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Kabanata 7: 
Bagong tipan, pagsilang ni 

cristo, at ang pagtukso

Higit sa 500 taon ang nakalipas simula sa mga hula ni daniel. Sa 6 b.c. ang mga
Romano ay nagpahintulot sa mga judeo ng kalayaan sa relihiyon ngunit binuwisan sila ng

Mabigat. Ang templo ay muling itinayo at naging sentro sa buhay ng mga judeo. Ang
Karamihan ay nakalimot sa mga hula sa darating na mesiyas. Ngunit may

Ilang tumupad sa batas at nagmasid sa cristo. Kasama sa mha ito ang isang Matandang 
pinangalanang simeon. Siya ay banal na tao na umaasang makakita sa Taong binanggit ng mga 
propeta. Maraming taon niyang binasa ang mga hula At nalaman na ang panahon ay malapit na. 

Subali't matanda na siya ngayon at Maaring hindi na magtagal ang kanyang buhay. 4,000 taon na 
ang nakaraan mula ng ipinangako ng diyos kay eva na ang kanyang binhi ay darating at siyang 

wawasak sa mga gawa ng masama.

Ngayon na panahon. Higit 350 na mga hula ay handa nang matupad.



o diyos ni abraham,
 isaac, At jacob, ako'y 

naghintay sa 
Tagapagligtas, ngunit 

ako'y Hindi na mabubuhay 
pa ng matagal.

sa katunayan, hindi ka
 na mabubuhay Ng matagal, 

ngunit makikita mo Ang 
ipinangakong tagapagligtas

Bago ka mamamatay.

Alinsunod sa
mika 5:2 ang anak ay

walang hanggan, gaya
ng diyos, at ano na man

ang hula sa Mga Awit
45:6 na kung saan ang

diyos ay tinatawag
na diyos ang anak?

sinaliksik ni simeon ang mga kasulatan at nakita
ang maraming mga hula patungkol ni cristo.

simeon, ikaw ay pumupunta
 dito araw-araw. nais ko sana na 

lahat ng  mga pari ay maging 
deboto katulad mo.

Ano ang nasa isip mo tungkol 
sa hula ni isaias tungkol sa cristo? 

Nasasabi na ang isang birhen ay 
magdadalantao at magsisilang ng isang 

anak na lalake. Ito na talaga ang
binhi ng babae, na sinabi kay eva.

Oo, at si Isaias naman ay
nagsabi na siya ay tatawagin 
na makapangyarihang Diyos. 
Subalit mahirap maintindihan 

ang mga hula .

makikita mo
ng kaunti lamang 
ang sasang-ayon  
sa iyo, kaya kung 

bakit hindi ka dapat 
magsalita 

patungkol dito sa
publiko; ikaw ay
babatohin para

mamatay.

Makikita mo. Bago pa
ako mamatay, ang mesiyas ay
darating sa templo na ito at 

makikita ko siya.

Alam mo, maaaring 
tama siya.

At sino ka? 
Ano ang alam 

mo sa mga bagay 
na ito?

Di ko mapigilan
 ngunit sa pagkarinig ko

 sa  inyong pag-uusap. Ako, 
rin, ay nag-aral ng mga 

kasulatan, at 500 taon na 
ang nakalipas si daniel ay 

may kaakit-akit na mga
pahayag tungkol sa

panahon ng pagdating
ng mesiyas.

Ano ang alam
 mo na hindi alam ng 

mga eskriba?

Ang tatay ko ay isang eskriba at
 ipinakita niya  sa akin sa mga hula. Sinabi
ng diyos kay daniel na simula sa panahon
na ang kautusan ay inilabas upang itayong

muli ang jerusalem hanggang patayin
 ang mesiyas ay 483 taon. 

Ngayon ay 449 taon na
mula ng ginawa ang batas.

Ang nalalabi dyan ay 34 taon,
na ibig sabihin ang mesiyas
ay maaring naglalakad na 

ngayon sa daan.

Hindi, wala pa.
ang banal na espiritu
ay nagpahayag sa akin
na bago ako mamatay 

ay makikita ko ang 
mesiyas dito sa 
templong ito. Paano mo 

nalaman ang mga 
bagay na iyan?

makikita mo

6 b.c.

Genesis 3:15; salmo 45:6; isaias 7:14, 9:6; daniel 9:25-26; mika 5:2; lukas 2:25-26
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Habang si Simeon ay 
tumatanda at 

naghintay sa templo, 
umaasa sa 

ipinangakong cristo, 
isang pari na may 

pangalang si Zacarias 
ay nagpunta sa 
templo upang 

magdasal. Siya at 
ang kanyang 

asawang babae ay 
matanda na, ngunit 

sila'y hindi 
nagkaroon ng kahit 

isang anak.

Isang anghel ang 
biglang nagpakita sa

 kanang bahagi ng altar!

Huwag kang
matakot. Ang iyong

panalangin ay narinig
at ang iyong asawang
babae ay magkakaanak 

ng isang lalake, 
tatawagin mo siya sa 

pangalang Juan.

marami ang magagalak
sa kanyang pagsilang, dahil
siya ang maghahanda sa mga 

tao para sa pagdating ng 
mesiyas. Siya ay hindi iinom ng 

alak o matapang na inumin 
taglay nya ang espiritu at

kapangyarihan ni elias.

Ako si gabriel, na 
nakatayo sa presensya

ng diyos, at ako'y pinadala
upang sabihin sa iyo ang mga 
bagay na ito. Gusto mo ng 
isang palatandaan? Ikaw ay 
hindi makapagsalitang muli 

hanggang  sa makita mo
 ito na magaganap.

Ako si gabriel, 
na nakatayo sa presensya 
ng diyos, at ako'y pinadala 

upang sabihin sa iyo ang mga 
bagay na ito. Gusto mo ng isang 

palatandaan? Ikaw ay hindi 
makapagsalitang muli hanggang 

ikaw ay makakita nito 
na nangyari.

Sa loob ng 4,000 taon ang mga 
propeta ang naghula sa darating 
na mesiyas. Pitong daang taon 

ang nakalipas, ang propeta isaias 
ay nagsabi; “tingnan, isang birhen 
ang magdalangtao, at magsilang 
ng isang anak na lalake, at siya 

ay tatawagin na emmanuel, 
ang diyos ay kasama natin.”

Ako ay magalak 
nang tayo ay 

makapag-usap tungkol 
dito. Ang bahay na ito 
ay sobrang tahimik. 
Kailangan hindi ka 
sumasagot sa mga 

anghel, alam mo na. 

 zacarias, mahirap pa rin maniwala. 
Katulad ni sarah, ang ina ng ating 

bansa, ang diyos nakarinig sa ating mga 
panalangin, at ngayon ako ang maging 

ina sa isang dakilang propeta.

isang anghel ang biglang
nagpakita kay maria!

Maria, ikaw ay
nakasumpong ng 

malaking pabor sa 
paningin ng diyos. Ikaw 
ay magdadalangtao sa 
iyong sinapupunan at 
magsisilang sa anak

 ng diyos.
Paano ang bagay na 

ito mangyari dahil ako ay 
walang relasyon ni kahit 

sinong lalake?

Ikaw ay lulukuban ng 
banal na espiritu.Ang binhi sa

 iyong sinapupunan ay ang anak ng
diyos. Ang iyong pinsan na si

elizabeth, na tinawag na baog, ay
ngayon nagdadalangtao. Ito ang

kanyang ikaanim na buwan

Isaias 7:14; lukas 1:5-20, 26-40

Si maria ay ipinangako upang mapangasawa 
ni jose. Siya ay walang matalik na 

relasyon ni kahit sino. Siya ay masunurin 
sa lahat ng mga batas ni moises.

Ako ang babaeng
alagad ng panginoon.
Sana ito'y mangyari sa
akin ayon sa kanyang

kalooban.

ako ang maging ina sa anak ng
diyos. Si jose ba ay maniwala sa akin?

Makaintindi kaya siya? Ano kaya ang iisipin
ng bawat isa na makaalam na ako

ay nagdadalangtao? Alam ko na; pupunta
ako upang makitira kay elizabeth.
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Elizabeth!

Maria, ang 
aking anak!

Pinagpala ka sa mga
babae, at pinagpala ang

bunga ng iyong sinapupunan.
Sino ako na ang ina ng aking
panginoon ay pumunta dito

upang dumalaw? Sapagkat nang
aking marinig ng iyong tinig,

ang aking sanggol ay gumalaw
sa aking sinapupunan

dahil sa tuwa.

Ang aking
kaluluwa nagpupuri

sa diyos at ang aking
espiritu ay nagagalak

sa diyos na aking
tagapagligtas.

Pagkatapos nito, ang
lahat ng henerasyon
ay tatawagin akong 
mapalad dahil ang 

Diyos ay gumawa ng
dakilang bagay.

Itinataas ng Diyos 
tayo na galing sa mababang

pinanggalingan. Gaya ng pakikipag-
usap niya kay abraham, siya ay 

maawain sa atin.

Si maria ay nakitira
kay elizabeth ng mga

tatlong buwan.

Si zacarias ay nakatitiyak
na ito'y isang batang lalake;
sinabi niya na isang anghel

ang nagsabi sa kanya.

Mabuti, kung ito'y 
isang lalake sa aking isip 
ang kanyang pangalan ay 

zacarias kasunod sa 
kanyang ama.

Heto nandito 
na siya. Tatanungin

natin siya.

Sinabi niya na ang
anghel ginawa siyang 

pipi dahil hindi siya
 naniwala.

Ang panahon ay dumating
upang si elizabeth ay magsilang.

Ano ang 
ipapangalan sa 

iyong anak?

Gusto niya ng 
isang susulatang 

mesa.

Sabi niya ang kanyang 
pangalan ay tatawaging juan, 

gaya ng inutos ng anghel.

Ngunit walang 
isa sa pamilya na 

tinawag sa pangalan 
na juan.

Ito'y sanggol 
na lalake, isang 
mabalahibong 

lalake.

Ang kanyang pangalan 
ay juan alinsunod sa salita 

ng panginoon. Siya ang 
manguna sa mesiyas sa 

ating lahi sa israel.

Lukas 1:41-64

ito kaya 
ang elisha sa 
propesiya?

Nakapagsalita 
na siya! Pagkatapos 
ng mga ilang buwan,

Nakapagsalita na!
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Samantala, si jose ay
nakadiskubre na si maria
ay nagdadalangtao, at
alam niya na ito'y hindi

kanyang sanggol.

Inay, hindi pa
rin ako makapaniwala

nito. Walang mga lalake
na nakapaligid sa kanya.
Siya ay nasa presensya
ng kanyang pamilya sa
bawat minuto, at bawat

isa nakaalaam na
makadiyos siyang babae. 
Hindi ako ang may gawa 

nito! Ngunit ang 
katibayan ay nandiyan. 

Siya ay 
nagdadalangtao.

Sinabi ba 
niya kung sino 

ang ama?

Oh jose, 
ano ang iyong 

gagawin?

Hindi ko siya maaaring 
Pakasalan ngayon, ngunit hindi

ko rin gusto na isapubliko
ang bagay na ito. Siya ay maaring 

batuhin dahil sa pakikiapid. 
Marahil tahimik nating putulin 

ang kasunduang pakasal.

Sabi niya na ang
ama ng bata ay ang
diyos, itinanim sa

kanyang sinapupunan sa
pamamagitan ng banal
na espiritu na walang
pisikal na pagtatalik.

Oh! Nawala
 na ba siya sa 

kanyang
pag-iisip?

Sabi niya ang
bata ay siyang 

maging
 tagapagligtas
sa mundo, ang
anak ng diyos.

iyan ay isang
lapastangang bagay na

sabihin ng isang babae na
katulad niya. kailangan 

kong ilayo siya kaagad ng 
walang nakakaalam

ito ang katuparan 
sa hula ni Isaias:

“isang birhen ang
magdadalangtao at

magsisilang ng isang
lalake na tatawagin
na emmanuel, na ibig

sabihin'ang diyos
ay sumasa natin.'”

Nang gabing iyon habang si jose 
ay natutulog, isang anghel ang

nagpakita sa kanya.

Jose, ikaw na anak
ni david, huwag matakot

sa pagkuha kay maria na iyong
asawa, dahil ang sanggol na

kanyang dinadala ay sa
pamamagitan ng banal na

espiritu. Siya ay magsisilang ng
isang lalake at tatawagin
siya sa pangalang  Jesus,

dahil siya ay magliligtas sa
mga tao sa kanilang mga 

kasalanan. 

Maria, paano
mo ako mapapatawad
sa pagdududa ko sa 

iyo?

Alam ko, ito'y hindi
 lahat  kapani-paniwala.
Sa lahat ng mga babae 
sa Israel at sa buong 
siglo, na ako ay piliin 

ng diyos upang 
magdala sa mesiyas 

ditto sa mundo.

Ano kaya ang sanggol? 
Dahil siya ay magiging diyos sa 
laman, siya ba ay magsasalita 
pag siya ay isinilang? Alam na 

ba niya kung paano ang  
pagbasa?

O jose, di ko alam.
ngunit alam ng diyos.

Maghintay na lang tayo
at makikita natin.

Tayong dalawa ay
parehong sa lahi ni david,

at ang mga propeta ay
nagsalita na ang mesiyas
ay mula sa binhi ni david.

Genesis 3:15; isaias 7:14, 9:7; mateo 1:18-23; lukas 1:32-33

Iba naman ang iniisip ko. Sa hardin ng 
eden, ipinangako ng diyos na ang binhi ng babae 
ay dudurog sa ulo ng ahas. Nakita ko na ngayon! 

Ang sanggol na ito ay hindi binhi ng lalake, 
kundi binhi lamang ng babae. Ah! Ang diyos ay 

nagplano nito sa simula pa lang.
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Si jose at maria ay nakatira sa nazareth sa
galilea, ngunit merong isang lumang hula
na nagsabi na ang mesiyas ay isisilang sa

bethlehem sa judea (mika 5:2). Sa di kalaunan,
si maria ay magsisilang sa maling bayan. Sila'y

ignorante sa hula, at walang dahilan na
gawin ang mahabang biyahe papuntang jerusalem.

Makinig kayo, makinig kayo,
sa pamamagitan ng opisyal na

proklamasyon galing sa emperyo ng
roma, na pinirmahan mismo ni caesar,
isang sensus ang isasagawa at lahat 
ng mga tao sa israel ay babalik sa 
bayan na kanilang kapanganakan 

upang irehistro sa pagbuwis.

Jose, iyan ay
nangangahulugan

na ikaw ay
kailangang pumunta
sa bethlehem. Ikaw

ay wala sa pagsilang
ng sanggol.

Hindi maiintindihan ng 
mga tao kung ako

ay wala. Isasama na 
kita.

Maria, hindi
kita dapat isinama
sa biyaheng ito.

Marahil kailangan
nating bumalik.

Hindi,  kailangan
 na kasama kita kapag 

ang sanggol ay 
isinilang. Wala nang iba 

pang makakaunawa.

Lagpas ng isang linggo 
ang pagbiyahe na halos 

abutin ng 100 milya.

Kailangan nating
magmadali kung

kaya mo. Sa tingin 
ko panahon na.

Titingnan ko kung
ako ay makakuha ng
isang silid sa bahay-

panuluyan.

 Maria, ako'y 
nakahanap ng 

isang komadrona 
na tutulong sa 

atin.

Wala bang
silid sa bahay-

panuluyan?

Wala, 
puno na.

Maganda ang
pagka-panganak mo sa 
iyong unang sanggol. 
Nakakaawa lang na siya 

ay isinilang sa
isang pasabsaban.

Huwag kang 
mabahala sa bagay

na iyan. Isang araw, 
siya ay maghahari 

sa mundo.

Sa tingin ko, 
siya ay katulad 
lamang sa isang
pangkaraniwang 

sanggol.

Lukas 2:1-7
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Ano?
Isang

anghel!

Huwag matakot,
sapagkat ang diyos ay
nagsugo sa akin upang

sabihan kayo ng magandang
balita para sa lahat ng

mga tao. Para sa inyo ay 
isinilang sa araw na ito
sa lungsod ni david ang
isang tagapagligtas, na 

siyang judeong mesiyas,
ang panginoon. 

ito ang palatandaan 
sa inyo; kayo ay 

makakakita ng isang 
sanggol na nakabalot sa 

lampin, at siya ay nakahiga 
sa isang pasabsaban.

Kaluwalhatian sa
diyos na pinakamataas!
Ang diyos ay nagpadala
ng kapayapaan sa lupa,
dahil siya ay mayroong

mabuting nais sa
mga tao.

Maniniwala ba
kayo nito? Ang mga

anghel ay nagpakita
sa atin?

maghintay 
hanggang ako'y  
makapagsabi sa 

asawa ko!
Narinig mo ang 

sinabi niya? Ang mesiyas 
ay isinilang sa israel.

Gusto kong 
pumunta upang 

makita.Isang 
tagapagligtas! 
Kapayapaan sa 
mga tao! Isang 

sanggol? 
Puntahan natin 

at tingnan 
siya!

Ipagpaumanhin
ang pang-aabala 

namin sa inyo, ngunit 
isang anghel ang nag-

anyaya sa amin na 
pumunta.

Sino ang
mag-aakala

nito, ang diyos
ay naging isang

sanggol?

Lukas 2:8-20

Libu-libong
mga anghel!

Ang mesiyas!
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Ang panahon ay dumating na 
upang iharap ni maria at jose 

ang bagong silang na sanggol sa 
saserdote at mag-alay ng mga 
sakripisyo na sinabi ng batas.

Jose ito ang 
kanyang unang 

pagkakataon na pumunta 
sa templo, at walang isa 
ang nakakaalam dito na si 

jesus ay ang cristo.

At sa palagay ko, 
hindi dapat sabihan
ang kahit sino man. 

Maghintay tayo
hanggang siya ay 

malaki na.

Nandito na siya!
Kami ay naghintay

ng matagal.

Si simeon ay nasa 
loob ng templo.

Sino siya 
maria?

Hindi ko alam.
Walang isa ang
nakakakilala sa

atin dito.

Purihin ka, o panginoon
naming diyos. Ngayon ako'y 

maaring mamatay na, sapagkat 
nakakita ko na ang iyong 
kaligtasan, gaya ng iyong 

ipinangako. Siya ay magiging 
liwanag sa mga Hentil at 
kaluwalhatian ng israel.

Ngunit,
paano mo
nalaman?

Makinig sa akin,
ang sanggol na ito

ay magiging sanhi ng
marami sa israel

upang bumangon at
bumagsak, at siya
ay pagsasabihan 

ng salungat. 

oo, at ang
 iyong sariling puso 
ay mabibiyak dahil 
makikita mo ang
mangyayari sa

kanya.

Tingnan! Ang mesiyas. 
Siya ay dumating sa kanyang 
templo. Ito siya na sinabi 

ng mga propeta.

Iyan si anna.
Buong buhay 

niyang hinintay
ang mesiyas.

Binata, ang
sanggol na ito ay ang

cristo, ang tagapagligtas
ng mundo. Ililigtas

niya ang israel mula sa
kanilang kasalanan.

Mula sa puntong iyon, si
anna ay nagsalita patungkol 
sa kanya sa kanilang lahat
na umaasa ng kaligtasan.

Lukas 2:27-38
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Sa mga bansang silangan 
ng israel, merong mga 
pantas na tao na nag-
aral sa lumang sulat at 

naghahanap upang 
makaalam tungkol sa 
diyos. Sila'y may alam

sa propesiya sa darating
na mesiyas. Sa mga
panaginip at mga

pangitain, ang diyos ay
nagpapahayag sa kanila
na ang ipinangako ay

isinilang na. Pagkatapos
sila'y nakadiskobre sa
isang di karaniwang

bituin na nakatutok sa
bansa ng israel.

Tayo ay malayo na.
ito'y isang banyagang

lupa na napuntahan natin.
Nagbiyahe tayo ng

maraming linggo na.

Ang bituin
ay palaging
gumagalaw.
Sundin natin
ito hangga't 

maaari.

Ang israel ay walang hari sa panahon na iyon
dahil ang roma ang namamahala sa kanila,ngunit

ang nakatakdang hari sa mga judeo, si herod,
naghahari sa jerusalem. Ang mga marunong na
tao ay nagtanong kay herod upang tanungin

siya tungkol sa bagong silang na hari.

Haring herod,
mayroong tatlong
mayayamang mga

lalake galing sa malayong
silangan. Sabi nila sila ay

naghahanap sa bagong
silang na hari sa israel,

na isang sanggol.

Isang sanggol? Ako ang
hari. Papasukin sila at dalhin ang

pangulong mga pari at mga
eskriba sa akin.

Sabi mo ikaw ay 
narito upang tingnan 
ang isang sanggol na 

hari? Paano mo 
nalaman ang mga 
bagay na iyan?

Nakita namin
ang kanyang

bituin sa silangan
at narito kami 

upang sambahin 
siya.

Nasaan
siya?

Hindi 
namin talaga

alam kung 
saan. kaya

nandito kami
sa iyo.

Pinatawag ko ang mga
taong may malaking kaalaman. 
Tingnan natin kung ano ang

kanilang nalalaman tungkol dito. 
Sumama kayo sa akin sa isang

pribadong silid.
Sabi nila sila'y 

pumarito upang sumamba 
sa hari ng mga  judeo, ang 

hinulaan na darating at 
magliligtas sa mga tao. Ang 

inyo bang mga kasulatan may 
sinasabi ng kahit ano 

tungkol sa isang hari?

Wala akong
pakialam sa inyong
mga natutunang

opinyon. Ano talaga
ang saktong sabi

ng hula?

Opo, maraming
mga propeta ang

nagsabi sa kanyang
pagdating, subali't kami
ay hindi naniwala na ang

mga hulang iyon
ay paniwalaan

na literal.

Ang propeta mikas
nagsabi na ang mesiyas

ay isisilang sa bethlehem 
mula sa tribu ni juda.

Makinig kayo,
ako mismo ay sasamba

sa hari. Kaya pag nahanap 
niyo siya, sabihan ninyo 

ako ng kanyang 
kinaroroonan.

Opo. Sa
oras na makita

namin siya
magpapadala kami

ng balita.

Si herod ay natakot sa isang hari na
 isinilang, kaya naisip niyang patayin ang 
batang sanggol kapag siya ay nahanap.

Mateo 2:-18; mika 5:2
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Hindi kapani-paniwala 
ang ang saktong kaalaman 
ng mga eskriba kung saan 

isisilang ang sanggol.
Ngunit sila ay walang 
malasakit sa kanilang 
sariling mga propeta.

Ang sulat ng 
mga propeta ng israel 

ay walang katulad. Wala 
pa akong nakitang 

ganoong kadetalyadong 
mga hula.

Tingnan ninyo!
Ang kaparehong bituin

na nakita natin
sa silangan!

Markahan
ang kanyang
posisyon, at
bukas tayo ay
susunod dito.

Hayun, nakatapat siya
sa bahay na iyan. Ngunit hindi 
ito ang jerusalem! Maraming 

buwan na ang nakalipas. 
Marahil ito ay lumipat.

Sa katunayan, 
ito'y kakaibang 

bituin talaga. Itoy 
hindi maaaring

mas mataas pa kay
sa mga ulap.

Matagal din
ang biyahe at
tayo ay halos 

malapit na.

Hindi namin nais
 na Maka-abala sa inyo, 

ngunit kami ay naglakbay ng 
ilang linggo upang makita
 at sumamba sa bagong 

silang na hari.

Paano 
ninyo 

nalaman?

Nagbasa kami sa banal na
kasulatan sa lahat ng mga tao.

Ang inyong mga propeta ay naghula
sa kanyang pagdating, at pagkatapos

isang bituin ang nagpakita upang maggiya
sa amin dito. Ito'y nakatayo sa ibabaw

ng inyong bahay kahit ngayon.

Kasama ang
pagpapakumbaba kami ay

mag-aalay nitong mga maliliit
na mga handog sa karangalan
ng tagapagligtas ng mundo.

Siya ay magpapabago sa
marami sa pagkamatuwid.

 Nang gabing iyon, ang diyos ay 
nagsalita sa mga pantas na lalake 

sa isang panaginip at sinabi sa 
kanila na hindi sabihan kay herod 
kung saan nila nakita ang bata, 

ngunit gagamit ng ibang dadaanan 
pabalik sa kanilang mga lupa. Sinabi 
rin ng diyos kay jose na tumakas

sa ehipto, dahil si herod ay 
naghahanap upang patayin ang bata.

Mateo 2:9-12

At ganun pa man,
 hindi ito katulad sa kahit

anong bituin na nakita
natin. Ito'y hindi kumikilos

kasama ng ibang mga 
bituin, at ito'y mas 

maliwanag.
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Iyong mga tao
galing sa silangan ay

naglinlang sa akin. Sila'y 
dumaan sa ibang daan 

pauwi. Nangangahulugan  
nakita nila ang bata at 

sila'y natakot na
 bumalik dito.

Ipadala ang aking
espesyal na hukbo sa

jerusalem. Sabihan sila
na patayin ang bawat
 batang lalake na may 
edad dalawang taon

 pababa.

Maraming taon noon
pa, ang mga propeta
ay nanghula nitong

nakalulungkot na pangyayari 
na magaganap sa jerusalem.

Dinala ni jose at maria ang
sanggol na si jesus sa ehipto.

Ang mga handog ng mga 
pantas na tao ay nakatulong 

sa kanila upang makapaglakbay  
at makapanirahan sa ehipto sa

loob ng 2 taon doon.

Pagkatapos ni herodes
mamatay, nang si jesus ay

dalawang taon na, ang diyos
ay nag-utos sa kanila upang
bumalik sa israel. Ito naman,

ay katuparan sa propesiya
ng biblia: “tinawag ko ang

aking anak galing sa ehipto.”

Nang sila'y nakabalik galing
sa ehipto, isang anghel ang

nagsalita kay jose na lumipat sa 
isang maliit na lunsod sa nazareth. 

Ito rin, ay isang katuparan sa 
propesiya na sinabi na siya ay 
tatawaging isang nazareno.

Nagtrabaho si jesus
kasama ang kanyang
amain na si jose sa

isang talyer na nagka- 
karpentero. Lumaki siya 

sa katawan at
espiritu, naging napaka

runong 

Ang akin bang 
limang lalake ay 
magtatrabaho sa 

buong araw? Halika 
at kumain kayo.

Jeremias 31:15; hosea 11:1; mateo 2:13-23
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Nang si jesus 
ay 12 taon na, 
dinala ni jose 
ang pamilya sa 

jerusalem upang 
magdiwang sa 
paskwa. Dinala 

nila ang kanilang 
kordero na 

isang alay para 
sa kanilang mga 

kasalanan.

Jesus, maari mong
dalhin ang kordero sa

mga saserdote. Kailangan 
nilang aprubahan ito bago 

ihalay bukas. Maghanap tayo 
sa palibot upang makapag 

kampo sa gabi.

Itay, maari bang
akoy makasama ni
jesus na makita 

ang templo?

Maraming araw ang nakalipas,
pagkatapos ng pag-aalay.

Jose, hindi 
ko makita si jesus 
kahit saan. Walang 
nakakita sa kanya 
sa buong araw.

Sa isip ko 
naiwanan natin siya 

sa jerusalem.

Ngunit alam niya
na tayo ay paalis.
Sa isip ko siya ay

kasama sa ilang mga
kapamilya natin.

Kayo ay sang-ayon na 
ang mesiyas ay maging anak

 ni david. Iyan ang sabi ng mga 
propeta. Kayo rin ay sumang-

ayon na si david ay nagtawag sa 
kanya na panginoon, na kung ang 
mesiyas ay kanyang diyos. Bakit 
ang mesiyas ay naging anak ni 
david at kanyang panginoon

 sa parehong panahon, o
 kung hindi…

Kailangan kang
mag-ingat sa iyong

linya ng pangangatwiran,
ang kongklusyon ay

maaring isang 
paglapastangan.

Maaring ang
kasulatan ay totoo o
sila'y mali. Naniniwala

lang ba tayo sa
naaayon sa ating mga

tradisyon?

Ngunit ikaw ay 
nagpalagay na wasto 

ang iyong interpretasyon. 
Ang mga matatanda ay mas 
kwalipikado sa pag-intindi 

sa mga malalalim sa 
katotohanan.

Ngunit hindi mo pwedeng 
ang lahat ng bagay ay 

gawing literal. Ang sabi 
ng talmud…

Nandi
yan 
siya.

Isaias 9:7; lukas 2:42-46; 2 timoteo 3:16-17

Babalik tayo at 
hanapin siya.

Ang katotohanan
ba ay malalim? Di ba
ang kasulatan ay

ibinigay para sa ating
pang-unawa
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Jesus, kami 
ay naghahanap sa 
iyo sa kahit saan. 

Bakit mo ito 
ginawa sa amin?

Kasama namin 
siya sa dalawang 

araw. Kayo ay 
nagkaroon ng 

pinaka pambihirang 
anak na lalake.

Bakit kayo 
naghanap sa kahit 
saan. Di niyo ba 

alam na kailangan 
ako ay nasa gawain 

ng aking ama?

Di pa ako 
nakakita ng isang 
batang lalake na 

sobrang dami 
ang alam sa 
kasulatan.

Ano ang ibig 
sabihin niya na, “siya 

ay kailangan nasa 
gawain ng ama?” di ba 

kanyang ama ang 
naghahanap sa 

kanya?

Bumalik si jesus
kasama ang kanyang

mga magulang at
nagpailalim sa kanila.
Siya'y nagpatuloy sa
paggawa sa pagawaan

ng karpentero at
lumago sa

karunungan at 
pangangatawan.

Dahil siya ay lumalakad sa 
katwiran at palaging

hinahanap ang kabutihan
sa kanyang kapwa tao,
siya ay nagustuhan ng 
lahat. kapag ang mga

batang lalake ay
nagkakasala, si jesus ay 
sumusunod sa kautusan 
ng Diyos ng buong puso.

Ikaw ay laging 
sobrang patas, at walang 
mas mabuting karpentero 

sa nazaret. Ako'y kukuha ng 
anim pa na gaya nito.

Lukas 2:46-52
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Tandaan na si elizabeth ay nagsilang sa isang anak na lalake
 anim na buwan bago pa si maria. Ang anghel nagsalita kay 

zacarias na pangalanan siya na juan, at siya ang maghahanda sa 
mga puso ng mga tao para sa pagdating ng mesiyas. Ito rin ay 

maagang hinula 500 taon sa pamamagitan ng maraming propeta.

Ano ang dapat 
naming gawin juan? 

Ano ang kailangan ng 
diyos sa amin upang kami 

ay maging mabuti?

hanapin 
ang hustisya 

para sa lahat ng 
mga tao.

Kung kayo ay merong 
dalawang tunika at kayo 

ay nakatagpo ng isang tao 
na wala, ibigay sa kanya 
ang isa sa inyong mga 

kapa. Kung kayo ay merong 
pagkain at may isang 

nagugutom, kaya 
pakainin siya. 

 

Juan, ano ang 
kailangan naming 

gawin na nagtrabaho 
sa gobyerno upang 

mapasaya ang diyos? 
Ako ay isang 

kolektor ng buwis 
at si nabal dito ay 

trabahante sa 
kustom.

Huwag tumanggap 
ng suburno. Huwag gamitin 

ang iyong opisina upang 
manghingi ng pera galing ni 
kahit sino. Maging patas at 
mabuti sa lahat ng inyong 

mga pamalakad.

Huwag maging 
marahas sa kanila na 

iyong pinamunuan, at huwag 
magnakaw o gamitin ang iyong 
posisyon sa pagkuha ng pera o 

bagay galing ni kahit sino. 
Magkakontento na mamuhay 

sa iyong mga sahod.

Malakias 3:1; lukas 3:2-18, 7:24,27

Ang bautismo ay galing 
sa salitang grego at 

nagkahulugan na 
“ilubog o ibaon.”

Ako ay hindi galing 
sa inyong lahi o relihiyon. 
Ngunit ako rin, gustong 
mapasaya ang diyos. Ano 
ang dapat kong gawin?

ngunit merong  isa na 
darating kasunod ko na 

mas g inusto bago pa ako, dahil 
siya ay nandiyan na bago pa ako. 
Siya ay magbautismo sa inyo hindi 

sa tubig, ngunit sa espiritu ng 
diyos mismo. Tumalikod kayo 

galing sa inyong mga kasalanan 
bago pa mahuli ang lahat.

Kayo ay kailangan 
tumalikod sa inyong 

masamang mga daan at 
sundin ang diyos, dahil ang 
kaharian ng diyos ay malapit 

ng ipatupad, kung inyong 
ihanda ang inyong mga puso 
sa pagtanggap sa mesiyas, 

ako ay magbautismo 
sa inyo sa tubig. 

kung itakwil ninyo 
siya at magpatuloy sa 

inyong mga kasalanan siya 
ay maglublob sa inyo sa apoy 

ng walang hanggang 
kapahamakan. Ihinto ang 

pagkakasala ngayon.

siya na darating 
kasunod sa akin ay mas 

makapangyarihan kay sa akin, 
ako ay hindi karapatdapat sa 

pagtanggal ng kanyang 
sapatos. Kung kayo ay 

magsisisi at maniwala, siya 
ay magbautsimo sa inyo 

ng banal na espiritu. 
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Kailangan ninyong itakwil ang 
inyong mga kasalanan sa kayabangan 

at pagmamataas. Ang palakol ay nakalagay 
na sa ugat ng mga kahoy, at kayo ay 
puputulin at itatapon sa mga apoy sa 

kapahamakan kung kayo ay hindi magbago 
sa inyong mga puso.

Ano ang gagawin
mo? Papaano mo 

sisimulan? 
Pupunta ka ba
sa templo?

Sino ka na dumating
 na nagpapahayag

sa mesiyas? Anong masabi
mo sa iyong sarili?

Hindi ako ang 
mesiyas. gaya ng

sinabi ni propeta isaias,
“ako ang boses sa parang,

ihanda ang daan para
sa mesiyas.”

Kayo ba ang 
propeta na sabi ni 
moises, ang siyang 

darating at manguna 
sa mga tao pabalik 

sa diyos?
Hindi, gaya ng 

sinabi ni propeta isaias, 
“ako ang boses sa parang, 

ihanda ang daan para 
sa mesiyas.”

Sino ang 
nagbigay sa iyo 

ng kapangyarihan
upang magbautismo

sa mga tao?

Ako ay isang mensahero
 lamang na maghahanda sa daan
para sa mesiyas, ngunit kayo ay

mga anak ng mga ahas. Sa isip ninyo
na dahil kayo ay mga judeo at mga

anak ni abraham na kayo ay
mga anak ng diyos.

Sinabi ng anghel ng diyos 
sa akin na sa kung kanino ko 

makita ang espiritu ng diyos na 
bumababa gaya ng kalapati, siya 

ang mesiyas ng israel, ang 
tagapagligtas sa mundo.

Juan, sinabi mo ang
mesiyas ay malapit nang

dumating. Paano mo
malalaman kapag siya

ay dumating?

Si juan ay nangaral 
na ng anim na 

buwan at si jesus 
ay 30 taong gulang.

Alam ko ang panahon
na ito ay darating. Ang anghel

na si gabriel nagsabi sa akin na ako
ay makakaranas  ng matinding

kalungkutan. hangad ko sana ang
iyong ama, ang ibig kong sabihin

ang iyong amain ay buhay pa 
upang makita ito.

Di ko alam. Ipakita ng
aking ama sa akin. Una kailangan

kong magpunta magpakita kay  juan
at magpabautismo sa kanya. Siya ay
naghanda ng marami para sa araw

ng pagbabagong buhay.Babalik ka
 bang muli

upang makita
ako?

Opo, inay. Di ko kayo
iiwanan, subalit kailangan mong
maging malakas. Ang mga bagay

na darating sa akin  ay hindi
maging madali para sa iyo.

Isaias 40:3; mateo 3:1-12; lukas 3:15-18, 23; juan 1:19-27,33
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Maghanda sa pagdating ng mesiyas.
Kayong mga ama kailangan ituon ang inyong

mga puso sa inyong mga anak. Kayo ay
kailangang maging marunong at maglaan ng
 inyong panahon at lakas sa pagtuturo sa 

kanila sa mga batas ng diyos. Kung ang 
inyong masuwaying mga anak ay makakita sa 

inyong katapatan, ito ay magpapabago sa 
kanilang mga puso sa inyo at ang
inyong mga pamilya ay malunasan.

Kung ito ang iyong puso,
at ikaw ay kusang sumunod sa

mesiyas kapag siya ay dumating, kaya
bumaba ka dito sa tubig at ako ay

magbautismo sa iyo sa bautismo ng
pagsisisi, at kapag ang mesiyas ay
dumating, siya ay magpapatawad 

sa iyong mga kasalanan.

Juan, maari 
bang ibautismo 

mo ako? Mas angkop 
kung ikaw ang 

magbautismo sa akin. 
Ikaw ay isang tunay 

na mabuting tao.

Juan, ako ay 
kailangang sumunod sa 
lahat ng mga batas ng 

diyos. Gagawin ko kagaya 
ng inutos ng aking ama 

sa kanyang mga tao.

Ang 
kalapati! 

Nakita ko ang 
kalapati!

Mateo 3:13-17; lukas 3:21-22

172



Ikaw ang 
mesiyas! 
Nalaman ko 

sana.

Ito ang aking 
pinakamamahal na 
anak na kung saan 
akoy nalulugod 

na lubos.

Ito siya,
ang kordero ng

diyos, na 
magtutubos

sa kasalanan ng
buong mundo.

Ang 
Cristo!

Dumating 
na siya!

Ang banal
na diyos!

Itatayo
niya ang
kaharian!

Lukas 3:22; juan 1:29-34; 1 Juan 2:1-2
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Saan siya pupunta? 
Di ba niya tutubusin 

ang bansa?

Sa pagdating ng 
panahon, ngunit siya 
ay kailangan pumasa 

sa pagsubok.

Anong 
pagsubok?

Si Adan at lahat ng 
kanyang lahi ay nagkasala.. 
Siya'y kailangang makitagpo 

sa prinsipe ng kadiliman.

Sinabi ng ama sa kanyang anak na si
jesus na mag-ayuno sa loob ng
40 araw. Siya ay walang kinain na

kahit ano. Nang ang kanyang katawan
ay naging mahina, sinubok siya ni 

satanas na sumuway sa kanyang ama 
na kumain para mabusog.

Ang unang tao, si adan, sinuway
ang diyos at nawala sa kanya ang

pribiliheyo.  Si jesus
ay nandiyan na galing sa walang
hanggan, ngunit ngayon siya ay

isang mortal na katawan. Makapasa
kaya sa pagsubok sa pagtukso na

kung saan ang lahat ay bumagsak?

Sa huli ng 40 araw na pag-ayuno, si jesus
 ay nagutom at nanghina. Siya ngayon ay 
nakaintindi paano maging katulad na nasa 

kahirapan, ang magutom,mag-
isa,mangulila,magkasakit at manghina.

Sa maraming araw, inatake ni satanas ang
isip ni jesus na ang isipan ay nag-alinlangan
at natakot. Sa pagkaalam na ang pagtukso
ay malapit nang matapos, at si jesus ay

nasa kanyang pinaka mahinang punto, ginawa
ni satanas ang minsan lang niyang nagawa;

siya ay nagpakita sa harapan ni jesus.

Dahil ikaw 
ang anak ng 

diyos, ikaw ay 
may karapatang 

kumain.

Mateo 4:1-3; lukas 4:1-3; roma 3:23, 5:12-21; hebreo 4:15
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Tinukso ni satanas ang unang tao,
si adan, sa pagkain sa pinagbabawal

na prutas. Siya ngayon ay sumusubok 
sa parehong pagtukso sa isang 

nanghihina at gutom na anak ng tao.

At ng siya'y makapagayunong 
apat na pung araw at apatnapung 
gabi, sa wakas ay nagutom siya.

Ang manunukso ay 
dumating at  nagsabi sa 

kanya, kung ikaw ang 
anak ng Diyos, ipag-utos 
mo na ang mga batong 
ito ay maging tinapay.

Datapuwa't siya'y 
sumagot, at sinabi, 

nasusulat hindi lamang sa 
tinapay nabubuhay ang 
tao, kundi sa bawa't 

salita na lumalabas sa 
bibig ng Diyos.

Nang magkagayo'y 
dinala siya ng Diablo 
sa bayang banal; at 

inilagay siya sa 
taluktok ng templo. 

At sa kanya'y sinabi,kung
 ikaw ang anak ng Diyos ay 

magpatihulog ka:sapagka't nasusulat, 
Siya'y magbibilin sa kanyang mga 

anghel tungkol sa iyo at aalalayan
 ka ng kanilang mga kamay, baka

 matisod ka ng iyong paa
sa isang bato. 

Sinabi sa kanya ni 
Jesus, nasusulat din 
naman, Huwag mong 

tutuksuhin ang 
Panginoon mong 

Diyos.

Muling dinala siya ng 
diablo sa isang bundok na 

lubhang mataas at ipinamalas 
sa kanya ang lahat ng kaharian 

sa sanglibutan, at ang 
kaluwalhatian nila.

Mateo 4:3-7

binanggit mo ang kasulatan, 
at sabi ng kasulatan na ang mga 

anghel ay aalalay sa iyo sa kanilang 
mga kamay at babantayan ka upang di 
tatama ang iyong paa sa bato. ngayon 

ang panahon upang ipakita mo ang 
iyong kapangyarihan.
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At sinabi niya sa kanya, lahat ng 
mga bagay na ito ay ibibigay ko sa 
iyo, kung ikaw ay magpapatirapa 

at sasambahin mo ako.

ngunit ako ay gustong 
magbigay nitong lahat sa iyo… 
sa isang kondisyon lamang. 
Kung ikaw lamang ay luluhod 

sa isang beses at magsamba sa 
akin, iiwan ko ang kontrol sa 

mundo, at ikaw ay makatanggap 
nito at sa bawat isa nito. 

Ano ang masabi mo?

Nang 
magkagayo'y 

sinabi sa kanya ni 
Jesus , humayo ka 
satanas: sapagka't 

nasusulat, Sa 
Panginoon mong 
Diyos sasamba ka, 

at siya lamang
 ang iyong 

paglilingkuran.

Nang magkagayo'y iniwan siya ng 
diablo; at narito, nagsidating ang 

mga anghel at siya'y pinaglingkuran.

Ang 40 araw na 
pagsubok ay 

natapos, ngunit si 
jesus ay sobrang 

mahina upang 
makapagpatuloy.

Ang mga anghel ay 
dumating na may 

pagkain at tubig at 
nagsilbi sa kanya. 
Nang ang kanyang 

katawan ay lumakas, 
siya ay bumalik sa 
kung saan si juan 

ay nangaral.

Mateo 4:8-11; lukas 4:14
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