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Tingnan ninyo,
nandito ang

kordero ng diyos
ang magtutubos sa

kasalanan ng
buong mundo.

Ito ang 
mesiyas!

Siya ang 
sinabi ng mga 

propeta. Ano ang 
kanyang 
gagawin?

Sumunod 
kay jesus

Guro, gusto naming 
sumunod sa iyo at maging 

iyong mga estudyante. 
Saan ka nakatira?

Ngunit
 hindi Kita iiwan, 

guro

Hindi ako ang inyong
guro. Kailangan na akoy

bumaba hanggang sa wala at siya
ay kailangang tumaas hanggang

siya ang lahat. Siya sa totoo ang
mesiyas, ang tagapagligtas sa

mundo. Sumunod kayo
sa kanya.

Halika at 
makita mo.

Nasaan si
nathaniel?

Siya ay
naroon sa

ilalim ng puno 
ng igos.

May masama
bang 

nangyari?

Wala, 
ang lahat 
ay mabuti.

siya rin, ay
sumusunod sa mga
batas ng diyos at

naghihintay sa
mesiyas.

Opo, guro. Kami
ay naghihintay sa iyo.

Ngunit  kailangan muna 
akong umalis  at 

hanapin si Nathaniel.

Felipe 
sumunod ka 

sa akin.

Juan 1:35-39, 43-45, 3:30-31

178



Nathaniel, 
nasaan ka?

Nandito ako, 
kapatid ko.

Nathaniel, nakita
na namin ang mesiyas,
sa kanya si moises at

ang mga propeta
nagsulat- si Jesus na 

taga- nazaret, ang 
anak na lalake ni 

Jose.

Ang mesiyas? Kayo ba ay 
nakipag-usap sa kanya? bakit 

Nazaret? Walang mabuti ang maaring 
lumabas mula sa nazaret. Paano ang 
mesiyas ay galing sa isang mahirap, 
ignoranteng lugar? Siya sana ay 
isisilang sa Betlehem sa judah.

Halika at makita
mo mismo. Si juan
ay nagpapatotoo
sa kanya, at si

andres ay kasama
niya.

Sa totoo, 
nandito ang isang 
Israelita na may 
pusong dalisay.

Wala 
kahit 
isang 
bagay.

Hindi mo ako 
kilala. Paano mo 

nasabi na ako'y may 
pusong dalisay?

Paano ka 
nakakita sa 

akin? Walang 
nakaalam kung 

saan ako.

ikaw ang 
anak ng diyos. 
Ikaw ang hari 

ng israel.

Nang hindi pa si 
felipe tumawag sa iyo, 

nang ikaw ay nakaupo sa 
ilalim sa puno ng igos, 
doon ko ikaw nakita.

Ito ba ay nagpakintal
sa iyo? Ikaw ay makakita ng mas

malaking kababalaghan kaysa nito. Ikaw 
ay makakakita sa langit na mabubuksan 

at ang mga anghel ay umaakyat at 
bumababa sa akin. Halika. Marami 

tayong gagawin.

Juan 1:45-51

Felipe. 
Sinabi mo ba 

sa kanya 
ang kahit 

ano tungkol 
sa akin?
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Si andres din ay nagpunta 
na naghahanap sa kanyang 

kapatid na lalake upang 
sabihan tungkol kay jesus.

Simon, nakita
namin ang mesiyas

na pinapangaral
ni Juan.

 Kailan? Saan? Sa 
ano siya kawangis? Merong 

bang ibang sumusunod 
sa kanya?

Halika at 
tingnan mo.

Ikaw si simon 
ang anak na lalake ni 
jonas, ngunit ikaw ay 

tatawaging pedro.

Iiwanan ko ang 
aking bangka kasama 
ang aking pamilya at 

susunod sa iyo.

Sa di katagalan si jesus ay nakapili ng 12 lalake na
tagasunod sa kanya at nakinig sa kanyang mga
pangaral. Sila ay tawaging 12 disipulo. Sila ay

nagpunta galing sa isang siyudad patungo sa isang
siyudad na nangaral ng ebanghelyo ng kaharian.

Si jesus at kanyang mga
disipulo ay nagpunta sa templo
upang manalangin, ngunit ito'y

napuno sa mga taong
nagbebenta ng mga bagay.

Ang mga pari
ay masama. Sila

ay nagkaroon ng
kita sa bawat bagay

na ibinebenta sa
templo.

Bakit ko papalitan 
ang aking pera

bago ko ito ibigay
sa templo? Parang

kumikita ka.

Ang mga
pari ang 

nag-utos
nito.

Mark 3:16; Juan 1:40-42, 2:12-14
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Ano ang kanyang ginagawa? 
Nakatayo siya sa isang lugar 

ng halos isang oras, na walang 
sinasabi, gumagawa ng lubid 

para sa isang bagay. 

Nagkaroon tayo 
medyo malaking kita 
ngayong araw. Mas 
mabuti ito kay sa 

nagtrabaho sa isang 
kabuhayan.

Ang bahay ng aking
ama ay dapat isang lugar

ng panalanginan, ngunit ito'y 
ginawa ninyo na lungga ng 
mga magnanakaw. Linisan 

ninyo ito. Ngayon!

Bahay ng kanyang 
ama! Sino siya sa isip 

niya? Mesiyas?

Huwag ninyong 
gawin ang bahay 
ng aking ama na 
bahay ng kalakal. 

Kayo ay lupon 
ng mga 

magnanakaw.

Juan 2:15-16

Isang pamalo! 
Siya ay gumagawa 
ng isang pamalo!

Krash!
Krash!
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Kayo ay 
lahi ng mga 

ahas. 
Ginugutom 

ninyo ang mga 
byuda.

Ohhh!

Sa isip 
niya siya 

ang 
pangulo?

Sa pagkukunwari
kayo ay 

nananalangin
ng matagal.

Hindi ninyo
iniibig ang inyong
kapitbahay; iniibig

ninyo ay pera
 ng inyong 
kapitbahay.

Mateo 6:5-7, 12:34; juan 2:15-16; 1 Timoteo 6:10

Sap!Sap!

Sap!Sap!

Krash!
Krash!

Bang!Bang!
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Sa susunod na
panahon na kayo

ay magpunta sa bahay 
ng aking ama gawin 
itong pagkumpisal

ng inyong mga
kasalanan.

Natandaan mo ba 
ang sipi  na sinabi ni 

david tungkol sa 
mesiyas?

Oo, “ ang sigasig
sa bahay ng diyos ay

nawala dahil
sa mga kaaway na

nakalimot sa salita
ng diyos.”

Ang turo ng
mga eskriba kapag ang 
mesiyas ay dumating,

siya ay biglang darating
sa templo.

Sa palagay ko 
ikaw itong si jesus 

sa nazaret na sinasabi 
ni juan. Nakagawa ka ng 
maraming gulo ngayong 

araw. Ano ang palatandaan 
na ipakita mo.

Ang katibayan 
na ako ang mesiyas ay 

makita nang kayo ay sisira 
sa templo. Sa tatlong 

araw ay muli kong 
ipatayo ito.

Ito'y umaabot 
ng 46 taon sa 

pagpatayo nitong 
templo, at ikaw ay 
nag-iisip sa muling 
pagpatayo nito sa 

tatlong araw? Iyan 
ay kahibangan! 

Kung ikaw ay 
babalik ditong 
muli, kami ay 
magpa aresto 

sa iyo.

Nagsalita si jesus sa templo na kanyang 
katawan, ngunit hindi niya ipinahayag, dahil 

hindi niya pakay na sila ay makaintindi.

Salmo 69:9, 119:139; juan 2:17-22
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Si jesus at kanyang mga disipulo ay 
umalis sa jerusalem at bumalik sa 

hilaga sa nazaret, ang bayan ni jesus.

Oh jesus, umuwi ka.
Dalhin ang lahat ng

iyong mga kaibigan at
kami ay maghahanda sa

kanila ng mabuting
pagkain.

Inay, kami ay
nandito sa maikling
panahon lamangsa

isang Sabbath.

Gaya ng kanyang
kaugalian, si jesus ay
nagpunta sa sinagoga,

ang lugar ng mga
 relihiyosong judio sa
pagsamba sa sabbat*

k aamiy nagagalak na
makita ang isa sa amin na bumalik

kasama ang kanyang mga kaibigan. Kami ay
nakarinig ng mga mahiwagang bagay galing

sa kanila. Kami ay gustong makarinig ng
marami nito mamaya.

Ngunit sa ngayon,
jesus,  isang karangalan 

ang basahin ang kasulatan 
sa amin ngayong araw?

Si jesus ay nagbasa 
sa hula ni propeta 
isaias patungkol sa 

propesiya sa mesiyas.

Ang Espiritu ay narito sa akin,
dahil ako'y hinirang niya upang ipangaral  

ang ebanghelyo sa mga dukha,ako'y 
sinugo niya upang itanyag sa mga bihag 
ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang 
pagkakita upang bigyan ng kalayaan

 ang mga nanga-api.

Ngayong
araw na ito 

natupad
ang hula.

Lukas 4:16-21 *ang sabbat ay isang relihiyosong araw ng pahinga sa loob ng isang linggo na itinatag ng diyos 
sa ikapitong araw at itinalaga bilang isa sa sampung utos para sa mg judeo (Genesis 2:2-3; exodo 20:10)

Ang sinagoga ay isang gusali kung saan 
ang mga judeo ay nagtatagpo sa araw ng 

sabbat upang sabay silang sumamba. 
Ginagamit rin ito para sa sosyal na gawain 

at para sa pag-aaral. Ang sabbat ay ang 
huling araw ng sanlinggo, at idinadaos ito 

ng mga judeo bilang araw na banal at 
nagpapahinga mula sa lahat ng gawa.
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Ikaw ay anak 
lamang ng isang 

karpentero.

Batuhin siya 
upang mamatay. 
Inaangkin niya 

na siya ang 
mesiyas!

Kalma  ka lang. 
Aalis na kami.

Si jesus at ang kanyang mga 
disipulo ay dumating sa capernaum, 
isang lungsod sa  dagat-dagatan 

kung saan nakatira ang karamihan sa 
kanyang mga disipulo. Muli silang 

pumasok sa sinagoga.

At sinabi ng propeta na ang 
mesiyas ay magiging ilaw sa 

mga  hentil at sila ay 
sasaampalataya sa kanya. 

Masaya ang tao na dalisay ang 
kanyang puso, sapagkat 

makikita niya ang diyos.  Ang 
diyos ay hindi nagtatakwil ng 
kahit sino man na lalapit sa 

kanya, maging siya ay
 judeo o hentil.

Ikaw na 
banal! Hayaan 

mo kaming 
mag-isa.

Alam ko kung
 sino ka! Ikaw ang 
banal ng diyos!

Siya ay 
pinaghaharian 
ng diyablo. 

Paalisin niyo 
siya dito.

Dumating ka ba
 upang kami ay puksain 

bago dumating ang
aming panahon? 

Iwanan mo kami. Ano 
ang kinalaman namin 

sa iyo?

Sino ang
nagpapasok sa

kanya dito?
Mag-ingat kayo!

Siya ay
mapanganib.

Mga diyablo, 
inuutusan ko kayong 
lumabas sa taong ito 

at huwag niyo na 
siyang pahirapan pa!

kalapastangan!

Lukas 4:28-35
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Lumabas 
kayo!

eeaahhhh

Ano ang 
ginawa mo 
sa kanya?

Patay na 
ba siya?

Ang mga
diyablo ay

wala na. malaya
ka na. Humayo 

ka na ngayon, at
huwag nang

magkasala pa.

bigla na lang, siya ay 
tumayo ng kanyang paa.

Si jesus ay may 
lubos kapangyarihan 

laban sa mga 
diyablo. Ang tao ay 

matino na.

Pedro, dapat ka
 nang umuwi sabi ng 

asawa mo. Malubha ang 
sakit ng kanyang ina, 
mataas ang lagnat.

Pupunta 
kami.

O, pedro, 
asawa ko, 

natakot talaga 
ako. Ang lagnat 

ay lalong 
lumala.

Huwag 
matakot. 

Ang guro ay 
narito.

Markos 1:25-28; lukas 4:35-38

Purihi
n ang 
diyos!
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Bumangon ka, 
minamahal na 
babae, wala na
iyong sakit.

Bumabangon na 
siya! Siya ay 
gumaling na.

Bumangon siya mula sa kanyang 
higaan at nagsilbi kay

jesus at sa kanyang mga disipulo.

Ang balita ng
Pagpapagaling ay
kumalat, at sila'y

nagdala ng
maraming 

tao na may sakit 
kay jesus.

Guro, ang aking
ama ay naparalisa simula
ng ako ay maliit na bata 

pa lang. Isang troso ang 
bumagsak sa kanya at 

nabali ang kanyang likod. 
Kung maari, tulungan

 mo siya.

Tumayo ka at
lumakad.

Papuri sa 
diyos!

Nakakalakad
na ako! Ito

ay isang
himala!

Guro, ang
 aking anak na 

babae ay isinilang 
na bulag. 

Matutulungan mo
ba siya?

Markos 1:30-34; lukas 4:38-40
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Gaya ng sinabi sa
kasulatan, “ang mga
bulag makakatanggap

ng kanilang mga 
paningin! Ang iyong 
anak  ay makakakita 

na ngayon.

Itay, 
ikaw ba 
iyan?

O, itay, hindi ko 
alam Kung ano ang 
itsura mo, ngunit

mas guwapo ka 
pala kaysa aking 

palagay.

Si jesus at kanyang mga disipulo
ay bumaba sa jerusalem sa

panahon ng mga araw ng kapistahan, 
at si jesus ay nangaral sa templo.

Narinig niyo na 
sinabi nila noong

unang panahon na dapat 
niyong ibigin  inyong mga 

kaibigan at mapoot sa iyong
mga kaaway, ngunit sinasabi
ko sa inyo na dapat ibigin

ninyo ang inyong mga
kaaway at gumawa ng

mabuti sa kanila.

Kapag may nagmura sa
 inyo, Huwag niyong ibalik ang 

mura, subalit manalangin na ang 
biyaya ay dumating sa kanila. 

Pakitunguhan niyo ang ibang tao
 sa paraan na gusto niyong 

pakikitunguhan nila kayo kung
 kayo ay nasa kanilang lugar. 

kapag may mga tao na
magkasala laban sa inyo, dapat

 niyo silang patawarin. Kayo
ay pagpalain kung kayo ay merong
dalisay na puso, sapagkat makikita 

ninyo ang diyos. Kung kayo ay 
gagawa ng kapayapaan, kayo ay

lalong pagpapalain.

Paano ang
tungkol sa mata

para sa isang mata at 
ang ngipin

para sa ngipin?

Kapag may isang tao ay sumampal
sa inyo sa isang pisngi, iharap mo rin ang

 kabilang pisngi upang masampal nya rin ito. Huwag
maging marahas. Kapag nakita niyo na ang inyong
kapitbahay ay nangangailangan ng isang tunika
at kayo ay merong dalawa, ibigay niyo sa kanya
ang isa. Kung siya'y gutom, pakainin siya. Ang

inyong ama sa langit ang makakakita nito
 at pagpapalain kayo dahil dito.

Inyong narinig na
hindi ka dapat pumatay, subalit 
sasabihin ko sa inyo na kung 

ikaw ay nagalit sa iyong 
kapatid ng walang dahilan, 

kayo ay malalagay sa panganib
ng paghatol ng diyos.

Mateo 5:8, 21-22, 38-44, 6:12; markos 1:34
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Narinig ninyong sinabi nila
 noong unang panahon: Huwag kang 

mangalunya.  Ngunit sinasabi ko sa inyo: 
Ang sinumang tumingin sa isang babae na 

may masamang pagnanasa sa kaniya ay 
nagkakasala na ng pangangalunya

 sa  kaniyang puso.

Sa aba ninyo, mga 
guro ng kautusan at 

mga Fariseo, mga 
mapagpaimbabaw! Ito 
ay sapagkat kayo ay 

katulad ng mga 
pinaputing nitso.

Ito ay maganda sa labas 
ngunit sa loob ay puno ng buto ng

 mga patay at lahat ng karumihan.Gayundin 
nga kayo, sa panlabas ay matuwid kayo sa 
harap ng mga tao ngunit sa loob ay puno 

kayo ng pagpapaimbabaw at hindi
 pagkilala  sa kautusan ng Diyos.

may malapad  na 
daan na patungo 
sa kapahamakan. 

Marami ang 
patungo roon.

Ako ang pinto sa
 langit. Ang sinumang pumasok 
sa pamamagitan ko ay maliligtas 

at magkakaroon ng buhay na 
walang hanggan. Kapag 

sinubukan ninyo na pumasok sa 
ibang daan, mamamatay kayo
 sa inyong mga kasalanan.

Bakit ka 
nagpapagaling

sa araw ng sabbat?
Iniutos ni moises na 
kami ay walang dapat 

na gawin sa
sabbat.

Ang aking ama ang
nagsugo sa akin sa

mundo upang gawin ang
kanyang gawain. Ako ay
gumagawa lamang ng
mga bagay na sinabi

niyang gawin ko.

Ginagawa mong
 kapantay ng diyos 

ang  iyong sarili. Iyan 
ay kalapastanganan;

 may parusang
kamatayan!

Kalooban ng ama 
sa langit na ang lahat

ng tao ay dapat sumamba
at parangalan ang anak

tulad ng kanilang 
ginawa sa ama.

Darating ang isang panahon 
na yaung mga nasa libingan ay 

maririnig ang aking tinig at babangon 
mula sa mga patay- ang iba ay patungo 

sa buhay na walang hanggan at ang
 iba ay patungo naman sa walang 

hanggang kaparusahan.

Tunay nga na ito 
ang mesiyas. Nauna ang 
mga himala at ngayon ay 
giawa niya ang  matapang 

na pag-angkin.

 Siya ay naiiba mula 
sa Mga relihiyosong lider.
Siya ay nagsasalita na may

kapangyarihan. Ako ay 
natatakot na siya ay 

papatayin nila.

Kailangan
Ko nang umalis
at sabihan ang
aking asawa.

Mateo 5:27-28, 7:13-14, 28-29, 23:27-28; juan 5:18-19,23, 29-30, 14:6
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Bakit sa gabi 
ang  pagpunta 

niya? Nahihiya ba 
siya na makitang 

nakikipagusap 
kay jesus?

Guro, ma isang
 pariseo* dito na 

makikipagkita sa iyo. Siya 
ay isang pangulo ng  

mga judeo, isang 
napakahalagang tao.

Pupuntahan
 ko siya at 

kakausapin ko 
ng sarilinan.

Guro, kaming mga 
pinuno ng mga judeo ay 

alam na ikaw ay isang guro 
na mula sa Diyos. Ito ay 

sapagkat walang 
makakagawa ng mga himala 

na iyong ginagawa 
malibang sumasakaniya

 ang Diyos.

Malibang ipanganak
 na muli ang isang tao, 

hindi niya maaaring makita 
ang kaharian ng Diyos.

Papaano 
maipanganganak 

ang taong matanda na? 
Makakapasok ba siyang 

muli sa sinapupunan
 ng kaniyang ina at 

ipanganak?

Ang ipinanganak 
sa laman ay laman at ang 
ipinanganak sa Espiritu ay 

espiritu. 7 Huwag kang 
magtaka sa sinabi ko sa 

iyo, kinakailangang 
ipanganak kang muli.

Papaano 
mangyayari ang 
mga bagay na 

ito?

Ang espirituwal na
kapanganakan na aking 

sinasabi ay mahiwaga katulad 
ng hangin, ngunit pareho lang 

natin itong nararanasan. 
Kailangan magkaroon ka ng 
kapanganakan na ito mula sa 
itaas kung ikaw ay papasok

 sa kaharian ng diyos.

Kung papaanong 
itinaas ni Moises ang 

ahas sa ilang ay gayon 
kinakailangang itaas 

ang Anak ng Tao.

Ngunit sila'y
 namamatay dahil sa 

kagat ng ahas sapagkat 
sila ay nagkasala laban 
sa diyos. Nang sila'y 
tumingin sa tansong 
ahas sila ay kaagad

 na gumaling.

Mga Bilang 21:5-9; juan 3:1-14
*isang kasapi sa lumang sekta ng mga judeo na kilala sa mahigpit na pagsunod sa tradisyon ng mga judeo.
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Oo at kahit ngayon ang
lahat ng mga tao ay namamatay

mula sa “kagat ng ahas” ng kasalanan.
Ngunit ngayon ako ang itataas para 
makita ng lahat ng mga tao. Gaya ng
mga nakagat sa parang ay naligtas sa
pamamagitan sa pagtingin sa tansong
ahas, yaong mga nakagat ng kasalanan 

ay makakakita ng kaligtasan sa 
pamamagitan ng pagsampalataya

sa akin.

Sapagkat gayon na lamang inibig
ng Diyos ang sanlibutan, na ipinagkaloob

niya ang kanyang bugtong isinilang na Anak,
upang sinumang sumampalataya sa kanya, ay
huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay

na walang-hanggan.” Siya na naniniwala
sa akin ay may walang hanggang buhay,

ngunit siya na hindi naniniwala sa 
akin ay naparusahan na.

 Kaya iyong
sinasabi na ang

bagong kapanganakan 
ay ang tanging gamot 

lamang para sa 
kasalanan, at ikaw ay

ilalagay sa isang poste
upang magkaloob 

ng kaligtasan. 

Kailan
magagana
p itong
bagong

kapangana
kan? Pagkatapos

na ako ay naitaas
upang makita

ng lahat.

Juan 3:14-18
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Ang mga samaritano ay
nakatira sa pagitan ng

jerusalem at galilea. Ang
mga judeo ay umiiwas sa 

anomang pakikipag-kita sa 
mga samaritano, kahit sa 
pagdaan sa kanilang mga 
lungsod, sapagkat silay 
naniniwala na ang mga 

samaritano ay marumi ang 
kanilang buhay espirituwal. 

Isang araw si jesus ay 
binigla ang kanyang mga 
disipulo na nagsasabi:

Halikayo,
kailangan kong

dumaan sa 
samaria.

Panginoon, sila 
ay mga marurumi, 

ignoranteng mga tao. 
Sila ay pulubi at

mga imoral.
kalooban

ng ama na akoy
pumunta sa

samaria.

Katanghalian na nang 
sila ay nakarating
sa balon sa labas

ng lungsod.

pumunta kayo
sa lunsod at bumili
ng pagkain. Ako'y

maghihintay sa inyo
dito sa balon.

Maiiwan ba 
kayong nag-iisa
Lamang dito?

Oo, kailangan
kong gawin ang

gawain ng 
aking ama.

Si jesus ay napagod, nauuhaw, 
at gutom. Kahit na hindi ito ang
oras sa araw na ang mga babae
ay pumupunta sa balon, isang

samaritanong babae ang dumating
upang umigib ng tubig.

Juan 4:1-8
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Maari mo ba 
akong bigyan ng 
tubig na maiinom

mula sa iyong
pitsel?

Ha! Bakit ikaw
Na lalakeng judeo,

ay humihingi ng inumin 
mula sa akin, na isang 
samaritanong babae?

Akala ko ang mga 
judeo ay walang

paki-alam sa amin? Kung alam mo lang
 ang kaloob ng diyos at 

kung sino ako, baka 
ikaw ang humingi sa akin

at bibigyan kita ng
 buhay na tubig.

Ikaw ay nag-aalok
sa akin ng tubig? Wala 

ka namang pangsalok at 
ang balon ay malalim. 

Saan ka kukuha ng 
buhay na tubig?

pagka ikaw ay iinum 
sa balon na ito ikaw ay

muling uuhawin. Ang tubig
na aking inaalok ay sa

loob ng iyong kaluluwa
na isang bukal ng buhay 

na walang hanggan.

Kung gayon bigyan
 mo ako nitong buhay 
na tubig na maiinom

upang ako ay hindi na
muling uuhawin.

Humayo ka at
tawagin ang iyong
asawang lalake at
sasabihin ko sa iyo

ang tungkol sa 
tubig na ito.

Ako ay 
walang kahit 
sino mang
Asawang 
lalake.

Nagkaroon
ka na ng limang
asawang lalake,

ngunit ang lalake
na iyong kinakasama

ngayon ay hindi
mo asawa.

Tiyak na ikaw 
ay isang

propeta upang
alamin ang 

aking sekretong
kasalanan.

Kayong mga judeo  ay 
sumasamba sa jerusalem at 

ang aming mga ninuno naman 
ay sumasamba sa bundok na 

ito. Saang bundok ang tamang 
lugar sa pagsamba?

Ang diyos ay espiritu.
Siya ay hindi sinasamba sa

mga templo na gawa ng mga
kamay ng mga tao. Ang 

diyos ay naghahanap ng mga 
tao na sasampalataya sa 

katotohanan at sasambahin 
siya sa espiritu.

Alam namin
na ang mesiyas

ay darating at kapag
siya ay dumating siya
ang maghahayag ng

katotohanan
sa amin.

Ikaw ay
nakikipag-
usap na sa 
mesiyas.

Kailangan kong
humayo upang hanapin
ang aking mga kaibigan

at sabihan sila!

Si jesus ay nanatili sa 
samaria ng dalawang 

araw at tinuruan ang mga 
tao sa salita ng diyos.

Juan 4:7-29,40
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Isang panahon si jesus at ang kanyang mga 
disipulo ay nakatayo sa gilid ng burol kung 
saan matatanaw ang lawa ng galilea. Ilang 
libong mga tao ang dumating mula sa mga 
lungsod upang marinig siyang magturo.

kapag kayo ay
nagbigay ng pera sa mga
pulubi, huwag niyo itong
gawin sa publikong lugar 

na kung saan makakita 
kayo ng iba. Kapag kayo ay gumawa

 ng mga relihiyosong bagay
upang kayo ay purihin at hangaan
ng ibang mga tao, kayo ay hindi

gagantimpalaan ng diyos sa 
langit. Kaya huwag ipaalam sa 

kanang kamay mo ang
 ginagawa ng iyong kaliwa.

Kapag kayo ay 
mananalangin, 

Huwag maging tulad 
sa mga relihiyosong 

mapagkunwari, na 
nagdarasal sa 

publiko upang sila 
ay makita ng 

mga tao. 

At kapag kayo ay mananalangin,
huwag gumamit ng paulit-ulit, gaya

ng ginagawa ng inyong mga relihiyosong 
pinuno, dahil sila ay nakatayo sa mga 

pampublikong lugar para ipakita
ang kanilang pagkabanal.

Guro, hapon na,
at ang mga tao ay

kasama natin ng buong
araw. Sila'y gutom na, at

malayo sa kahit ano 
mang lungsod para
sila'y makabili ng

pagkain. 

Kailangan
Mo na silang 

paalisin
ngayon upang
sila'y makabili
ng pagkain.

Guro, sa
iyo na ang aking

pananghalian. Ang
Aking inay ay gumawa
para sa akin ng limang
tinapay at dalawang

maliit na isda.

Paupuin
 ang bawat isa 
at pagsilbihan 
natin sila ng 

pagkain.

Sa
pamamagitan

ng ano?

Mateo 6:1-7, 19-21; 14:15

Huwag mag-impok ng kayamanan
sa mundong ito, ngunit ilagak ang

kayamanan sa langit na kung saan ito
ay walang hanggan. Hindi ka makapagsilbi
sa dalawang panginoon, sa diyos at sa

pera. Mauuwi ka sa pagkapoot
sa isa at ini-ibig ang isa.

Huwag gugulin ang
lahat ng iyong lakas at 
panahon upang maging 

mayaman. Ang mga taong
mayaman ay mas maraming 
kaguluhan kay sa iba, at 

silay sobrang magmahal sa
kanilang kayamanan kaya

mahirap sa kanila na 
makapasok sa sa langit. 
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Tingnan 
natin  kung ano 

ang nandito. Kakain 
tayo ng isda at 

tinapay.

Ngunit guro,
hindi sapat iyan 

para mapakain ang 
isang tao, lalo
 na ang 5,000.

Maghiram
ng 12 malalaking

basket at maghanda
upang ipamigay
ang pagkain.

Purihin ka,
o panginoon
naming diyos,
hari ng buong
sanlibutan, na
nagdadala ng
tinapay mula

sa lupa.

Ano ang
ginagawa niya

na binuhos
ang maliit na

pananghalian sa
malaking
basket?

Tingnan 
niyo! Saan kaya 
nanggaling ang 
lahat ng pagkain 

na iyan?

Mateo 14:19-21; lukas 9:16-17
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Purihin 
ang diyos!

Binigyan niya 
tayo ng pagkain
mula sa langit…

katulad ni
moises.

 hindi 
maniniwala
Ang inay ay

dito!

Ang mga tao ay 
kumuha ng tinapay at 

isda mula sa mga 
basket. Ang mga 

pagkain ay paulit-ulit 
na dumarami.

Guro, ang 
bawat isa ay

nakakain na, at ang
mga basket ay puno
 pa rin. Hindi naming 

kayang ubusin 
ang laman.

Tipunin ang mga naiwan,
 at pagkatapos kayo at ang iba 

ay sumakay sa isang bangka 
patungo sa kabilang dako ng lawa. 
Magkita tayo mamaya. Kailangan 

kong makapunta sa bundok
 upang manalangin.

Si jesus ay umakyat
sa bundok na nag-iisa,

at lahat ng kanyang mga
disipulo ay sumakay sa 

isang bangka at pumunta 
sa kabilang dako ng lawa.

Si jesus sa maraming beses 
ay Pumupuntang mag-isa sa

parang para manalangin.

Mateo 14:20-23
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Pagkatapos na ang mga 
disipulo Ay nasa sa gitna na ng 
lawa, isang mabangis na bagyo 

ang dumating, at sila ay 
natakot na sila ay lulubog.

Hindi pa 
ako nakakita 
ng bagyo na 

ganito 
kasama.

Hindi na
 natin kaya

Ang mas higit
 pa dito.

Lulubog 
tayo!

Tingnan ninyo!
May isang bagay na 
nandoon sa ibabaw 

ng tubig!

 Isang
multo!

Isang 
multo ito!

Isang tao
Na naglalakad 

sa tubig!

Pedro, ako ito, 
huwag matakot.

Panginoon, kung ikaw
iyan, kaya pahintulutan

mo akong sa makapunta sa 
iyo na lumalakad sa ibabaw

ng tubig, katulad sa
ginagawa mo.

Lumapit 
ka sa akin 

pedro.

Mateo 14:24-29
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Parating 
na ako, 

panginoon.

Huwag,
pedro!

Si pedro ay talagang
lumakad sa ibabaw 
ng tubig patungo 

kay jesus.

Nang makita ni pedro ang
Malalaking alon at

nawala sa paningin niya si
jesus, siya ay natakot.

Ang takot ang
sumira sa kanyang

pananampalataya, at
siya'y nagsimulang

lumubog.

Panginoon, 
iligtas 
mo ako!

Mateo 14:29-30
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Pedro,
nagsimula
kang mag-
alinlangan

sa akin.

Dinala ni jesus
si pedro pabalik

sa bangka,
silang dalawa

ay lumalakad pa rin 
sa ibabaw ng tubig.

Pedro, 
nakalakad ka 

sa tubig!

pinagwikaan ni
jesus ang

bagyo at bigla
itong naging 

kalmado.

Lumayo ka
 sa akin, o

panginoon, dahil
ako ay isang

makasalanang
tao.

Tiyak nga na
ikaw ang anak

ng diyos.

Ang cristo
ng israel.

Aking 
panginoon 
at aking 
diyos.

Kapayapaan
…kayo ay 
magsitigil

Mateo 14:31-33
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Bandan
g huli.

Ang mga araw ng
kapistahang ito ay masikip 

sa sobrang daming tao. May 
mga tao dito na galing

sa buong bansa; ang iba mula
pa sa malayong lugar ng

 roma at ehipto.

Bumaba tayo
sa gilid ng
languyan.

Nandito
 na siya mula 
pa noon na 

natatandaan 
ko.

Gusto mo 
bang 

gumaling?

Walang 
tao na 

makatulong 
sa akin.

Bangon, dalhin 
ang iyong higaan, 

at lumakad.

Ikaw si jesus,
di ba? Narinig

ko ang iyong mga
himala

Isang malupit
 na biro! Ang pulubing 
tao na ito ay lumpo na 

ng 38 na taon.

Ito ang ating
banal na sabbat. Wala
siyang karapatan para

gambalahin tayo.

Juan 5:1-8
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Narinig ko na 
may isang pagkilos 
para mapaalis siya. 
Nakakuha na siya ng 

labis na pansin.

Oo, nagawa
 niyang  makombinsi

Ang mga tao na
siya ay makakagawa 

ng mga milagro.

Sino ba sa 
akala ni Jesus
Ang sarili niya, 

ang
mesiyas?

 Ang
kanyang mga

paa! Tumutubo
na!

Papuri sa
diyos!

Pagkatapos
ng 

maraming
taon!

Hindi ito 
maaari!

Tumatayo 
na siya!

Si jesus 
ang 

mesiyas!

Bakit ka
nagpapagali
ng sa araw 
ng sabbat?

Iniutos
ni moises na
magpahinga
sa araw ng

sabbat.

Lukas 14:5-6; juan 5:9-17

Ang aking ama 
ay gumagawa sa 
sabbat, ako ay 

gumagawa lang pag 
nakikita ko siyang 

gumagawa.

Katanggap-tanggap sa
sabbat na kunin sa hukay ang
iyong baka. Nilalabag ko ba

ang batas sa pamamagitan ng 
pagpapagaling ng isang 

tao sa sabbat? 
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Sabi niya na ang 
diyos ang kanyang

ama. ginagawa
niya ang kanyang 
sarili na kapantay 

ang diyos.

Hawakan
siya! Dapat

siyang
batuhin
upang

mamatay.

Patayin 
siya!

Papatayin ba
 ninyo ang isang tao 

dahil nagpagaling
sa sabbat?

Nagsasalita
siya laban sa
ating batas.

Wala 
siyang sinabi 

laban sa 
batas.

Makinig
 kung ano

ang kanyang 
masasabi.

Paano ka
makakapagbigay 

ng buhay na
walang

katapusan?

May darating na panahon
na ang mga patay ay makakarinig ng

aking tinig at lalabas sa kanilang mga
libingan. Yaong mga nakagawa ng mabuti

ay ibabangon sa buhay na walang hanggan,
ngunit yaong nakagawa ng masama ay

itatapon sa walang hanggang
kapahamakan sa lawa na apoy.

Iyan ay
kalapastanganan!
Walang tao ang

makakapagbangon ng
patay. Diyos lamang
ang makakapagbigay 
ng buhay na walang

hanggan.

Juan 5:18-29

kung hindi niyo ako 
pararangalan, hindi niyo rin 
pinararangalan ang diyos. 

Tunay kong sinasabi sa inyo,
na ang sumasampalataya sa 

akin ay nananampalataya
rin sa nagsugo sa akin at 
magkakaroon ng buhay na 

walang hanggan.

Makinig kayo sa akin.
Namamangha ba kayo dahil

 ginawa  ko itong isang milagro. 
Makakakita kayo ng maraming 

milagro na mas dakila pa kaysa 
rito. Gaya ng aking ama na

bubuhayin niya uli yaong mula
sa mga patay, ibinigay niya sa akin 
ang parehong otoridad.  Ang ama 

ang naglagay sa  akin na may 
kumpletong otoridad sa
ibabaw ng mundong ito. 
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Hindi kayo naniwala 
sa akin, ngunit si juan ay 

naghula sa aking pagdating 
at ganoon din ang kasulatan. 
Suriin ninyo ang kasulatan, 

dahil maraming propesiya ang 
nagsabi tungkol sa akin.

Huwag isipin na 
ako ay magsumbong sa 
iyo sa harap ng diyos. 

Ang batas ni moises, na 
hindi ninyo natupad, ay 

maging testimonya 
laban sa inyo.

Ito siya na kanilang gustong
 patayin, subalit siya ay matapang na 

nagsalita at sila'y walang nagawa. Alam 
kaya ng mga pangulo na ito talaga ang

cristo, ang mesiyas sa israel?

Ang mga eskriba nagturo
na di natin malalaman kung saan

manggagaling ang mesiyas, ngunit 
alam natin na ang taong ito ay 

isang anak ng karpentero 
mula sa galilea.

Sabi mo nakakilala
ka sa akin kung saan ako

galing. Hindi ako nagmula sa
lupa sa aking sarili. Ang aking

ama ang nagpadala sa akin,
ngunit di mo kilala ang aking

ama; ngunit ako'y nakakakilala
sa kanya at siya ang

nagpadala sa akin

Alam niya ang lahat 
ng mga bagay.

Paano niya
 Ako narinig! Makaasa ka ba sa

mesiyas na gagawa ng
higit kaysa nagawa
nitong tao na ito.

Ang mga tao ay
naniniwala sa kanya.

Kailangan siyang
Patahimikin

Mukhang
masama na
ito ngayon.

Ito ang
mesiyas na
hinulaan na
darating!

Juan 5:30-39, 45, 6:42-43, 7;25-32, 40-41

Puntahan
kaagad at

arestuhin ang
lapastangan.
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Mapapalad
 angnangagugutom 
at nangauuhaw sa 

katuwiran: sapagka't 
slia'y bubusugin.

Mapapalad ang mga 
mapagpayapa: sapagka't 
sila'y tatawaging mga 
anak ng Diyos. Mahalin 
ang iyong mga kaaway 

at pagpalain sila.

Datapuwa't ang sinumang 
umiinom ng tubig na sa kanya'y 
aking ibibigay ay hindi mauuhaw 

magpkailan man; Ngunit ang 
tubig na sa kanya'y aking ibibigay 

ay magiging balon ng tubig na 
bubukal sa kabuhayang 

walang hanggan.

Hindi siya 
nagsasalita 

gaya ng isang 
kriminal.

Sabi nila 
siya ang sagot 

sa 4000 taon sa 
propesiya.

Bakit di ninyo 
siya dinala  sa amin?
Siya ay nakatayo sa

harapan ninyo. Bakit di
ninyo siya dinakip?

Siya ay nagsalita
ng pag-ibig at
pagpatawad.

Ha, kayo rin ba ay
nalinlang niya? May naniwala

ba sa edukadong mga pangulo at
mga pariseo sa kanya? Ang jesus

na ito ay dapat mamatay.

Walang tao
ang nagsalita 

ng katulad 
niya.

Si nicodemo, ang taong
nagpunta kay jesus sa

gabi, nagsalita.

Hinahatulan baga ng 
ating kautusan ang isang tao, 
malibang siya muna'y dinggin 
at talastasin kung ano ang 

kanyang ginagawa?

Nicodemo, ikaw rin ba ay isa sa
kanyang tagasunod mula sa galilea?
Suriin ang kasulatan; ang mesiyas ay
hindi galing sa galilea. Siya ay dapat
mula sa bethlehem sa judea, at siya

ay kailangan anak ni david.

Mateo 5:6, 9; juan 4:14, 7:45-52
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Siya ay lumilinlang 
sa karaniwang tao sa 
pamamagitan ng mga 

kasinungalingan.

Siya ay parang 
may sagot sa 
bawat bagay.

Bakit di
tayo magpadala

ng isa sa mga mas
matalinong

abogado upang
lituhin siya?

Guro, ano
ang gagawin ko
para magmana
ng buhay na

walang
hanggan?

Andiyan iyong
sagot. Ang pag-ibig ay

ang pagkatupad ng batas.
Kung kayo ay nagmamahal 

sa inyong kapitbahay 
kagaya ng inyong sarili, 

ikaw ay makapagbigay 
lugod sa diyos.

Alam ko ang
isang abogado na

gagawa katulad niya.
Siya ay matalino at

walang-awa.

Ang abogado
ay nagpunta

upang hamunin
si jesus.

Ano ang 
sabi ng 
batas?

Sabi nito na dapat
ay iyong ibigin ang iyong

panginoong diyos ng
iyong buong puso, kaluluwa,

lakas, at isipan, at dapat 
ibigin ang iyong

kapitbahay kagaya ng
iyong sarili.

Meron 
akong isang 

kuwento 
sa iyo:

Isang tao ang
naglalakbay mula sa

jerusalem patungo sa
jerico ay inatake ng mga

magnanakaw, hinubaran sa
lahat ng mga bagay, at

iniwan siya upang
mamatay.

 Nang isang pari 
ang dumaan sa taong 
nakahiga sa gilid ng 
daan lumiko siya sa 

kanya at hindi 
huminto upang 

tumulong.

Oo, ngunit
kaninong kapitbahay?
Hindi ibig sabihin niyan
ang bawat isa, kahit na

ang paganong mga
romano?

Lukas 10;25-31
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At sa gayon ding paraan 
ang isang levita, isang tao na

pinili upang magsilbi sa templo, ay
dumaan at huminto na tumingin
sa sugatang tao, ngunit hindi

siya tumulong.

Ano ang mabuti na 
masabi na ikaw ay may 

pag-ibig kung di mo ipakita 
sa gawa ng pag-ibig? Kung hindi 
mo ibigin ang iyong kapitbahay, 

hindi mo inibig ang diyos.

Pagkatapos isang
samaritano ang dumaan 

sa daan na iyan; isang tao na
kinasuklaman ng mga judeo at
inisip na marumi. Nang siya ay

nakakita sa sugatang tao,
hinubaran at nakahiga sa
kalsada, hindi niya inisip

 na siya ay judeo. Ang samaritano 
ay may awa sa kanya, 

at huminto upang 
tumulong.

Nilinis ng
samaritano at

binigkisan ang mga
sugat ng tao. Ang
kanyang pag-ibig
ay hindi sa salita,

ngunit sa mga
gawa.

Pagkatapos ang
samaritano ay sinakay
 ang sugatang tao sa 

kanyang asno at dinala 
siya sa bahay tuluyan 
at siya'y inalagaan..

Ingat sa pagbaba
 baka ka mahulog.. Di 
magtatagal ikaw ay 
makakahiga na at 

makapagpahinga para 
gumaling.

Bayaran kita
para sa dalawang

linggong kwarto at
pagkain. Kung ang pag-
alaga sa kanya ay may 
dagdag na halaga pa, 

babayaran kita sa 
muling pagbalik

 ko dito.

Lukas 10:32-35
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Nagtanong kayo sa
akin sino ang iyong kapitbahay.
Sabihin mo sa akin ngayon sino
sa tatlong ito ang kapitbahay

ng taong ito.

Siya na 
nagpakita ng 

awa.

Di 
kapaniwalaan!

Kaya lumakad 
ka at gawin ang 
katulad nitong 

samaritano. Iibigin 
mo ang iyong 
kapitbahay.

Ang ulol! palabasin
mo siya dito bago pa
si jesus magpabalik

loob sa kanya. Anong klaseng 
kahibangang pagtuturo 
ito? hindi ito praktikal. 

Maraming tao ang di 
tumugon sa pag-ibig.

Narinig ninyong sinabi: 
Ibigin  mo ang iyong kapwa at 

kapootan mo ang iyong kaaway. 
Ngunit sinasabi ko sa inyo: Ibigin 

ninyo ang inyong mga kaaway. 
Pagpalain ninyo ang mga napopoot sa 
inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga 
nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo 

ang mga umaalipusta sa inyo at
 ang mga umuusig sa inyo.

Mateo 5:43-44; lukas 10:36-37

207




