa diyos, ngunit 

isinugo niya ang kanyang 
anak upang mamatay para 
sa aking mga kasalanan!

Ano't katakataka at 
kahanga-hanga!

Ang aking
relihiyon ay hindi

nakapagsabi sa akin
ng kahit ano katulad 
nito. Ito ay pag-ibig

at kapatawaran.

Sumunod
na araw.Bakit mo ako

binigyan ng isang 
bagay na walang 

bayad?

Dahil ako ay
nagmamahal sa iyo,

aking kapatid, at
ang aklat na ito ay
may napakabuting

balita. Kung gayon
 ay babasahin ko
ito para tingnan

kung meron 
pang naiwang

mabuting balita 
sa mundo.

Juan 3:16
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Mahal na hesus,
salamat sa iyong pagibig 
sa akin  at sa pagkamatay 

mo sa lugar ko. Gusto 
kong sumunod sa iyo sa 

buong buhay ko.

Ako'y 
pinatawad na! 
ang diyos ay 
nakatira na 

sa akin!

Asawa ko, isang napaka-
Mangha-manghang bagay ang 

nangyari. Isang taong hindi ko pa 
nakita nagbigay sa akin ng aklat na 
ito. Sinasabi dito ang kuwento kung 

paano ang diyos ay dumating sa 
mundo na isang tao at inalis 

ang ating mga kasalanan.

Ang bahagi tungkol
kay Abraham at moises ay
alam na natin. Ngunit ang

mga sulat sa ating relihiyon
ay hindi na sinabi ang natira 
pang mga kuwento.  Isinugo 

ng diyos ang kanyang anak na 
si hesus upang ibuhos ang 

kanyang dugo at bayaran ang
 ating mga kasalanan.

Oo naman. 
Tinatanggap ni 

hesus
Ang lahat.

Maaari din ba 
na ang mga babae ay 

mapatawad at 
matanggap sa pamilya 
ng diyos kagaya ng 

mga lalake?
Maari bang 
basahin mo 
ito sa amin, 
Mohamed?

Maari ko 
Bang basahin

ito papa? 
Maari ba?

Nakita ng iba ang kapayapaan
na dumating sa pamilya roaul at
dumating upang marinig itong
kamangha-mangha na balita.

Ito talaga ay
Kamangha-mangha na
balita. Dadalhin ko 

rin ang aking pamilya 
upang makarinig.

Sa madaling panahon binasa ni 
Mohamed ang aklat na may larawan 

sa halos lahat ng bawat isa sa 
kanyang barangay. Subalit gusto pa 
ni Mohamed malaman ang higit pa.

Roma 3:23, 6:23, 10:9

315



Meron pa bang isa dito
 ngayon na nagtiwala sa 

panginoong hesus-cristo, at 
gusto mong sumunod sa kanya

 sabautismo ng mananampalataya?
Bumaba dito sa tubig.

Nabasa ko ito dito sa
aklat. Ito ang gagawin sa 

mga mananampalataya upang 
ipakita na ang kanilang lumang 

buhay ay lumipas na at sila 
ngayon ay merong bagong 
buhay kay hesus. Kailangan 

kong sumunod ni hesus.

Ako ay nagbautismo
sa iyo aking kapatid na
babae, sa pangalan ng

ating panginoong
hesu-cristo.

Walay siya dito 
hanggang bukas, 
ngunit siya ay 

nandoon sa ilog sa 
hapong ito.

Kailangan kong
lumakad at Makita

ang taong ito. 
Dalhin mo ako doon 
kung saan mo siya 

nakita.

Saan ninyo
nakuha ang mga

aklat na ito?
Nasaan ang taong
namimigay nito?

 Nandoon sila!

Mohamed, narinig ko
na ang kuwentong ito noon.

Merong isang tao na pumunta sa
tiyangge isang beses sa isang 
linggo at nagsalita tungkol sa 

hesus na ito. Isang araw ng ako'y 
naglalakad sa tabi ng ilog, nakita 

ko siya na nagbautismo sa iba 
diyan sa ilog, gaya nitong

 sinabi sa aklat.

Tatlong araw na tayo
dito at hindi pa natin siya

nakikita. Di pa ba
tayo uuwi sa bahay?

Kailangan
Ko silang 
mahanap.

Mga gawa 19:2-5; roma 6:3-4
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Si mohamed ay nagbautismo sa
 mga Sumampalataya, at sa bawat 

araw sila ay nagtitipon upang 
makinig sa pagbasa ng kasulatan. 

Itoang pinag-uusapan ng bawat isa.

Ang salita ng diyos ay
nagsasabi na walang ibang 

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

natin, kay hesus lamang.  Ang 
ating relihiyon ay gawa ng tao
at hindi makapagligtas sa atin

mula sa kasalanan.

Pinag-aralan ni Mohamed ang kanyang
bibliya tuwing gabi. Siya ay namangha

sa mga kahanga-hangang mga bagay na 
sinasabi nito. Ang iba ay pumunta upang

makinig sa pagbabasa niya.

Iyang aklat na ibinigay
ko sa iyo na may mga

larawan ay isang maliit na
bahagi lamang sa kuwento.
Itong aklat na ibibigay ko
sa iyo ngayon ay pinaka-

salita ng diyos.

Tanggapin mo at
basahin ito araw-araw.
Ikaw ay makakaalam ng
marami pa tungkol kay
hesus at sa pag-ibig ng 

Diyos at sa biyaya.

Maliit lamang ang nalaman  ko sa pananampalatayang 
ito. Ngunit ako'y nagbasa sa aklat  na ibinigay mo sa 
akin, at ang espiritu ay hinipo ang aking  puso. Alam

 ko ito ang katotohanan. Inalis na ni  hesus ang aking 
kasalanan. Maari bang ako'y magpabautismo?

Kung ikaw ay
naniwala kay hesus
ng buong puso mo,

ikaw ay maaring
mabaustimohan.

Ako ay 
masaya para 

sa iyo. Ang diyos 
ay talagang 

mabuti.

Isang
Tunay na
bibliya?

Basahin sa
kanila ang

unang kapitulo
ni Juan!

Mga gawa 8:37, 4:10-12; roma 10:9
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Labas 
madali!

Diyos 
ko,tulungan 

mo kami!

Eekkk!
Huwag
hayaan
na kahit

sino man ay
makatakas!

Ngunit sinabi niya na tayo 
ay magsaya at magalak ng labis
pag sila ay nag-uusig sa atin,

dahil malaki ang ating
gantimpala sa langit.

Sinabi dito sa aklat
ni mateo na kung kanilang 
inusig ang guro ay kanila
ring uusigin ang kanyang

mga lingkod.

Itong dayuhang
relihiyon ay kumakalat.

Kailangan itong mahinto.
Lumakad tayo mamayang
gabi pag sila ay umaawit.

Akoy napopoot sa
pag-aawitan.

Wala pa naman akong nakatagpo 
na isang dayuhan ngunit si jesus ay

mula sa silangan gaya natin.
Gayun pa man siya ay anak ng diyos
na bumaba galing sa langit upang

magbigay ng buhay na walang
hanggan sa buong mundo.

Sino ka na nagsalita
laban sa aming relihiyon?
Ikaw ay nangaral nitong

dayuhang relihiyon. Ito ang
relihiyon ng mga kapitalista
na gustong umapi sa atin.

Panginoon, 
tulungan mo 

silang makakita sa 
katotohanan.

Juan 15:20;  mateo 5:11-12
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Kailangan
nating

magmadali; ang
gusali ay

malapit nang
bumagsak sa

atin!

Nang si Mohamed ay babalik
Na sana sa nasusunog na 

bahay upang hanapin ang iba…

Ang gusali
ay gumuho sa

kanilang
dalawa.

Namatay siya sa
pagserbisyo sa ating

relihiyon.
Parusahin natin

ang mga cristiyano
dahil dito.

Ibinigay ni 
Mohamed ang 
kanyang buhay 

para sa kanyang 
mga kaibigan. 

Wala nang mas 
dakilang pag-

ibig.

Inay, huwag
malungkot. Si itay
ay kasama ni jesus

kahit ngayon.

Inilibing nila ang pari na 
may lungkot at takot, dahil 
sila ay walang pag-asa sa 
buhay na walang hanggan.

Hinila ni
Mohamed ang

kanyang kapatid
mula sa apoy.

Krak!

whosh

Juan 15:13

Krak!

whosh
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Mayroon mga
cristiano doon upang 

magsabi sa kanila. 
Kung sila ay maniwala, 
sila rin ay maliligtas.
Ngunit kung hindi…

Paano ang iba pa sa
aking mga kababayan
na hindi pa nakarinig?

Ngunit 
panginoon,  

paano ang aking 
pamilya?

Mabuting gawa,
mabuti at matapat

ko na alagad. Ikaw ay
maari nang pumasok sa
aking kagalakan. Meron
akong inihanda na bahay

para sa iyo.

Sila ay sasama rin
 sa iyo pagdating ng

panahon. Merong
pa akong gawain para

gawin nila.

Hindi, huwag 
dagdagan ng 

apoy!

Saan mo ako
dadalhin? Ako'y 

patay na. ako'y dapat
bumalik sa ibang
anyo ng buhay.

Ang reinkarnasyon
ay isang kasinungalingan.

Ikaw ngayon ay papunta na 
sa iyong huling kahatulan.

Ikaw ay nagsinungaling
sa mga tao. Hindi ka

nakakilala sa akin. Ikaw ay hindi
nagmahal sa iyong kapitbahay o

naging mabuti sa iyong mga
kaaway. Ikaw ay naging matakaw
at batugan. Ang iyong puso ay
puno ng kayabangan. Ang iyong

buhay ay natapos sa
pamamagitan ng iyong

sariling poot. ikaw ay di 
karapatdapat sa 
buhay na walang 

hanggan. Itapon siya 
sa labas  Na puno

 ng Kadiliman.

dumating 
ang anghel
at dinala si
mohamed sa

paraiso.

Mateo 7:21-27' 25:21,30; 1 Cor. 6:9-11, Santiago 4:11-17
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