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Ang mga taong nakatira sa palestina,
ang lupain na kung saan ang mga anak ni
Israel ay dumating, ay masama. Sila ay
tinatawag na Canaaneo at may ibang

wika kay sa mga Israelita. Sila ay nag-
aalay ng mga taong sakripisyo at 

yumuyuko sa harap ng mga diyos na gawa
sa ginto, pilak, tanso, at kahoy.

Kami ay nag-aalay
nitong inosenteng bata

sa iyo, o baal. Nawa
ang kanyang dugo ay

magpahinahon sa iyong
matinding galit.

Ibibigay ko 
ang aking 

sanggol upang 
ibayad sa 

kasalanan ng 
aking

kaluluwa.

Isang araw,
tayo ay magiging
mataas na pari, at
ang mag-aalay sa
mga sakripisyo. Ito'y nakakasuya.

Ngunit kailangan ito'y
gawin. Gumawa ng

mabuti, tumanggap ng
mabuti; gumawa ng
masama, tumanggap

ng masama.

Pinadala ng diyos ang mga propeta at
mga saserdote upang sabihan sila na 
magsisi, ngunit sila'y nagpatuloy sa 
kanilang mga kasalanan. Katulad ng 

pagpatay ng diyos sa mga tao sa 
panahon ni noe at sa mga siyudad sa 

sodom at gomora, nais din niya ngayon 
patayin ang mga tao sa canaan.

Deuteronomio 18:9-11
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Ang mga taong sumasamba sa mga
diyosdiyosan na nakatira sa lupaing
ipinangako ay tumutol sa presensya 

ng mga anak ni Israel at nakipag-away
upang mapanatili ang kanilang lupain,

subali't binigyan ng diyos ng 
kapangyarihan ang mga Isaraelita 

upang matalo sila.

Bakit
nangahas

kang pumasok
dito sa banal

na templo!

Pinatay 
mo na ang 

iyong huling 
sanggol.

Nang matapos ang madugong
digmaan, tinalo ng mga hebreo ang 

kanilang mga kaaway, at nasa  
kanila na ang pagkontrol ng lupai. 

Nagsalita si Josue sa mga tao.

Josue 24:2-14

Ang ating
pinakaunang ninuno,

si abraham, nanggaling
sa isang lahi ng

mga sumasamba sa mga
diyosdiyosan. Nagsalita
ang diyos sa kanya at
nangako upang gawin

siyang dakilang
 bansa. 

sinabi rin ng diyos na
 ang kanyang bayan ay bababa

 sa ehipto at doon manatili sa loob 
ng 400 na taon, na pagkatapos nito 

siya ang manguna sa kanila pabalik sa 
lupain na ngayon kayo ay nakatayo.

 nandito na tayo ngayon, 
pagkaraan ng higit 500 na taon
at tinupad ng diyos ang kanyang

mga pangako kay abraham.

ngayon pumasok na
 kayo at manirahan sa

buong lupain. Huwag kayong
sumunod sa halimbawa ng mga

makasalanan na namuhay
sa lupaing ito nang wala pa
kayo, sapagkat hahatulan 
kayo ng diyos katulad ng 

hatol niya sa kanila.
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Sa bagong lupain sila ay tahimik.
Ang bawat isa ay nagmamay-ari
sa kanyang sariling sakahan at

marami ang pagkain. ang
Pinagpala sila ng Diyos ng

higit sa lahat ng tao.

Ang iyong
hapunan ay
handa na.

Pagkatapos
 na makuha 
agad itong 

malaking bato.

Gaya ng ipinangako ng Diyos, ang mga
Hebreo ay dumami hanggang sa mapuno 

nila ang lupain.  Ang kanilang mga 
lungsod ay buhay sa mabuting 

pakikisama at hustisya. Ang bagong 
bansa ay tinawag na israel.

Kapayapaan
sa iyo, aking
kapatid na

babae. Kamusta
ang isda
ngayon?

Gaya ng dati, 
ito'y sariwa

mula sa 
dagat

.
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Tinalo ni jehovah ang inyong mga kaaway,
subali't meron pa rin pagsamba ng diyosdiyosan
sa lupaing ito. Piliin ninyo sa araw na ito kung

sino ang inyong paglilingkuran, kung ang huwad
na mga diyos ng mga taong ito, na sa kanilang
lupain kayo nanirahan, o sa Diyos ni Abraham.

Para sa akin at ng aking sangbahayan, kami
 ay maglilingkod sa Panginoon.

Ipinagbawal ng diyos na kami
 ay tumalikod sa panginoon upang

maglingkod sa ibang mga diyos; dahil sa
dakilang kapangyarihan iniligtas kami ni
jehovah mula sa pagkaalipin sa ehipto

at kami ay inalagaan sa disyerto.

Ang diyos ay isang
banal na diyos; siya ay isang
selosong diyos; kung kayo ay
tatalikod sa kanya at sumunod
sa mga diyosdiyosan, siya ay

magbabago, sasaktan
at uubusin kayo.

Kayo ay mga saksi sa bawat isa 
na inyong pinili ang panginoon, 

upang maglingkod sa kanya.

Isusulat ko sa aklat ang
kasunduan na iyong ginawa

sa diyos sa araw na ito.

Gaya ng pagsunod namin kay
moises sa lahat ng bagay, sa gayon

kami ay susunod sa inyo; kasama mo lamang
ang panginoong diyos, gaya nang siya ay kasama

ni moises. Kahit sino mang magrebelde laban
sa kautusan ng diyos ay papatayin.

Ang mga tao ay pinamahalaan ng
mga hukom na nakipagsalita sa

diyos at nagbabasa ng mga salita
ni moises. Sila'y nagpapaliwanag ng

batas ng diyos sa mga tao at
nangunguna sila sa pagsunod sa diyos.

Ano ang sabi
ng batas ng diyos
tungkol sa isang

baka na
nanuwag sa
isang tao?

Exodo 21:28-29; josue 24:15-24

At pinaalis ng panginoon sa
harapan natin ang lahat ng mga
tao, kahit na ang amorrheo na

nakatira sa lupaing ito. Kaya kami 
rin ay maglilingkod sa panginoon;

dahil siya ang aming diyos.

Nangangako 
kami na

maglilingkod sa
Panginoon.

Kami ay mga saksi.

Sinabi ni moises 
na ang may-ari ang 
may pananagutan sa 

nangyari at ang 
baka ay kailangang 

patayin.

99



Hindi anak. Ang
tagalipul ay hindi

darating, ngunit ang dugo
ng batang tupa ay tatakip
sa ating mga kasalanan

at gagawin tayong
katanggap tanggap sa

paningin ng diyos.

Sila'y nangako kay josue na sila
ay sasamba sa diyos at tutupad
sa kanyang kautusan, ngunit

hindi lahat ay nagpatuloy
sa pagsamba kay jehovah.

Gaya ng babala ni 
josue, pinadala 

ng diyos ang mga 
pagano upang 

lipulin ang israel.

 Huwag! Iligtas
mo ako baal!

Mga hukom 3:7-8,12-13, 4;1-2, 10:6-7

Sa maikling panahon, ang mga tao ay
nakaalala sa mga milagrong ginawa ng

diyos sa panahon ni moises at josue. Sila ay
nagpapasalamat dahil sa paglaya mula sa

pagka-alipin ng mga ehipcio. Sila ay
naglingkod kay jehovah na diyos at nag-alay

ng mga sakripisyo dahil iniutos sa kanila.

Itay, bakit papatayin
 ng mga saserdote
ang ating tupa? Ang

tagalipul ba ay dadaan
gaya ng ginawa
niya nang ang

ating mga ninuno ay
nasa ehipto?

Nang huminto ang mga himala,
ang sumunod na henerasyon ay
nakalimot sa buhay na diyos at
sumamba sa harap ng walang

buhay na mga larawan. Sinamba rin
nila ang kanilang mga ninuno.

Yahhhh!

100



O jehovah, 
patawarin mo 
kami sa aming 

mga kasalanan at 
ibalik ang aming 

kapayapaan.

Ang mga tao ay napagod na
sa pagsunod sa mga hukom
na naghahanap sa diyos at

nangangasiwa sa mga tao ng
diyos mula sa aklat ng

diyos, kaya sila ay nagpasiya
na magkaroon ng isang hari
upang mamahala sa kanila.

Isang propeta at hukom na pinangalanang
samuel ay nagbabala sa kanila na sa

kapag nagkaroon sila ng isang hari sila ay 
tumatanggi sa diyos bilang kanilang 

pinuno, ngunit ayaw nilang lumakad sa
pananampalataya. Si haring saulo ay

umabuso sa kanila, kinuha ang kanilang
pera, kanilang ari-arian, ginawang alipin

ang kanilang mga anak na lalake at
inabuso ang kanilang mga anak na babae.

Ang iyong mga
lupain ay kukumpiskahin

para sa kabutihan ng
kaharian. Iwanan niyo
dito ang inyong anak

na babae. Kami ang
mag-aalaga sa

kanila.

I samuel 8

Nang dumating ang hatol 
sa mga tao ng diyos, sila 
ay nakaalala sa kanyang

batas at ipinahayag
ang kanilang kasalanan.

Nang sila'y
nangumpisal sa

kanilang kasalanan,
pinatawad niya sila

at ibinalik ang dating
kalagayan ng 
kanilang lupa.
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I samuel 16;1-13, 18:10-11, 31:4; Salmo 23:1-3

Si saulo ay namatay sa digmaan 
at ang kanyang kaluluwa ay 

pumunta sa impyerno.

Ang panginoon ay 
aking pastol, hindi ako 

magkukulang. 
Pinahihiga niya ako sa 

luntiang mga pastulan. 
Pinanunumbalik niya 
ang aking kaluluwa.

Si david ay matuwid at
minamahal ng diyos. Siya

kaya ang tao na magliligtas 
sa sangkatauhan mula sa

kasalanan at kamatayan? Si
david kaya ang ipinangako?

Kadiliman ang 
nakikita ko.  Hindi ito 

mabuti. Ikaw
ay mamamatay sa

digmaan at iba ang
hahalili sa iyo.

 Pumili ang diyos ang isang batang
lalake upang ipalit kay saulo

bilang isang hari. Siya ay isang
pastol ng mga tupa na

nagmamahal sa diyos at tinupad
ang kanyang kautusan; ang taong

sinubukan patayin ni saulo.

Nang si haring saulo ay 
tumanda na, ang masamang 

espiritu ay dumating sa 
kanya at siya ay nagkaroon 
ng hindi makontrol na galit.

 Isang araw, sinubukan
niyang sibatin ang isang
batang pinangalanang si
david na tumutugtog ng

alpa para sa kanya.

Si saulo ay tumalikod
sa buhay na diyos at
nagkonsulta sa mga

mangkukulam.

Si saulo ay lalo pang nagkasala. 
siya'y naging seloso sa bawat isa at 

matakutin. Ang masamang mga
espiritu ay nangakong magbibigay

sa kanya ng kapangyarihan at
kayamanan, subali't sila'y nagdala
lamang ng dagdag na lungkot at

paghihirap sa kaluluwa.
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Ibalik ang
lupain ng babaeng

ito sa kanya at
tiyakin na hindi
na siya dapat 

buwisan.

Ang david na ito'y mahilig 
umawit at sumulat ng

maraming mga awit sa diyos.

2 samuel 2:4; salmo 1; mga gawa 13:22-23

Nang si saulo ay namatay, si
david ay naging hari at

pinangunahan ang mga tao
upang sumamba sa diyos at

tumupad sa kanyang kautusan.

Sa ilalim ng paghahari
ni david, ang bansa

ay umunlad at
namuhay ng matuwid.

Sinulat ni david: 

mapalad ang tao na hindi lumalakad sa 
payo ng mga masama, ni tumatayo sa 
daan ng mga makasalanan, ni umuupo 

sa upuan ng mga manunuya. Ngunit ang 
kanyang kagalakan ay nasa batas ng 
panginoon; at sa kanyang batas siya 
ay nagbubulay-bulay sa araw at gabi.

At siya ay magaya ng isang 
punongkahoy na itinanim sa tabi ng 
mga agos ng tubig, na nagdadala ng 
kanyang bunga sa kanyang panahon; 
ang kanyang dahon naman ay hindi 

nalalanta; at sa kahit anong kanyang 
ginagawa ay magtatagumpay.

ang mga masama ay hindi gayon: ngunit 
parang ipa na ang hangin ang 

nagtataboy. Kaya ang mga masama ay 
hindi tatayo sa hukuman, ni ang mga 
makasalanan sa kapulungan ng mga 

matuwid.

sapagkat ang panginoon nakakaalam sa 
daan ng mga matuwid: ngunit ang daan 

ng mga masama ay mamamatay.

 (Salmo 1) 
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Tungkol sa 
darating na 

tagapagligtas, 
sinulat ni david:

Siya ay maghahatol ng katuwiran sa
iyong bayan, at ang iyong dukha ng
may paghatol. Ililigtas niya ang mga

anak ng nangangailangan, at dudurugin
ang mapang-api. Sa kanyang mga

araw ang mga matuwid ay dadami; at
kasaganaan ng kapayapaan habang
ang buwan ay nanatili. Siya naman

ay maghahari sa mula sa dagat
hanggang sa dagat, at mula sa ilog
hanggang sa mga dulo ng lupa. Oo,
ang lahat ng mga hari ay yuyuko sa

harapan niya: ang lahat ng mga
bansa ay maglilingkod sa kanya. Siya
ay magliligtas ng kanilang kaluluwa
mula sa paglinlang at karahasan: at

siya ay mabubuhay. Ang mga panalangin
ay gagawin para sa kanya ng tuloy-

tuloy;
at sa araw-araw siya ay

pupurihin. Ang kanyang pangalan ay
mananatili magpakailanman: ang

kanyang pangalan ay panatilihin gaya
ng araw: ang mga tao ay

mabibiyayaan sa kanya: ang lahat
ng mga bansa ay tatawagin siya

na mapalad.

Sinabi ng diyos kay david:
“pagkatapos na ikaw ay

mamatay, itatatag ko ang iyong
kaharian sa ilalim ng iyong

anak na lalake. Siya ay
magpapatayo ng isang templo
na ako ay sasambahin, at aking

pananatilihin ang kanyang
kaharian na magpakailanman.”

Subalit meron pang isang pangako
ng diyos na hindi pa natupad – ang
pagdating ng isang tagapagligtas
na lilipul sa mga gawa ng diyablo.

Ang mga tao ay nagkasala pa rin, at
ang dugo ng hayop ay inaalay pa rin
upang ibayad sa kasalanan. Ngunit
sila'y nagpapasalamat na ang diyos

ay nagbigay sa kanila ng paraan
upang itakip sa kanilang kasalanan
hanggang sa panahon na itinakda
na ang tagapagligtas ay mag-aalis
sa kasalanan magpakailan paman.

2 samuel 7:12-16; salmo 72:1-20

Nagsalita ang diyos kay david at ipinakita 
ang maraming mga bagay tungkol sa hinaharap. 
Isinulat ni David ang hula na iyon sa aklat ng 
mga Awit. Karamihan sa mga ito ay natupad na.

Pagkatapos na si david ay namatay,
si solomon na kanyang anak na

lalake ang naging hari (971 B.C.) Sang-
ayon sa mga ipinagbilin ng Diyos kay 
David, itinayo ni Solomon ang templo 

(966 B.C.) upang mapalitan na ang 
lumang tabernakulo na ginamit nila sa 

disyerto. Ang bayan ng Israel ay lalong  
umunlad kaysa dati. Tunay na tinupad ng 

Diyos ang kanyang pangako na dalhin 
sila sa lupain at pagpalain sila doon.
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Ang mga tao ay pumunta sa templo
upang makinig sa pagtuturo mula sa
banal sa kasulatan. Sila'y sadyang 
nasiyahan sa mga hula tungkol sa
pagdating ng isang tagapagligtas.

Ang Panginoon ay sumumpa ng katotohanan 
kay david; hindi niya babaligtarin: ang bunga 
ng iyong katawan ay aking ilalagay sa iyong 

trono (Salmo 132:11)// ikaw ay aking anak; 
sa araw na ito ay ipinanganak kita. 

Hagkan ninyo ang anak, baka magalit
 siya, at kayo ay mapahamak sa daan, 

sapagkat ang kanyang poot ay
 madaling mag-alab. (salmo 2:7, 12)

Sinulat ni David ang maraming mga
bagay tungkol sa darating na

tagapaligtas:

sinabi ng panginoon sa aking
panginoon, umupo ka sa aking kanan,

hanggang aking gawin ang iyong
mga kaaway na tuntungan ng iyong paa.

(salmo 110:1)

ang iyong trono, o diyos, ay
magpakailanman: iniibig mo ang

katuwiran, at kinasusuklaman ang
kasamaan: kaya ang diyos, ang iyong

diyos, ay pinahiran ka ng langis,
langis ng kagalakan na higit kaysa

iyong mga kasamahan.
(salmo 45:6-7)

Marami pang mga hula sa
darating na tagapagligtas:

Gagawin ko rin siya na aking panganay,
mas mataas kaysa mga hari sa lupa.

(salmo 89:26-27)

Ako'y nalulugod sa paggawa ng iyong
kalooban, o diyos ko: oo, ang iyong 

batas
ay nasa loob ng aking puso.

(Salmo 40:8)

ako'y magbubukas ng aking bibig sa isang
talinghaga: ako'y magbibigkas ng 

malabong
pananalita sa nakaraang panahon:

(salmo 78:2)

Sinulat ni david ang isang 
kakaibang bagay tungkol sa 

darating sa mesiyas: 

ako ay ibinuhos na parang tubig, 
at lahat ng aking mga buto ay 
nakakalas sa pagkakabit: ang 
aking puso ay parang pagkit; 

ito'y natunaw sa loob ng aking 
dibdib. Ang aking lakas ay 

natuyo parang basag na banga; 
at ang aking dila ay dumidikit sa 
aking ngalangala; at dinala mo 
ako sa alabok ng kamatayan. 
Ang pangkat ng masama ay 

nakapaligid sa akin; binutasan 
nila ang aking mga kamay at 

aking mga paa. Pinaghatian nila 
ang aking mga kasuotan sa 

kanila, at nagsapalaran para sa 
aking mga damit.

 (Salmo 22:14-18)

Si solomon ay nagkaroon ng mahaba at masaganang paghahari, ngunit
pagkatapos na siya ay namatay ang kalahating hilaga ng kaharian ay

humiwalay at ginawa ang masamang si Jeroboam na kanilang hari (975 B.C.)
ang hilagang kaharian ay malayo mula sa templo sa Jerusalem, kaya

gumawa sila ng kanilang sariling lugar sa pagsamba, kompleto sa mga
diyosdiyosan sa imahen ng mga gintong baka.

Ngunit paano ang
batas ni moises at

ang templo na
pinatayo ng diyos

sa jerusalem? 

Ito ang diyos na
naglabas sa iyo mula

sa ehipto, at heto 
ang kanyang mga 

saserdote. 

Maraming daan
 patungo sa diyos. May 
ilan na tumatawag sa 
kanya ng jehovah, ang 

ilan allah, ang ilan 
chemosh, ngunit tayo'y 

tatawag sa kanya
 ng baal.

Ngunit paano ang banal
 sa kasulatan na binigay ng 

diyos sa kanyang mga propeta? 
Ito'y naguutos sa atin na huwag 

magkaroon ng ibang diyos. 
Nagsasabi ito na isa lamang ang 

diyos at isang daan patungo
 sa kanya.

1 mga hari 12:20, 28-29; salmo 2:7, 12, 22:6, 14-18, 40:8, 45:6,7, 89:26-27, 110:1,4, 132:11
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 Sa palagay mo ba
makitid ang isip ng 

Diyos?

Ayaw ko nang marinig
 pa nito! Ang pagsamba kay 

baal na ang opisyal na 
relihiyon sa lupain. Ang mga 

walang pananampalataya 
ay patayin!

Nang pinili ng mga saserdote ang toro na imahen sa pagsamba,
sila ay walang kaalam-alam na pinili nila ang imahen ni lucifer,
ang makasalanang kerubin. Sila'y sumamba sa diyablo, at siya

ay nasiyahan, dahil inilayo niya ang mga tao mula sa
pangako ng diyos tungkol sa darating na tagapagligtas.

1 mga hari 12:28, 13:1-2; Jeremias 44:17-25

O baal tanggapin 
mo itong mga 

sakripisyo galing 
sa mapagkumbabang 

mga kamay.

Purihin ka reyna 
ng kalangitan, ina ng 
diyos, pakinggan mo 

ang aming mga dalangin 
at patawarin mo kami 
sa aming kasalanan.

Ano ang
ginagawa mo
dito sa banal

na lupa?

Sa pangalan ni jehovah, na 
kung saan kayo ay tumalikod, makinig ka
 sa salita ng panginoon. Isang bata ang 

isisilang na binhi ni david. Mula sa kanyang lahi 
ay darating ang tagapagligtas. Ang kanyang 

pangalan ay josias, at sa altar na ito 
susunugin niya ang mga pari ni baal.
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Sa pamamagitan ng
salita ng panginoon

sinasabi ko sa iyo na ang
mga buto ng mga paring ito

ay susunugin ni josias
sa altar na ito.

Paano ka nakapagsalita
ng ganyang bagay?

Walang makakapagsabi sa
hinaharap maliban ang

mga diyos lamang.

Ang diyos ay magbibigay
sa inyo ng isang palatandaan na

ako'y nagsasalita para sa kanya. Sa
araw na ito ang magandang altar
na iyong pinagawa upang sumamba

sa piping diyosdiyosan ay
mabibiyak at ang mga alabok

ay kakalat.

Ha, ha, ha! Makinig
sa banal na sigaw

ng asno. Akala niya
siya lang ang tama at

ang bawa't isa ay 
mali!

Sunggaban siya! 
Patayin siya. Naglakas 
loob siyang nagsalita 
kontra sa relihiyon 

ng ibang tao!

Ang aking bisig 
ay natuyo! Hinatulan 

ako ni jehovah. 
Ipanalangin mo 
na pagalingin 

niya ako.

Panginoong diyos
ipakilala mo ang iyong
sarili sa araw na ito.

Pagalingin mo ang
bisig ng hari.

Ito'y isang 
himala! 

Pinagaling 
ng diyos ang 
aking bisig!

1 mga hari 13:2-6
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Hindi!

Nagsalita si 
jehovah

Sinira niya ang
aking relihiyon.
Walang natira.

Sa totoo ikaw ay alagad
ng diyos! Walang propeta ni

baal ang makakagawa ng ganoong
bagay. Sumama ka sa akin. Tayo ay
magpalamig ng ating mga sarili ng
mga pagkain at inumin at mamaya

ako'y magbibigay sa iyo ng kayamanan
at karangalan para sa iyong
malaking serbisyo sa diyos

sa araw na ito.

Huwag, hindi ako maaaring
sumama sa iyo. Sinabi ng diyos

na hindi ako kakain at iinom
samantalang ako'y nasa israel,
at hindi na babalik sa parehong

daan na ako'y pumunta dito.

Hindi ko rin maintindihan.
Alam ko lang na ang diyos ang

nagsasalita at hindi ako.

1 mga hari 13:5, 7-9

pero sinabi mo 
na ang mga buto ng 
pari ay susunugin sa 
altar. Ang altar ay 

wala na at wala 
namang namatay.

Ieeee!

Krash!Krash!

Booom!
Booom!
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Kaya gaya ng sinabi ng diyos,
 ang propeta ng diyos ay nagbalik 
sa ibang rota. Wala siyang pagkain 
o tubig sa loob ng dalawang araw 

at siya ay talagang uhaw at 
gutom. Dalawang batang lalake, 

na sumasamba sa gintong baka sa 
araw na iyon, sumunod sa kanya
upang makita kung saang daan 

siya pupunta.

Itay, hindi
sana ako

maniniwala
kung hindi
ko nakita

ito. Katulad 
ito ng

mga unang 
propeta sa

Israel.

Itay, sa palagay mo ba
Totoo ang sinabi niya? Si 

jehovah lamang ba ang buhay
 na diyos? Ang atin bang mga 
diyosdiyosan ay mga kahoy

 at ginto lamang?

Magmadali!
Upuan ang

asno! Kailangang
makita ko siya!

Nakita niya ang propeta ni jehovah na nakaupo 
sa ilalim ng isang punongkahoy. Gusto niyang 
mapalapit sa taong ito na may kapangyarihan. 

Dati rin siyang propeta ni jehovah, ngunit 
nang ang kaharian ay nahati sinunod niya ang 

pagsamba sa diyosdiyosan ng kanyang mga 
kalahi. Ang naging dahilan niya, “di ba pareho 

lang ang lahat ng mga relihiyon?”

Maaaring ikaw ang alagad ng diyos na
 galing sa juda. Mukhang pagod ka. Halika 

sumama ka sa akin at bibigyan kita ng 
pagkain at inumin.

Hindi ako 
pwede; sinabi 

sa akin ng 
diyos na ako'y 
hindi kakain at 
iinom sa lugar 

na ito.

Salamat sa Diyos, 
ako'y talagang 

uhaw na.

Alam mo ba, ako rin
ay isang propeta na

katulad mo, at sa umagang
ito isang anghel ni jehovah

ang nagsalita sa akin at
sinabi sa akin na ikaw ay

dalhin sa aking bahay upang
kumain at uminom.

Ito'y masarap na pagkain, 
ngunit ako'y kailangan 

bumalik na sa juda.

 Papa
naghuhula

ka. Nagsalita
rin ba ang

diyos sa iyo?

Sinabi ni jehovah 'dahil
hindi ka tumupad sa kautusan ni

Jehovah na diyos, ngunit kumain at 
uminom sa lugar na ito, ang iyong 
bangkay ay hindi babalik sa juda 
upang ilibing sa sementeryo ng 

iyong pamilya.”

Oo anak
ko, heto uli
ang unang 

pagkakataon
sa maraming

taon.

Ako'y natatakot
at ito'y

aking pagkakamali.

Ibig mong 
sabihin siya'y 
mamamatay?

1 mga hari 13:10-22
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Ang propeta ay umalis na mabigat ang 
kalooban,  alam niya na ang diyos palaging 

tumutupad sa kanyang salita. Alam din niya sa 
siya ay mamamatay. Hindi lang niya alam na 

ganoon kaaga, o sa ganitong paraan.

Hindi pa ako
nakakita ng gaya
nito. Pinatay siya
ng leyon ngunit
nakaupo lamang

siya doon at hindi
siya kinain.

Ito'y mas 
katakataka na ang 
leyon at ang asno 

ay nakaupo doon na 
parang sila'y 

nagbabantay sa 
katawan.

Kinuha ng bulaang propeta ang
alagad ng diyos at inilibing siya sa
kanyang sariling libingan kasama

ng mga propeta ni baal, malapit sa
lugar na sinira ng diyos ang altar.

Pinatay siya ng
diyos dahil sa

kanyang pagsuway.
Tunay na ang

lahat na kanyang
hinulaan ay
matutupad.

Ang alagad ng diyos ay inilibing at madaling
siyang nakalimutan ng lahat ngunit may kaunti 
na hindi. Ang altar ay inayos at sa halos 300

na taon ito'y ginamit pa rin ng mga sumasamba 
kay baal, ngunit walang isa sa kanila ang 
nagsunog  ng kanilang mga buto sa altar

gaya ng hinulaan ng alagad ng diyos .

Tatlong daang taon ang nakalipas, isang hari ang 
pinangalanang si Josias ang umupo sa trono sa 
juda (640 B.C.). siya ay nagpunta sa templo at 

nakakita ng isang kopya ng Biblia. Ito'y 
nagpalungkot sa kanya nang malaman niya na ang 
bansa ay nakalimot sa buhay na diyos at sumunod 
sa mga diyosdiyosan, kaya iniutos niya sa lahat 
ng mga matatanda, mga propeta, mga saserdote, 

at sa lahat ng mga nakatira sa jerusalem na 
magtipon upang makinig sa pagbasa ng aklat.

Nahiya ang mga tao sa
kanilang mga kasalanan 

at nagkasundo na
tuparin lahat ng

mga salita sa aklat.

1 mga hari 13:23-31; 2 mga hari 21:24, 22:8-11, 23:1-3

Hindi pa ako 
nakakita ng gaya 
nito. Pinatay siya 
ng leyon ngunit 
nakaupo lamang 

siya doon at hindi 
kakain sa kanya.

Eeeiiii!
Eeeiiii!
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Tinupad ng mga tao ang 
batas ng diyos at sinira ang 
lahat ng mga diyosdiyosan 
sa lupain. Pinatay nila ang 

lahat ng mga pari na 
nagsusunog ng insenso sa 
araw, buwan, mga planeta, 

at sa reyna ng langit.

Ang batas ng diyos, 
na binigay ni moises, 
nagbabawal sa gawain 
ng mga bading, kaya

lahat ng sodomita ay
pinaalis sa bayan.

Nilinis din nila ang lupa sa
lahat ng mga nagkokonsulta

sa masasamang espirito,
ang mga tagapamagitan, at

mga mangkukulam.

Basagin ang 
kanyang bolang 

kristal at sunugin 
ang bahay.

2 mga hari 23:5, 7, 10

Banal na 
ina, iligtas 
mo kami!

Mga walang 
paki-alam na 

kalog.
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Inakyat ni josias ang
mga mataas na

lugar na kung saan ang
propeta ay nakaharap
si jeroboam, isang

hari ng israel, 300 na
taon ang nakalipas. Giniba nila ang altar,

sinira ang lahat ng
mga diyosdiyosan, at
pinutol ang lahat ng

mga kahoy, giniling ito
upang maging alabok.

Iisa lamang ang 
diyos at hindi siya dapat 

sambahin sa pamamagitan nga 
mga larawan. Itong mga 

bulaang saserdote ay inakay 
ang mga tao papalayo kay 

jehovah.

Ikaw ay
kailangang
mamatay.

minsan pa ang
altar ay nabiyak at ang
mga alabok ay nabuhos.

Ang lahat ng mga bulaang 
propeta ay pinatay

at ang kanilang mga katawan 
ay sinunog sa lugar ng
mga gumuhong altar.

Sa malapit na libingan
para sa mga bulaang 

saserdote. Upang mailayo ang
mga tao na sumamba sa

kanilang mga libingan, hinukay ni
Josias ang kanilang mga buto

at sinunog sa altar.

2 mga hari 23:15-16
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sinabi niya na 
isang taong pinangalanang
Josias – at ikaw iyon – ay 

darating at gagawin
ang mga bagay na ginawa 

mo sa araw na ito.

Sunugin
ang lahat
ng mga
buto.

Ngunit kamahalan,
ito ang libingan ng alagad 

ng diyos na nagpunta galing 
sa juda 300 na taon na ang 

nakalipas at hinulaan
ang araw na ito. 

Kaya iwan mo na
 lang kanyang mga 

buto. Sunugin ang iba.
Ang pagsamba sa mga

diyosdiyosan na ito ay
kailangang matapos na

kung ang diyos ay
pagpapalain tayo.

Kaya ang 300 na taong
paghula ay natupad din sa wakas.

Gaya ng sinabi ng alagad ng diyos.

Ngayon na ang pagsamba ng diyosdiyosan
ay nawala na, inutos ni haring josias na 

ang lahat ng mga tao ay mangilin sa 
paskuwa sa pag-alaala kay jehovah, na 

naglabas sa kanilang mga ninuno mula sa 
ehipto at nagbigay sa kanila ang lupaing ito.

Ikaw ay purihin, o
panginoong naming diyos,

hari ng sanlibutan, na
nagbibigay ng pagkain

mula sa lupa.
Itay, bakit ang 
araw na ito ay 

iba sa ibang 
mga araw?

Kaya sinabi ng ama sa kanila ang kuwento
kung paano sila iniligtas ng diyos mula sa
pagka-alipin sa ehipto at ibinigay sa kanila

ang batas at ang tabernakulo. Sinabi niya sa
kanila kung paano ang dugo sa mga poste
ng pinto ay nagligtas sa mga panganay na

lalake mula sa anghel na pumapatay.
Ito ang pinakadakilang paskuwa na nangyari.

2 mga hari 23:17-18, 21-22
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Mayroong isang mahinang tao na
pinangalanang ahab na dumating sa trono 

ng Israel, ang kalahating hilaga ng 
kaharian (918 B.C.). siya ay nakatira sa 

samaria na malapit sa mga taga Zidon. Ang 
mga taga zidon ay mga sumasamba kay baal. 
Si ahab ay ikinasal kay jezebel, ang babaeng 
anak ni ethbaal, ang hari ng mga taga zidon.

Si jezebel ay nakilala
dahil sa kanyang

relihiyosong
kasipagan. Siya ay

namumuhi sa diyos ng
israel at itinaguyod

ang pagsamba kay baal
sa buong lupain.

Hanapin ang
lahat ng mga

propeta ni jehovah
at patayin sila. Si
baal ang magiging 

diyos natin.

Ang hari ay
mayroong isang

lingkod sa pangalan ni
obadias na sumasamba

kay jehovah.

Kailangan
kong hanapin ang
mga propeta ng

diyos at bigyan sila
ng babala. 

1 mga hari 16:28, 31, 18:4

itinago ni obadias ang 100 na 
propeta sa  isang kuweba, binigyan 

niya sila ng pagkain at tubig
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Subalit mayroong
isang propeta ng buhay

na diyos ang hindi
nagtago: si Elias.

O haring ahab.
Dahil ikaw ay tumalikod

sa diyos ng iyong mga ninuno
at sinunod ang iyong

asawang si jezebel sa paggawa
ng kasamaan, si jehovah ay
nagsabi na walang ulan o

hamog sa ibabaw ng lupa sa
israel hanggang ako ay

mag-utos nito. Ha ha! Ikaw ay nagsabi na
ikaw ay isang propeta. Ako ay 

mayroong 1,000 propeta at sila ay 
walang sinabing tagtuyo. kami ay 

nagkaroon ng masaganang ulan nitong 
mga nakaraang taon. Ikaw na 

relihiyosong manlilinlang, umalis
 ka  nga sa aking landas.

Habang ang taggutom ay lalong sumama, ang mga tao ay nagsimulang
magutom. Ang mga bulaang propeta ay nanalangin kay baal, ngunit si baal ay hindi
makasagot. Ang tagtuyo ay nagpatuloy na walang isang patak ng ulan o hamog.

isinugo ng diyos si elias sa bahay ng isang balo, na nagsasabi sa kanya na
bibigyan siya ng isang silid at pakakainin siya hanggang sa matapos ang tagtuyo.

Maari bang
Magdala ka

sa akin ng inumin
na tubig, at

isang maliit na
tinapay?

sinasabi ko sa iyo ang
katotohanan- ako ay

mayroong sapat na harina at
langis upang gumawa ng

dalawang maliliit na piraso ng
tinapay. Iluluto ko na sana ito 

para sa aking
anak na lalake at sa akin. 

Kakainin namin ito at 
hihiga upang mamatay. 

Walang ng 
pag-asa. Pinaparusahan 

kami ng Diyos
dahil sa aming mga

kasalanan.
Huwag kayong 

matakot.
Ang diyos ang 

mag-aalaga
sa inyo.

Ihurno mo ang tinapay
na iyong sinabi at dalhin

mo muna sa akin. Pagkatapos ikaw
at ang iyong anak na lalake

ay makaka-kain. Dahil dito, sinasabi 
ni jehovah, ang diyos ng israel, 
“ang iyong sisidlan ng harina at 
iyong banga ng langis ay hindi 

mauubusan hanggang sa araw na 
ang diyos ay magpadala ng

ulan sa israel.

Totoo nga!
Mayroon pang
harina sa aking

sisidlan at
langis sa aking

banga!

1 mga hari 17:1, 10-16
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Anak 
ko!

Hindi na
natin ito maibuhos

lahat!
Patuloy pa rin ang

pagdating!

Ito'y isang 
himala! Ang 

diyos ay 
mabait.

Sa sumunod na
dalawang taon, silang
tatlo ay nakakain ng 
tinapay mula sa isang 

bariles ng pagkain. 

Isang araw si elias
ay umuwi sa kanyang

silid sa bahay ng
balo at nakita na ang

kanyang anak na
lalake ay namatay.

Siya ay
nagkaroon ng

lagnat
at namatay!

Ano ba ang aking
nagawa upang ikaw ay

masaktan? Ikaw ba ay nagpunta 
dito upang ako ay

paalalahanan ng aking kasalanan
at para patayin ng Diyos

aking anak na lalake?

Mayroon
pa rin isang

diyos sa
israel.

O jehovah
pahintulutan mo ang
kaluluwa ng batang
ito na bumalik sa
kanyang katawan.

Dininig ng diyos 
ang panalangin ni 
elias at pinabalik 
ang kaluluwa ng 

bata upang 
pumasok ulit sa 

patay na katawan.

Salamat panginoong
diyos ni abraham,

isaac, at jacob. Ikaw
lamang ang tanging 

diyos.

Sabi ko 
nga  sa iyo
mayroong

diyos
sa israel.

1 mga hari 17:17-24
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Ang taggutom ay nagpatuloy
ng tatlong taon. Ang mga tao
ay ginugutom, subali'y sila'y
nagpatuloy sa pagsamba sa
bulaang diyos na si baal.

Bakit hindi 
tayo

dininig ni baal
at magpadala

ng ulan?
Marahil si 

baal ay isang 
diyosdiyosan na 
pipi. Wala siyang

kahit anong 
pandinig.

Sinisi ni jezebel at ahab si elias dahil sa
taggutom. Pinadala nila ang mga sundalo sa

buong lupain at kahit sa mga katabing
bansa upang hanapin si elias. Ang utos sa kanila

ay patayin siya sa oras na siya ay makita.

Ilabas sa 
amin si elias. Kung 

itinatago  niyo 
siya, mamamatay 

kayo.

Ahab. Hinahanap
mo ba ako?

Ikaw ang tunay 
na nanggugulo

sa israel kasama ng
iyong mga diyosdiyosan.
Magkaroon tayo ng isang 
paligsahan sa pagitan ni
jehovah at baal. Dalhin

mo ang iyong 850 na mga
propeta at makipagtagpo

sa akin sa bundok
ng carmel.

Isang paligsahan
ang sinasabi mo?

Nakaka-akit pakinggan.
Gagawin ko.

Mga ilang araw
pa sa bundok ng 

carmel.

Gaano katagal kayo mag-iisip sa
pagitan ng dalawang opinyon? Iisa

lamang ang diyos. Kung si jehovah ang
diyos, siya lamang ang dapat sambahin.
kung si baal ang diyos, sambahin siya.

Gumawa kayo ng isang desisyon.

Hinahamon ko kayo
mga propeta ni baal sa

isang paligsahan. Makikita
natin kung sino ang

tunay na diyos.

Oo isang paligsahan
sa pagitan ng mga

diyos. Ano ang
gagawin namin?

1 mga hari 18:1, 17-21

Ikaw ba ang 
nangugulo sa israel 

sa pamamagitan 
nitong taggutom?
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Kayo ay magtayo ng isang 
altar para ni baal at ako ay 

magtayo ng isa para ni jehovah. 
Maglagay tayo ng kahoy sa 
ating mga altar at maglagay 
tayo ng sakripisyo sa kahoy, 
ngunit hindi natin lagyan ng 

apoy sa ilalim.

ang diyos na sumasagot sa 
pagpadala ng apoy sa sakripisyo 

ang maging totoong diyos at tayo 
ay magsamba sa kanya lamang. 

Dahil kayo ay mas marami kay sa 
akin, kayo  ay mauuna.

O baal makinig 
ka sa amin sa araw na 
ito. Kami ay nag-aalay 
nitong sakripisyo sa 

iyong dakilang 
pangalan.

O baal, 
ang dakila at 

makapangyarihan.

o reyna ng
langit, halika at

tulungan mo
si baal sa

araw na ito.

Kung si baal ay isang diyos,
hindi siya nagbibigay ng pansin sa 

inyo. Marahil siya ay nakikipag-usap at 
hindi kayo naririnig, o baka siya ay 

naglalakbay, o natutulog. 

Ganun nga! Siya 
ay tulog, at kayo ay 

kailangan ngang 
sumigaw sa kanya 
upang magising

 siya.

Ikaw na 
maruming baboy, 

wala kang 
nagagawang 

mabuti. 

hindi tayo 
susuko, mga 

kalalakihan. Marahil 
kung susugatan 

natin ang ating mga 
sarili si baal ay 

masisiyahan.

kayo ay 
manalangin 
sa inyong 

baal at ako ay 
manalangin 
kay jehovah.

1 mga hari 18:22_27
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Yaaaiiieee!

Ang mga propeta ni baal
ay naging desperado at

inihagis ang kanilang mga
sarili sa lupa, hinihiwa ang 
kanilang mga katawan at
humihiyaw upang marinig 

sila ni baal.

Eeeeeeeeekk!

Iaalay ko
ang aking dugo, o 

baal.  Palinggan mo 
kami.  Magpadala ng

apoy! Ipagtanggol mo
ang iyong sarili!

Ha, ha! Tingnan ninyo ang
 inyong mga sarili! Sa loob ng 

siyam na oras kayo ay tumatawag 
sa isang diyos na hindi sumasagot. 
Kung siya'y isang diyos, siguradong

kukunin niya ang pagkakataon
upang patunayan ito. 

ako naman ngayon. 
halikayo at tingnang 

mabuti kung ano
ang aking gagawin.

O baal, bakit 
hindi ka 

sumasagot?

1 mga hari 18:28-30

Eiiiii!
Eiiiii!
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Bakit siya ay
naghuhukay ng

ganoong kalalim
na butas?

Siya ay
naghihintay

lamang,
umaasang

dumilim na.
Kailan kayo

magsimulang
manalangin?

Hindi ito paligsahan
sa paghuhukay.

humayo kayo
 at kumuha ng apat 
na bariles ng tubig

at ibuhos ito sa
handog na 

susunugin at sa
kahoy.

Tubig? Hindi
ito masusunog

kung ito'y
babasain mo.

Ang propetang
ito'y isang baliw.

Hindi na siya 
mabubuhay

upang makita ang
paglubog ng

araw.

Hindi pa ito
Basang-basa.
Buhusan pa ng
apat na bariles

ng tubig sa
ibabaw nito.

Nasira na ba
ang isip niya?
Bakit ang hari
nakikipag-away

sa kanya?

1 mga hari 18:32-34
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Ha ha. May bagay ba na mahirap gawin
ng buhay na diyos? Ibuhos pa ang apat

na bariles ng tubig. Malalaman ninyo na
may isang diyos sa israel at ang

pangalan niya ay hindi baal.

Si ahab 
ang kukuha ng
kanyang ulo sa 
nangyayaring 

ito.

Magsita
bi kayo.

mas malayo pa.

Kumilos,
umatras

kayo.

Jehovah, diyos ni abraham,
 isaac, at israel, pahintulutan mong 

malaman sa araw na ito na ikaw lamang ang 
totoong diyos, na ako ang iyong alagad, 

at ikaw ang naglipat ng kanilang mga
puso pabalik sa iyo.

Ieeee

1 mga hari 18:35-38

Ahhhhh

krrakk

Baroooom!
Baroooom!

krrakk
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Dios ni 
abraham!

Nakakasunog
na init!

Apoy mula sa
langit!

Saklolo!

Ang diyos ni
abraham at isaac
ay sumagot sa
pamamagitan

 ng apoy.
Pati ang

malalaking
bato at
alabok, 

nasunog!

Anong klase
 ng diyos ito na

walang larawan pero
nakagawa nito?

Inutos ni moises na
tayo ay sumamba kay jehovah
at sa kanya lamang. Inutos

niya ang parusang kamatayan 
sa kahit sinong mga anak ng
israel na sumamba sa kahit

anong diyos.

Huwag! 
Maawa ka!

1 mga hari 18:38-40

122



Si elias, na binigyan
ng kapangyarihan ng
diyos, tumakbo sa

unahan ng mga kabayo 
para sa 20 milyang 
paglalakbay pabalik
sa palasyo ng hari.

Patayin
sila! Ang 

lahat
na 850.

Ngunit 
hindi 
namin 
alam.

Patayin
sila ng tabak.
Ngayon din!

Pinatay ang lahat ng 
propeta ni baal.

O hari, kailangan
mong kumain at uminom
at pagkatapos magmadali
sa pag-uwi. Naririnig ko

ang tunog ng 
masaganang ulan.

Tatlo at kalahating taon ang nakaraan, 
sinabi ni elias kay ahab na hindi muling 

uulan sa israel hanggang ipag-utos ni elias.
Dahil sa pagkamatay ng mga propeta ni baal

at ang mga tao ay muling sumamba sa
diyos, inutos ni elias na umulan.

Isang malakas na ulan ang
nagpabaha sa mga ilog at

humadlang sa kanilang pag-uwi,
kaya sila ay nagmadali dahil

mapanganib ang baha.

Hindi mahal. Si 
elias ay nasa labas. Siya 
ay tumakbong nauna sa 
aking karwahe sa haba 

ng daan mula sa bundok 
ng carmel.

Iyan ay katawa-tawa.
 Walang makakatakbo ng 

ganoong kalayo na nauuna pa 
sa karwahe. Nasaan ang

mga pari ni baal. Kailangan
tayong magdiwang sa

pagdating ng ulan.

1 mga hari 18:40-41,44-46, 19:1

Sa palagay ko 
naman ay pinapatay mo 

na ang elias na yan. 
Nakita kong si baal ay

nagpapadala ng
ulan.
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Pinapatay ko
silang lahat. Sila'y 
mga sinungaling at

mga manloloko.

Sumagot kasi ng
apoy ang kanyang diyos! 
Ito'y isang himala. Ang 

ating mga pari ay 
walang kapangyarihan. 

Ang lahat ng mga tao ay
bumalik kay jehovah.

Ngunit, mahal,
ano ang aking

magagawa? Natakot
ako sa mga tao.

Pinatay mo
ang aking
mga pari.

ikaw ay
tanga!

Walang milagro
ang makakapagtanggol

kay elias mula sa
poot ni baal. 

kung hindi ko
mapapatay si elias 

dahil dito, 
pahintulotan sana ng 
mga diyos ang katulad 
nito na mangyari sa

akin at higit pa.

Kailangan
ko nang
lumayo.

Nakalimutan ni elias
na magtiwala sa diyos

at tumakas para sa
kanyang buhay.

Ano ang ginawa 
mo? Tanga!  Sana si 

elias ang  pinapatay mo!

1 mga hari 19:1-4
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O diyos, nagawa ko na ang
aking makakaya. Pahintulutan

mo akong mamatay bago
ako matagpuan ni jezebel.

Ikinahihiya ko ang 
aking sarili. Nabigo akong
magtiwala sa iyo. Hindi ako
mas mabuti kaysa aking mga

ninunong makasalanan.
Pahintulutan mo na lang 

akong mamatay.

Si elias ay tumakas sa loob ng 40 araw,
Sa pinakamalayong lugar ng disyerto, upang 
magtago sa isang kuweba. Pumunta siya sa 

bundok ng sinai, ang bundok kung saan 
tinanggap ni moises ang sampung kautusan.

Doon nakipag-usap sa kanya ang diyos.

Elias, ano 
ang ginagawa 

mo dito?

Itinakwil ng 
bawat isa ang
iyong batas 

maliban sa akin.
Ang lahat ng iyong

mga propeta ay
pinatay. Ako na

lamang ang natira
na sumasamba sa
iyo, at tinutugis
nila ang aking

buhay.

Pumunta ka
Sa bundok at 

tumayo sa
harapan ng
panginoon.

Habang si elias ay
nakatayo sa harapan ng

panginoon, 
dumating ang malakas na
hangin, ngunit ang diyos

ay wala sa hangin.

Pagkatapos
dumating naman ang

lindol, ngunit ang diyos
ay wala sa lindol.

Sa katapusan, nagkaron ng
apoy mula sa langit, ngunit
ang diyos ay wala sa apoy.

Ipinakita ng diyos kay elias
na siya ay mas kakila-kilabot

kaysa kay jezebel.

1 mga hari 19:4,8-12
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O sige, kung ganito 
ang gusto mo, humayo 

ka at pahiran mo ng 
langis si eliseo upang 
siya ang maging kapalit
mo na aking propeta. 

Pagkatapos na huminto ang hangin, 
lindol, at apoy, narinig ni elias ang 

diyos na nagsasalita sa
isang matahimik at maliit na tinig.

Tinanong niya si elias ng parehong
tanong na tinanong niya noon.

Elias ano ang
ginagawa mo

dito?

Wala pa ring natutunan si elias
na kahit ano. Dinaramdam pa
rin niya ang kalungkutan sa 
kanyang sarili, kaya siya ay 

sumagot ng katulad din noon.

Itinakwil ng 
bawat isa ang iyong 

batas maliban sa akin. 
Ang lahat ng iyong

mga propeta ay pinatay. 
Ako na lamang ang natira

na sumasamba sa
iyo, at tinutugis
nila ang aking

buhay.

Nakita ni elias si
eliseo na nag-aararo
kasama ng kanyang

mga baka at pinahiran
niya siya ng langis upang

maging isang propeta.

Sinabi ng
diyos na ikaw ay 

dapat maging 
propeta niya.

Ia-aalay ko 
ang aking mga baka
sa panginoon at 
ako'y susunod 
kaagad  sa iyo.

at kahit di mo alam ito,
merong 7,000 sa israel na

hindi yumuko sa mga rebulto
ni baal at hindi humalik sa 
kanyang mga paa. Ngayon, 

umalis ka na; ang buong pamilya 
ni ahab ay mamamatay.

1 mga hari 19:12-21
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maraming pera si ahab,  
kaya nagdesisyon siyang 

bilhin na lang ang ubasan.

Ibenta mo sa 
akin ang ubasan na 
ito. Katabi nito ang

aking bahay at 
bibigyan kita ng
mas magandang 
ubasan sa ibang 

lugar.
Ayaw pahintulutan 

ng diyos
ang bagay na ito.

Ang lupaing ito 
ay Nasa pamilya ko na 

sa loob ng 500 na 
taon. Ang batas ang 
nag-utos sa amin na 

hindi dapat ipagbili ang 
lupain sa labas ng 

pamilya.

Sabihin mo 
sa Akin mahal,
 bakit hindi ka 

kumakain?
Bakit labis ang
Pagkalungkot 

mo?

Dahil 
ayaw ipagbili 

ni naboth
ang kayang 
ubasan sa 

akin.

Ikaw ang hari. May
kapangyarihan ka sa

paggawa ng kahit anong
bagay na masisiyahan ka. 
Huwag mong hayaan na 
ang isang mababang uri 

ng magsasaka ay ilayo ka 
sa iyong kaligayahan. 
Kukunin ko ang ubasan 

para sa iyo.

Exodo 20:17, 1 mga hari 21;1-7

Katabi ng palasyo ni
ahab ay isang ubasan na 
ang may-ari ay si nabot. 
Malimit dumungaw si ahab 
sa bintana at hinangaan 
ang kagandahan nito, na 

nagnanais na ito'y
sa kanya sana. Sa maraming

beses na ito'y kanyang
iniisip ay lalo pa niyang 
ginusto  ang lupain. Ang 

utos ng diyos ay nagsasabi,
“huwag kang mag-iimbot,”
subalit hindi iginalang ni

 ahab si jehovah.
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Babayaran ko
 kayo ng mas higit pa 

kapag natapos niyo na 
ang pinapagawa ko.
Ngayon panatilihin 

niyong nakasara  ang 
inyong mga bibig baka 
kayo ay matulad sa 

kaniya.

Ang batas ni moises ay
nagsasabi: “ Huwag kang
magdadala ng maling

saksi laban sa
iyong kapitbahay.

Ayun
siya.

Oo, sinabi 
niya na ang 

hari ay 
kailangang 
mamatay.

At sinabi niya
na ang diyos
ay nagpadala

ng mga diyablo
upang saniban

ang hari.

Kaya dapat 
siya ay 

mamatay.

Dinala nila si 
naboth palabas at 

pinatay siya.

Ayan, mahal. Ngayon
ikaw ay mayron nang ubasan. 
Hindi ka aasenso sa mundong 
ito maliban na ikaw ay maging 

malupit. Mananatili ang 
malakas.

Maganda 
ito, di ba? 

Karapatdapat 
lang ito sa 
akin, di ba?

Alam ni jezebel na ang
kanyang diyos, si baal,
ay walang mata upang

makakita, ngunit
merong isang diyos sa
langit na nakatingin sa
bawat gawain at hindi
talaga nakakalimot.

Exodo 20:16; 1 mga hari 21:10-16

klinkklink
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Elias, si ahab 
ay  pumunta sa 

ubasan ni naboth 
upang angkinin ito.  
Puntahan at harapin 

mo siya doon.  Ihatid 
mo sa kanya ang 

aking salita.

Ahab, sinabi ng diyos sa
akin na pagsabihan ka na

pinatay mo ang isang
inosenteng tao at kinuha ang
kanyang ari-arian. Dahil dito
at sa iba mo pang kasalanan,

sa lugar na hinimod ng
mga aso ang dugo ni naboth,

hihimurin nila ang
sarili mong dugo. Natagpuan

 ba ako
Ng kaaway
 ko dito?

Di ka makakapagtago 
mula sa diyos. Dahil 

ipinagpalit mo ang iyong 
kaluluwa sa mga ari-aarian, 
ang diyos ay magdadala ng 
kasamaan sa iyong pamilya. 

Ang lahat ng iyong mga 
anak at mga kamag-anak

 ay mamamatay, kahit
ang mga maliliit.

Ginalit mo ang diyos. 
Kakainin ng mga aso si jezebel 

sa tabi ng pader ng iyong bahay. 
Kapag may isang kasapi ng iyong 
pamilya ang mamamatay, kakainin  
ng mga aso ang kanyang laman. 
Kapag sila ay namatay sa parang, 
ang mga buwitre ang kakain sa 

kanila. Walang ililibing 
na may parangal. 

Ito ang 
salita ng 

panginoon. 
Ito ay 

magaganap.

1 mga hari 21:17-26

Kung maari, 
magsisimula

akong mag-alay 
kay jehovah.
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Haring ahab, nakagawa ka
ng masama sa paningin ng diyos.

Ikaw ay kumunsulta sa mga bulaang
propeta na tumatanggap ng

pera sa kanilang serbisyo. Sila
ay nangangaral ng mga

kasinungalingan.

Ang lahat ng
sinabi ni elias ay

nangyari.

Si ahab
ngayon ay

nag-alay kay
jehovah,

ngunit hindi
siya sumunod 

na may
dalisay na

puso.

Higit sa bandang huli
 ang Mga bulaang propeta ay 

nagpayo kay ahab tungkol 
sa pakikipagdigma.

Humayo at 
makipag-away

sa ramot-gilead at 
bibigyan ka  ng 

diyos ng dakilaing 
tagumpay .

Lahat ba
ng mga propeta
ay sumasang-

ayon dito?

Haring ahab, kinausap ako ni
 jehovah. Pag ikaw ay umakyat sa 

ramot-gilead, doon ka 
mamamatay sa digmaan.

Huwag ninyong
pakinggan si micaias.
Hindi lamang siya ang
propeta ni Jehovah.

Merong 400 sa ating mga
propeta na nagsasabi na

merong malaking
kayamanan at tagumpay

sa ramot-gilead.
Ang tanging bagay

Na sinasabi sa akin ni
micaias ay masasamang 

bagay.

Nakita ko ang diyos na 
nakaupo sa trono at ang lahat ng

 mga anghel sa langit ay nakatayo sa 
harapan niya. Nagtanong siya, “dahil 

sinabi ni elias kay ahab na siya ay 
mamamatay siya ay naging maingat na 

hindi malagay sa nakakasama na 
sitwasyon. Siya ay kailangang maakit

sa pagpunta sa digmaan. Sino ang
makaka-akit kay ahab na pumunta sa 
digmaan sa ramot-gilead na kung

 saan siya ay mamamatay?” 

at sinabi ng isa ang
 isang bagay at ang iba naman 

ay nagbigay ng mungkahi.
Matapos itong pagusapan,

isa sa mga anghel ang pumunta
sa harapan at sinabi:

Meron akong isang
ideya na mabisa; ako'y

bababa at magiging sinungaling 
na espiritu sa bibig ng lahat ng 

kanyang mga propeta. 
Sasabihin ko sa kanila na si 
ahab ay kailangang pumunta

sa digmaan.

Ito'y isang magandang
ideya. Sila ay maghuhula

na siya ay magiging
matagumpay, ngunit kapag

siya ay nasa digmaan na, ako 
ang gagawa upang siya ay

patayin. Humayo ka na!

1 mga hari 21:27, 22:6-22
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Inisip mo ba na
ang espiritu ni jehovah

ay umalis sa akin at
kinausap ka?

Malalaman mo kung 
sino ang may espiritu ni 
Jehovah sa araw na ikaw 
ay papasok sa pinakaloob 
na silid upang magtago 
dahil sa pagkatakot ng 

iyong buhay.

Ano ito, iba na 
Namang Hula? Ha!

Kung ikaw ay babalik
 na buhay galing sa digmaan 
kung ganun ako ay bulaang

propeta at nararapat
na mamatay.

Ipasok ang taong ito 
sa piitan at pakainin siya 

ng tama lamang upang siya
ay mabuhay hanggang ako

ay makabalik mula sa
digmaan. At saka natin

siya patayin.

Iyan ay isang 
magandang ideya, 

nagkunwari ka bilang isang 
ordinaryong kawal. Hindi 

nila malalaman na ikaw ang 
hari, at ang ating mga 

tauhan ay nkikipaglabang  
mabuti. Hindi na ako 

makapaghintay upang makita 
ang mukha ng propetang 

iyon kapag ikaw ay 
nakabalik ng buhay.

Oo, ang 
kasuotan na

ito ay magbibigay
proteksyon sa 
akin laban sa 

kahit anong uri 
ng pana.

1 mga hari 22:24-30

Pakkk!Pakkk!
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Isang kawal ang tumira
ng isang pana papuntang
itaas, na walang isa na

tinitira, umaasa lamang na
makatama ng isa sa

kanyang mga kaaway.

Uggghh!

Ano?

Magmadali ka,
Malubha ang 
pagdududugo.

1 mga hari 22:34

Thud!

Kumapit 
ka!

Thud!
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Ako'y
nangangam

bang
patay na 

siya.

Ang pana ay
tumama sa isang
bahagi na walang

proteksyon ang balat 
kasuotan. Palagay ko 
iyon na ang kanyang 

panahon na
mamatay.

O diyos, 
hindi!

Ilagay ang kanyang
katawan sa ubasan ni

naboth hanggang tayo
ay may sapat na panahon

para ayusin iyan.

Gaya ng sinabi ni elias, ang mga
aso ay hinihimod ang dugo ni ahab

sa ilalim ng bintana ni jezebel.
Siya ang una sa kanyang buong

sangbahayan; ang iba ay susunod rin.

Pagkatapos hugasan ang 
dugo galing sa karwahe 

ni ahab ang kawal ay 
bumalik sa palasyo.

Nasaan si 
haring ahab? Siya

 ba  ay nagdidiwang 
ng kanyang 
tagumpay?

1 mga hari 22:37-38; 2 mga hari 9:8-10
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Ngunit hindi ito
 ang dapat na

mangyari. Ang lahat
sa mga relihiyoso ay
nagkasundo. Si ahab
ay magtatagumpay.

Ikaw na ulol! Ikaw ay hindi
propeta ng diyos. Ikaw ay

sinungaling! Si ahab ay patay
na gaya ng ipinahayag ni

micaias na propeta ni 
jehovah.

Hindi lahat. Hindi
si micaias na iyong

sinampal at ipinabilanggo.
Kapag nalaman ito ng mga 

tao  Kukunin nila ang 
iyong buhay.

Ikaw ay
malaya nang
lumabas. Si

ahab ay patay
na.

Oo, alam ko, at 
walang Duda na hinimod

 ng mga aso  ang kanyang 
dugo gaya ng sinabi ng diyos. 

Si jezebel ang susunod at 
lahat na may relasyon kay

ahab. Sinabi ng diyos.

Kailangan 
kong magtago.

Oh hindi! Sinabi ni 
micaias na malalaman ko 

kung sino ang may espiritu 
ng Diyos sa araw na ako ay 

magtago sa panloob
na silid.

Ang mga anak na lalake ni ahab ang naghari
kapalit niya, at 12 taon ang lilipas na si

jezebel pa rin ay buhay bilang reyna. Ang israel 
ay patuloy pa rin sa pagsamba sa mga huwad na

diyos at sumuway sa kautusan ng diyos.

Nagsalita ang diyos laban sa sangbahayan ni 
ahab, na nagsasabi, “ang panahon ay dumating 

na. ang lahat sa pamilya ni ahab ay 
mamamatay, kahit ang maliliit na mga bata. 

Walang maiiwang buhay. Si jezebel ay kakainin 
ng mga aso, at walang isa na magdadalamhati 

sa kanya o maglilibing sa kanya.”

Pagkaraan 
ng 12 taon.

Kailangan kong
magpinta sa aking mukha,

upang ako ay maging kaakit-
akit kay heneral jehu kapag

siya ay nakabalik mula
sa digmaan .

2 mga hari 9:30
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eeeeeee!

Tatayo ako 
ditto  na kung 

saan ay makikita 
nila na ako

ang 
namamahala.

Sino ang 
panig sa 

akin?

Kami ay 
kasama mo 
heneral.

Kaya 
ihagis nyo
pababa si 
jezebel.

Hindi mo
 maaaring gawin 

iyan. Ako ang 
reyna.

2 mga hari 9:32-33

eeeeeee!
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Hayaang 
nakahiga ang  

katawan.

Kinain ng mga aso si jezebel at
hinimuran ang kanyang dugo sa

lugar na kung saan nila ay 
hinimod ang dugo ng kanyang 

asawang lalake, katulad sa 
sinabi ng propeta ng diyos.

Subalit hindi kinain 
ng mga aso

Ang maruming mga 
kamay na gumawa

ng lubhang 
maraming kasamaan.

Kagaya ng sinabi ng mga
propeta, ang lahat ng naiwan

sa mga anak ni ahab ay
pinatay lahat ng mga tao sa

lungsod, hanggang sa wala nang 
naiwan sa kanyang pamilya.

Yaong mga namatay sa mga parang 
ay kinain ng mga buwitre at yaong 
mga namatay sa lungsod ay kinain 
ng mga aso. Walang naiwan upang 

ilibing. Tunay nga na ang kabayaran 
ng kasalanan ay kamatayan.

2 mga hari 9:33-37

Grrrrr!

Grrrrr!
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Habang si elias ay nananalangin, ang mga
batang propeta ay nakarating kay eliseo

upang maghatid ng isang mensahe.

Ang diyos ay
nagsalita sa ilang mga

batang propeta. Alam mo
 ba na ngayon kukunin 
papunta sa langit ang 

iyong  amo na
 si elias? ?

Oo, sinabi rin
 sa akin ng diyos,
ngunit tumahimik
ka na; huwag ka 

nang magsalita pa.

Eliseo, manatili ka
dito. Ako'y maglalakbay

pababa patungo sa
jerico.

Habang buhay
 ang diyos, hindi ko

pahihintulutang mawala
ka sa aking paningin.

Pupunta ako kung saan
ka pupunta.

Alam mo bang ang 
iyong amo na si elias 
ay kukunin papuntang 

langit ngayon?

Oo, alam ko ito.
 Ngayon huwag niyo na 

kaming abalahin. 
Huwag na ninyong sabihan

ang iba ng inyong 
nalalaman. Hindi siya 

dapat mawala sa
aking paningin.

Ikaw ay
manatili dito sa

jerico. Kailangan kong
gawin ang isang maikling

paglalakbay pababa sa
ilog ng jordan.

Sa katiyakang
 buhay ang diyos at

 buhay ka rin, 
hindi kita iiwan.

Andiyan 
ang mga batang 

propeta, na patuloy  
na sumusunod

 sa atin.

Paano tayo
makakatawid sa 

ilog? mataas ang 
agos ngayon.

Sa tuyong
lupa.

2 mga hari 2:3-7
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Ahh!

Nakita mo
ba iyan! Ang

tubig ay tumigil at 
nahati sa gitna
upang sila ay

makadaan.

Oo, katulad
Kay moises.

Nagagalak
akong makakita

ng ganito. Hangad ko
sanang makita ito
ng mga propeta

ni baal!

Ano itong gusto
mong gawin ko para

sa iyo bago
ako umalis?

Bigyan mo
ako ng dobleng

bahagi ng espiritu
ng diyos na nasa

sa iyo.

Ikaw ay humingi
ng isang mahirap na
bagay, ngunit ito'y
mangyayari kapag
nakita mo akong
kinuha papunta

sa langit.

Ang 
karwahe 
ng diyos!

At isang
Ipo-ipo!

2 mga hari 2:8-11

Sla
p!

Sla
p!
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Ang karwahe na apoy
ay siyang nagpahiwalay kay

Elias mula kay eliseo.

Si Elias ay kinuha
paakyat sa

langit sa ipo-ipo.

Ang naiwan
 na lang ay ang 
kanyang balabal.
Ito ang kanyang 

ginamit para mahati 
ang mga tubig.

Pagkatapos ay 
buong katahimikan. 
Si Elias ngayon ay 
nasa kinaroroonan 

na ng diyos.

2 mga hari 2:11-13

rowrrrrrowrrrr
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Nasaan ang
diyos ni Elias?

Ang espiritu ni
Elias ay nakay 

Eliseo!

Ito'y isang 
kahanga-

hangang araw!

Saan
nagtungo
si Elias?

Si Eliseo ay patuloy na gumanap 
ng mga himala dalawang beses 

na mas marami kay sa nagawa ni 
Elias. Siya ay matapat sa Diyos, 

ngunit ang mga tao ay hindi 
lubusang tumalikod sa kanilang
pagsamba sa mga diyosdiyosan.

Kailangan
tayong humayo
at hanapin siya! Walang silbi. 

Nasa langit 
na siya.

2 mga hari 2:14-16

wopwop
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