




KABANATA 1:
Ang simula… 
KABANATA 1:

Ang simula… 



nandoon na ang 
Diyos. Siya lamang ang 

nabuhay  na walang simula, 
Subalit hindi siya nag-iisa. 

Siya, bilang Trinidad ng 
tatlong bahagi, ay nakipagniig

 sa kanyang sarili.

Ang kuwentong ito ay
isinalasay sa isang lumang

aklat, libu-libong taon na ang
nakalipas. Ang bawat salita na

aking sasabihin sa inyo ay
totoo. Karamihan nito ay
mahirap na paniwalaan,

Sa simula, bago
pa nilikha ang unang tao;
bago pa ang daigdig, ang

araw, ang mga bituin, kahit
bago pa nilikha ang 
liwanag at panahon, 

Subalit ibig ng Diyos 
na ibahagi ang kanyang buhay. 

Nais niya ng mga
kaibigan at mga kapitbahay.

ngunit ang 
katotohanan ay 
madalas na hindi 

kilala kay sa katha. 

Ang Bibliya ay nagsasabi sa atin na sa nakaraan
 na walang hanggan, nilikha ng Diyos ang 

napakaraming uri ng mga anghel upang mag-
handog ng mga pagpupuri sa palibot ng kanyang 

trono ngunit isa na tinatawag na Lucifer ay 
nagpasimuno sa ikatlo sa kanila ng paghihimagsik. 
Itinapon sila ng Diyos palabas sa langit at ang 

pangalan ni Lucifer ay pinalitan ng Satanas.

Para sa dagdag kaalaman tungkol kay Satanas tingnan ang: Isaias 14:12-1-4; Ezekiel 28:13-19; Mateo 25:41; 
Lukas 10:18;

Apokalipsis 12:4, 20:2

ngunit hindi ito ang 
kanilang kasaysayan.

Ito ay kuwento ng Diyos na 
gumagawa sa sangkatauhan.
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…at ang panahon sa 
pagkaunawa ng tao 

dito, ay nagsimula na.

Biglang nagsalita ang 
Diyos sa kadiliman

Nang pasimula nilikha 
ng Diyos ang langit at 

ang lupa. at nangyari, ang 
lupa ay walang hugis at

walang laman, at ang may 
likha ay sumasa ibabaw

ng tubig.  

Genesis 1:2-3 (humigit-kumulang 4004 BC…)

Ang “teoriya sa ebolusyon” ay isang maling
ideya na iniisip ng mga tao na nagtuturo na ang
sangkatauhan ay nabuo galing sa mababang uri
ng buhay sa pagdaan ng ilang milyong taon.

Hindi ito ayon sa iniisip ng tao. Hindi ginamit ng
Maylikha ang ebolusyon. Siya ay naglikha sa
lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng

pagsalita sa kanila upang iiral. Sa anim na 24 na
oras na mga araw ginawa ng Diyos ang mga

halaman at mga hayop upang manirahan sa lupa.
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Sa ikaanim na araw binuo
ng Diyos ang bagong bagay

galing sa alabok sa lupa.

Binuo ng Diyos ang katawan ng tao
galing sa alabok sa lupa, at pagkatapos
ihininga ang kanyang sariling buhay sa
sisidlan na luwad. Ang tao ay kakaiba
kay sa mga hayop at naging buhay na

kaluluwa- sa mukha ng Diyos.

Tiningnan ng Diyos 
ang lahat ng kanyang 
nilikha at sinabi, “ito 

ay napakabuti.”

Tinawag ng Diyos
ang bagong likha at
ibinigay sa kanya ang
pangalan na Adam.

Genesis 1:31, 2:7
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Si Satanas, 
ang 

masama ay 
nakatingin.

Sa bawat araw,
nakipag-usap ang Diyos

kay Adam, at ang buhay ay
kahangahanga. Dinala ng
Diyos ang mga hayop sa
harap ni Adam upang siya
ay makapagbigay sa bawat
isa ng pangalan. Habang

ang mga hayop ay dumaan,
si Adam nakaisip

na siya ay walang kabiyak
katulad sa kanila.

Sila

Sila ay masaya sa halamanan.
Walang kasalanan, walang

gutom; hindi gaanong
mainit o gaanong malamig.

Sinabi ng Diyos:

Kayo ay maaring
kumain sa lahat ng

mga punong kahoy sa
halamanan, ngunit

huwag kumain mula sa
isang punong kahoy sa loob

ng halamanan dahil
sa araw na kayo ay

kumain kayo ay
mamamatay.

Ako ay
gagawa ng

isang kabiyak
upang

tutulong
ni Adam.

Ginising ng Diyos si Adan at dinala ang
babae sa kanya. Sinabi niya sa kanila na

magkaroon ng mga anak at magpakarami sa
lupa. At tinawag ni Adan ang kanyang

magandang bagong asawa na Eva.

Silang dalawa ay
Kapwa hubad, ngunit,

tulad sa mga bata, sila
ay walang malay dito.

Siya ay buto
ng aking buto at

laman ng
aking laman.

Genesis 1:28, 2:2, 16-22,25

At sinabi ng Diyos…

Sinabi ng Diyos
tungkol sa mga 
punong kahoy,
na sinasabi…

Ginawa ng Diyos ang magandang halamanan at nagbigay ng 
kapangyarihan kay Adan upang mamahala sa ibabaw nito at sa 
buong mundo.  Sa halaman na ito ay may 2 espesyal na puno: 
ang puno ng buhay at ang puno ng pagka-alam ng mabuti at 
masama. Binigyan ng Diyos si Adan ng pahintulot na kumain 
sa puno ng buhay kapag nais niya.  Magpakailanman, si Adan 
ay hindi tatanda, magkakasakit, o mamamatay habang siya ay 
kumakain sa puno na ito. Sinabi ng Diyos kay Adan na huwag 

kakain sa puno ng pagka-alam ng mabuti at masama.

Ginawa ng Diyos kay Adam upang
siya ay makaranas ng isang malalim

na pagkatulog, at pagkatapos
kinuha ang isang tadyang galing sa
kanyang gilid. Sa pamamagitan ng

tadyang ginawa ng Diyos ang isang
magandang babae upang maging

mapagmahal na katulong ni Adam.
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Sinabi ba ng
Diyos na kayo ay

di maaring kumain sa
bawat puno sa

halamanan?

Ito'y maganda sa 
paningin.

 ito'y mabuting kakainin,
at magiging matalino ako 

sa pagkain
nito; ngunit sinabi ng
Diyos na huwag kakain

bunga nito.

Hindi pa alam ni Eva
kung ano ang

mabuti at masama.

Huli na, naunawan na ngayon 
ni Eva Na siya ay nalinlang. 
Nagdulot ito sa kanya ng
pagkaalam ng mabuti at

masama, ngunit ang
masama na ang nagkontrol.

Kinasusuklaman ni Satanas ang Diyos at 
gusto niyang wasakin ang ginagawa ng Diyos, 
siya ay naghanap ng isang paraan para maka-
usap si Eva, kaya pinasok niya ang katawan ng 

isang magandang nilikha na hayop at
nagsalita sa pamamagitan ng kanyang bibig.

Dinala ni Eva ang bunga
sa kanyang asawa at

kinumbinse siya na kumain.

Tingnan mo,
hindi ako namatay.

Kain, ito'y
magpapatalino rin

sa iyo.

Ha! Hindi kayo
mamamatay. Ikaw ay 

maging katulad sa mga
diyos sa panahon na ikaw ay

kakain. Ikaw ay maliliwanagan
katulad namin at ikaw

malalaman mo ang lahat 
patungkol sa mabuti 

at masama.

Sinabi niya na
kami ay makakakain sa
bawat puno maliban

sa isang ito, ngunit kung
aming itong hihipuin,
kami ay mamamatay.

Sinuway ni Eva 
ang Diyos at 

kinain ang bunga.

Genesis 3:1-6; Apokalipsis 20:2
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Ginawa ito ng 
babae na inyong 
ibinigay sa akin.

Sila'y naliwanagan
at nahiya sa kanilang

pagkahubad.

Ano ang 
ating 

ginawa?

Sinuway natin ang
Diyos. Siya ay paparating 

na. Tayo'y kailangan 
magtakip sa ating

pagkahubo't hubad.

Adam,
nasaan na

kayo? narinig ko 
ang iyong tinig

 at ako'y natakot
sapagkat ako'y
hubo't hubad.

Sinong nagsabi 
sa iyo na ikaw ay 

hubo't hubad? Sinuway 
mo ba ako at kumain 

sa ipinagbabawal 
na bunga?

Genesis 3:6-12

Ha, ha, ha, papatayin
 niya kayo ngayon! Tingnan 

kung ano ang ginawa
niya sa akin.
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 Dahil ito
ang ginawa mo 

ikaw ay gagapang
sa iyong tiyan
at kukuha ng
alikabok sa

 iyong  bibig.

maaring puksain kaagad ng Diyos 
Si Lucifer at ang lahat ng kanyang mga 

anghel na kasama, Subalit pinahintulutan  
niya na mabuhay sila upang subukin ang 
lahi ng tao o dili kaya ay sundin nila si 

satanas sa kanyang pag-rebelyon.

Ito ang pangako sa darating
na digmaan. Isang panahon ang

darating na ang anak ng babae ay
tatalo kay Satanas. Ang personang
ito'y magtutubos sa sangkatauhan

pabalik sa Diyos at magliligtas
sa kanila mula sa sumpa ng
kasalanan at kamatayan. 

Nilinlang ako ng
ahas. Sinabi niya na ako ay hindi 
mamamatay; na ako ay magiging
katulad niyo, ngunit ako'y hindi 

naging katulad niyo. Kakila-kilabot
ang aking naramdaman.

at papagaalitin ko
 ikaw at ang babae, at 

ang iyong binhi
At ang kanyang binhi: 
ito ang dudurog ng 
iyong ulo, at ikaw
Ang dudurog ng 
kanyang sakong.

Genesis 3:13-15

Hissss…

Tinanong ng Diyos si Eva
kung ano ang nangyari

at sumagot ni Eva:

Kaya sinumpa
ng Diyos ang

ahas at
sinabi sa kanya..
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Ngayon ay panahon na
upang si Adan at Eva ay patayin

tulad sa ipinangako ng
Diyos. Sa halip na patayin

sila, pumatay ang Diyos ng mga
hayop kapalit ng lugar nila at kinuha

ang mga balat upang gawing
mga damit para kay Adan at Eva.

Si Adan at Eva ay
hindi namatay sa araw
na iyon sapagkat ang

inosenteng mga hayop
ang namatay sa kanilang

lugar. Ngunit ang
sentensiya ng

kamatayan lumampas sa
kanila, at sa kalaunan
sila rin ay mamamatay.

Ang kamatayan ay
parusa sa kasalanan.

Sapagkat si Adan at Eva ngayon
ay makasalanan na, pinalabas sila ng
Diyos sa magandang halamanan upang
sila ay hindi na makakain sa puno ng
buhay at mabuhay magpakailanman

sa kanilang kalagayan bilang 
makasalanan.

.

Inilagay ng Diyos ang espesyal na
mga anghel na tinawag na Kerubin, sa pasukan 

ng hardin upang mapanatiling walang makapasok 
sa puno ng buhay. Sa kalaunan sinira ang

halamanan at ang puno kinuha sa lupa. Isang araw
ito'y dadalhin pabalik sa lupa, subalit

mayroon pang rin higit pa sa kuwentong ito.

Genesis 3:17-24; Ezekiel 18:4

Isinumpa ng Diyos
ang sangkatauhan 

na nagsasabi…

Pinatay 
niya ang mga 
hayop sa halip 

natin!

Hindi 
niya tayo 

pinatay! Buhay 
pa tayo!

Adan, dahil ikaw ay
nagpasakop sa paghikayat ng iyong

asawa at sinuway ako, isusumpa
ko ang lupa na ito ay magkaroon ng tinik at

mga dawag na tutubo na mas mabuti
kay sa mga gulay, at magsikap ka

sa pagtatrabaho upang ang lupa ay
magbunga ng makakain.

habang ikaw ay nabubuhay
ikaw ay may kalungkutan,

magtatatrabaho at magpapagal,
hanggang ikaw ay mamatay at

bumalik sa lupa kung saan 
ikaw ginawa.
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Si Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming
anak. Bandang huli, ang kanilang mga anak

na lalake at mga anak na babae ay
magpapakasal sa bawat isa at magkaroon

ng sarili nilang mga anak.

Ang kanilang unang anak na lalake, si
Cain, nagtanim ng mga gulay at prutas.

Ang kanilang pangalawang anak na lalake,
si Abel, nag-alaga ng mga hayop. Maari kaya

na ang isa sa kanila ang magiging ipinangakong
anak na lalake na lilipol kay Satanas?

Alam ni Cain at Abel ang
tungkol sa Diyos at sa mga

nangyari sa halamanan. Ngunit
ang Diyos ay hindi na lumalakad

at nakikipanayam sa sangkatauhan.
Si Adan at lahat ng kanyang

mga supling ay nahiwalay mula
sa Diyos sa pamamagitan ng

kanyang pagsuway. Naging mahirap 
Ang buhay na walang Diyos.

Dumating ang isang araw na ang dalawang 
anak na lalake nagpasiya na sumamba sa Diyos. 

Sinabi ng kanilang ama na ang Diyos ay pumatay ng 
mga hayop sa halaman. Kaya sa pamamagitan ng 
pananampalataya, si Abel ay pumatay ng isang 

hayop at inihandog ito  sa Diyos. 

O Diyos, ako
ay makasalanang

tao; pinatay ko itong 
batang tupa

at inihahandog
ko sa iyo sa lugar
ng aking sariling

kamatayan.

Nag-alay si Cain ng pinakamabuti
na nasa kanya. Ngunit ito'y hindi

dugo ng sakripisyo. Hindi naunawaan
ni Cain na galit ang Diyos sa kanyang

kasalanan.

Diyos,
mangyaring

tanggapin niyo ang 
handog na ito na 
pinakamabuti sa
akin ini-aalay.

Genesis 4:1-4; Roma 3:23; Hebreo 11:4

Maaari kaya na ang isa sa
mga lalakeng ito ang

ipinangakong tagapagligtas?
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Tinanggihan ng Diyos ang 
mga handog ni Cain sapagkat 

ito'y walang dugo.

Nalugod ang Diyos kay Abel at
sa kanyang handog. Nang makita
niya ang pagbuhos ng dugo ng
inosenteng batang tupa, inalis
ng Diyos ang kasalanan ni Abel.

Si Abel ay namatay, at
sinubukan ni Cain na
itago ang kanyang
sala ng pagpatay.

Sinabi ng Diyos kay Cain, “Kung gagawin 
mo ang dapat mong gawin

malulugod ako sa iyo. At pamamahalaan 
mo ang iyong kapatid na si Abel

at mamumuhay siyang nagpapasakop sa iyo

Genesis 4:5-8

Aking
kapatid,mayroon

pang panahon para
makapag-alay ka ng 

isang sakripisyo 
na may dugo. 

.

Hindi na 
ako makikinig

sa iyo!

Ikaw ba ay
mas magaling kay sa

akin? Ang halaga ng aking 
mga prutas at mga gulay 

ay mas higit pa kay sa 
iyong madugong batang 

tupa. Ano ba ang 
nagpapa-espesyal

sa iyo?

Hi
n
di
, 
Ca

in
 

Hi
n
di
, 
Ca

in
 

Wakk!..
Wakk!..
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Genesis 4:9-16, 5:4; Mga Gawa 17:24-28

Subalit hindi makapagtago 
si Cain Sa kanyang masamang

gawa mula sa Diyos.
Ang Diyos ay nakakita

at nakaka-alam ng lahat.

Cain, nasaan
ang inyong
kapatid na

lalake na si
Abel?

Hindi ko po 
alam. Hindi ako 
nagbabantay sa 

aking kapatid 
na lalake.

Alam ng Diyos ang lahat. Siya ay nakakakita sa
bawat isa sa lahat ng panahon. Walang maitatago mula

sa kanya. Nakita niya ang ginawa ni Cain kay Abel.
Inilagay ng Diyos kay Cain ang isang sumpa at siya ay
tumakas papunta sa parang, na kasama ang kanyang

asawa. Ang kanyang pagkakasala nagbigay
sa kanya ng malaking dalamhati at paghihirap.

Hindi maaaring Si Cain ang
ipinangakong tagapagligtas.

Siya mismo ay nangangailangan
ng kaligtasan.

Nang nilalang ang unang tao, hindi pa nabuo 
ang nagbabagong “genes” na ngayon ay nagiging 
sanhi ng kapangitan dahil sa panganganak bilang 
malapit na kamag-anak. Bandang huli, nang ito ay 
naging isang suliranin, inutos ng Diyos na ang 

malapit na kamag-anak ay hindi dapat magpakasal.

Ano ang nangyari sa ipinangako ng Diyos
tungkol sa isang lalakeng anak na magliligtas? Si

Adan at Eva ay nagkaroon uli ng isang anak na lalake
at tinawag na Seth. Marami pang anak na lalake at

mga anak na babae ang naisilang nila.

Ibinigay ng
Diyos sa akin

ang isa pang lalake
upang maging kapalit

sa isa na pinatay
ni Cain.

Ang dugo ng
iyong kapatid na

lalake nandiyan pa
sa lupa. Ito ay

nagpakita sa akin ng
inyong masamang

gawa.
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Nagkaroon ng anak na lalake si Seth,
at ang kanyang anak na lalake ay 

nagkaroon din ng anak na lalake, at marami
pang mga anak na lalake ang isinilang,
ngunit wala pa ring dumating upang

alisin ang sumpa sa kasalanan at lipulin
ang kamatayan. Hindi nagtagal, ang

lupa ay tinayuan ng maraming 
lungsod, mga nayon, at mga sakahan.

Sa bawat bagong
henerasyon, habang

ang mga tao ay
dumarami, ang
kasalanan ay

dumarami. Ginawa ng
mga tao ang sekswal

na kasalanan at
naging marahas. Ang

bawat isip ay
makasalanan. Walang

isang nabuhay ng
matuwid. Ginawa ni

Adan ang isang sala;
ngayon ginawa ng

mga tao ang
maraming kasalanan.

Sinabi ng Diyos, “Ako'y nagsisisi
na aking ginawa ang tao sa lupa.
Papatayin ko ang bawat isa na

May buhay sa lupa. Si Satanas, na
napopoot sa kaharian ng Diyos,

ay magagalak na tumingin sa Diyos
na papatayin ang bawat isa.

Siyam na henerasyon (1,400)
na ngayon ang nakalipas at ang

sanlibutan ay napuno ng kasalanan.

Magkakaroon pa kaya ang
 Diyos ng isang pamilya na iibig

at susunod sa kanya?

Ginawang alipin ng mga tao
ang kanilang kababayan.

Genesis 6:5-7; Mga taga Roma 5:12
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Subalit mayroong isang
tao, si Noe, na naniniwala

sa hustisya at palaging
ginagawa ang wastong
bagay. Nagpasiya ang

Diyos na magbigay
ng biyaya sa kanya at huwag

siyang patayin o ang kanyang
pamilya nang pinatay niya
ang lahat ng ibang tao.

Si Noe kaya ang ipinangakong anak,
ang isa na lilipol sa mga gawa ni
Satanas? Siya ba ay susunod sa

Diyos, o siya ba, ay mabibigo rin?

Sinabi ng Diyos kay Noe kung 
gaano kalaki ang daong na kailangang
maglaman ng dalawa sa bawat nilikha

 na humihinga ng hangin 
sa lupa, kasama na ang pagkain

na kanilang kakainin.

Genesis 6:8-9, 17-22, 7:2

Humigit-kumulang 
2500 B.C.

Dalhin niyo sa daong
ang isang paris ng bawat

hayop sa lupa. Dalhin mo ang pito 
sa lahat ng mga hayop na

pinapayagang kainin. Sasabihin
ko sa iyo papaano

ang paggawa sa daong at ano
ang iyong mga kakailanganin 
upang paghandaan ang baha.

Noe, ako ay magpapadala ng malaking
baha sa buong kalupaan. Ang lahat ng
bagay na may hininga ay mamamatay.

Upang makaligtas ka, ang iyong
pamilya at ang mga hayop, ikaw ay
gagawa ng isang malaking daong. 
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Isang daan at dalawampung 
taon pagkatapos na mabuo ang 

daong, ginawa ng Diyos na pumunta
ang mga hayop kay Noe mula sa 

buong bahagi ng daigdig.

Ang ilan ay
Kataka-taka ang anyo.

Hindi ko alam na may mga 
ganoong uri Ng hayop. Sa 
palagay mo kaya ay Tama 

si Noe tungkol sa 
pagpapadala ng Diyos

 ng isang baha?

Tingnan mo,
dumarating pa rin

ang mga hayop. Silang
lahat ay nagpunta sa
kanilang mga sarili 

lamang, na walang isang 
nangunguna sa kanila,

 na tila may
isang tumatawag

sa kanila.

Hindi. Saan
Ka naman 
kukuha ng

sapat na tubig
para bahain ang
buong mundo?

Nagpalungkot kay
Noe ang pag-iisip na

ang bawat isa ay mamatay
sa darating na baha, kaya

ginugol niya ang
malaking panahon sa

pagbibigay ng babala sa 
kanila upang

huminto sa pagkakasala.

Sinasabi sa inyo
ng isang beses pa. Wawasakin ng
Diyos ang mundo sa pamamagitan

ng malaking baha. Kayo ay
kailangang maniwala sa akin at

sumama sa akin sa daong.

Bakit
ang isang

nagmamahal
na Diyos ay

papatayin ang
kaniyang

mga anak?

Matandang 
hangal ka!

Dahil sa kasalanan.
Kayo ay dapat huminto na sa
pagkakasala at makitungo sa

inyong kapitbahay na may
pag-ibig at hustisya.

Genesis 7:7-9; 2 Pedro 2:5
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Genesis 7:9-11,16

Noe, panahon na.
Pumasok ka na sa daong

kasama ang lahat ng iyong
pamilya at mga hayop. 

Sa madaling panahon ay
huli na para sa lahat ng
tumanggi sa paghinto sa
paggawa ng kasalanan.

Malamang 
kinain na

Sila ng mga 
leyon.

isang linggo 
na silang 
nandiyan!

Ngunit sa ikapitong araw
nagsimula nang umulan, at ang
tubig na nakaimbak sa ilalim ng

lupa ay pumaibabaw.

Huwag kang
magpatawa; ang

Diyos ay pag-ibig.
Paano naging tama 
isang tao At lahat

 ng ating mga
relihiyosong lider

ay mali?

Dapat sana ako'y 
nakinig kay Noe. 

Ako'y naging isang 
ulol!

Isinara ng Diyos
ang pinto ng

daong, at sa loob ng
pitong araw ay

walang nangyari.

Hindi pa talaga ako
nakakita ng ganito; sa 

palagay niyo ba ang mga ulol
na tao sa daong ay tama

tungkol sa Diyos na gustong
patayin ang lahat dahil sa

kanilang kasalanan?

Diyos ko, 
iligtas mo ang 
aking sanggol!

Halos wala 
nang natitirang 
malaking silid

pa.

Ito na ang 
huling mga hayop

na dumating.

Bago ng panahong ito, hindi pa
Umulan kailanman. Ang panahon ay

palaging maganda at ang ambon ay lumitaw
galing sa mundo upang tubigan ang lupa. Wala 
pang nakakita o nakarinig ng ulan. Si Noe ay

walang dahilan upang maniwala na uulan maliban 
sa sinabi ng Diyos. Maraming tao ang nag-akala 
na si Noe ay nabaliw sa pag-iisip at ang tubig ay 

mahuhulog galing sa langit, ngunit si Noe ay 
nanampalataya sa sinabi ng Diyos.

Ha, ha, tingnan niyo
ang mga ulol, nakulong

sa malaking daong kasama
ng lahat ng mga hayop sa

gitna ng tuyong kapatagan,
napakalayo mula sa

anumang tubig.
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Sa oras na napagtanto 
ng mga tao na si Noe ay 

nagsasabi ng totoo,
huli na ang lahat.

Umulan ng 40 mga araw at
Mga gabi hanggang sa 

natakpan ng tubig
ang bawat bundok sa buong 

lupa. Ang
bawat kaluluwang may buhay
na humihinga ng hangin ay

namatay, maliban doon sa mga
kasama ni Noe sa daong.

Higit pa sa isang taon bago
pa nila lisanin ang daong.

Sa wakas, pinakawalan ni Noe
ang isang kalapati at ito nagbalik
dala ang isang sanga sa kanyang

tuka, na ang kahulugan ay sa isang
lugar mayroon nang isang puno na

tumutubo. Sa huli, muli niya
itong pinakawalan, at sa panahon
na iyon ito ay hindi na bumalik, 

nangangahulugan na ito'y nakakita na
ng isang lugar para mabuhay.

Genesis 7:12,19-23, 8:9-11

Ako'y
matutuwa kapag

ang tubig ay
bumaba na at maaari na

nating iwan ang
daong na ito.

Humigit-kumulang 2348 BC
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Hindi nagtagal, ang daong
ay pumirmi sa tutktok ng

bundok na tinawag na
Ararat. Lumabas ang bawat

isa sa isang bagong mundo- isang
mundo na walang kasalanan.

Si Noe ay naging isang magsasaka
at nagtanim ng mga ubas. Ang

bagong sanlibutan ay malungkot dahil 
apat lamang ang pamilya, subalit sa hindi

nagtagal ang kanyang mga anak na
lalake nagkaroon ng sarili nilang mga anak.

Natuklasan ni Noe na sa pamamagitan
ng paglagay ng prutas sa isang sisidlan at

hayaan ito ng ilang linggo ito'y naging
inuming may alkohol na nagdulot sa kanya 
ng nakakatuwang pakiramdam. Nagustohan 
ng husto ni Noe ang inumin kaya paminsan-
minsan siya ay hindi makapagtrabaho. Siya 

ay natumba at nawalan ng malay. Dahil  
dito, nakagawa siya ng mga 

bagay na nagpasama sa loob ng Diyos.

Itinayo ni Noe ang isang altar at inialay
ang mga hayop na sakripisyo sa Diyos.

bagamat si Noe ay isang makatuwirang tao,
mayroon pa ring sala sa kanyang puso.
Ang mga dugong sakripisyo na ito ay

inialay sa Diyos na kapalit sa mga buhay
ni Noe at lahat ng kanyang pamilya.

Ang mga hayop ay
kumakatawan sa walo na

dapat ay mamatay sa 
baha, ngunit naawaan sa 
biyaya ng Diyos. Ito'y 

tulad sa ginawa ng Diyos 
sa halamanan nang 

pinatay niya ang mga 
hayop upang gawing 

pantakip kay  Adan at Eva.

Genesis 8:4, 20, 9:1-29

gagawin kong 
matatakot ang mga 
hayop sa tao. Maari 

kang kumain  sa kahit 
anong nilikha na buhay 
at gumagapang sa lupa, 
katulad lamang nang
kayo ay kumakain ng

mga gulay at mga 
pananim na damo sa 

parang.  Ngunit kayo ay
hindi kakain sa dugo ng

kahit anong nilikha.
Huwag kayong papatay

kahit sinoman. 

Bibigyan kita ng 
bahaghari sa langit na isang 
palatandaan na hindi ko na 

kailanman lilipulin muli ang 
lupa sa pamamagitan ng tubig. 
Ikaw ay dapat magkaroon ng 

maraming anak, maghiwa-hiwalay 
kayo, at muling magpakarami

 sa buong lupa. 

Kung mayroon mang
 matagpuan na may kasalanan sa 

pagpatay sa iba, kung gayon  siya ay
 papatayin din ng ibang tao. Kung ang isang

 tao ay nagbuhos ng dugo ng ibang tao,
kung gayon ang ibang mga tao ay bubuhos din

sa kanyang dugo upang ibayad sa kanyang
krimen, dahil ang buhay ay nasa dugo.
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Si Noe at ang kanyang
pamilya ay pinagpapala

sa biyaya ng Diyos.

Pinatay ng Diyos
ang bawat isa maliban

sa walong ka-tao.

Sa paglipas ng panahon
si Japet ay napunta sa

kanluran at hilaga upang
manirahan at magpakarami.

Si Sem napunta
sa silangan at

nanirahan sa Asia.

At sa gayon ang
mundo ay muling
tinirahan ng tao.

Genesis 9:21-27; I Cronica 4:40 Salmo 78:51, 105:23,27,106:22

Isang araw si Noe ay lubhang
nalasing na siya'y naging hubo't

hubad at maya-maya nawalan ng malay.
Ang kanyang anak na lalake, si Ham,

Ang nakakita sa kahihiyan ng kanyang ama
at nasiyahan ito. Sinabihan niya ang

kanyang mga kapatid na lalake na may
pabirong tono sa kanyang nakita.

Ang iyong
anak na lalakeng

 si Canaan, at lahat 
ng kanyang mga lahi 
ay magiging alipin sa 
mga lahi naman  ng 

iyong kapatid
 na si Sem.

Maraming taon ang nakaraan,
ang hulang ito ay naging

totoo. Ang mga taga Canaan
ay inokupa ang Palestina at
nauwi sa pagiging mga alipin 

ng mga Judeo.

Adam at Eva Cain

Abel 

Seth 

Europa

Ja
fe

t 

H
am

 

Sem
 

Asia

Afrika 

Turkey 

Ehipto

Nang si
Noe ay

nagising,
sinabi ng
kanyang
mga anak
na lalake 

kung
ano ang
ginawa ni

Ham.

Si Ham pumunta sa timog at
nanirahan sa Afrika at sa 

katimogan ng Asia. Ang mga lahi 
ng kanyang anak na lalake, si
Cana, nanirahan sa  tinatawag 

ngayon na Palestina.
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Habang ang lupa ay napuno ng
mga tao, muli ring dumami ang 

kasalanan. Ang mga tao ay 
yumuko sa mga diyosdiyosan at 

nakalimot sa buhay na Diyos.

Ang anak na lalake ni Noe, si Ham,
nagkaroon ng isang anak na lalake

na pinangalan na Cush, at
pagkatapos si Cush nagkaroon ng
anak na lalake na pinangalanan na
Nimrod. Si Nimrod ay lumaki upang
maging malakas na mangangaso at 

naging kilala sa buong lupa. 
Tinanggihan niya ang pagsunod sa 

Diyos at nagsimula ng kanyang 
sariling huwad na relihiyon sa isang

lugar na tinawag na Babilonia.

Ang mga tao sa Babilonia ay hindi gustong
Maghiwa-hiwalay upang magpakarami sa lupa

alinsunod sa utos ng Diyos, kaya sila ay
nagkaisa at nagtayo ang isang malaki at

mataas na tore bilang sentro ng pagsamba.

Subalit hindi ang
kanilang Tagapaglikha 

ang sinamba.
Pinangunahan sila ni 

Satanas
upang lumikha ng

kanilang sariling mga
diosdiosan mula sa

kahoy, bato at bakal.

Ang mga manggagawa
ay hindi na magkaintindihan

sa bawat isa, kaya 
hindi na nila maipagpatuloy

ang trabaho.

Ang Diyos ay nagalit sa
kanilang pagtanggi na

maghiwa-hiwalay sa buong
mundo, kaya ginawa niya

na ang mga tao ay 
makapagsalita

ng maraming mga wika.

โอ้ย...
คุยไม่เข้าใจกันเลย 

рзүш 
оөрз блх 
ө зцрий 

сзц

ng bawat grupo ng
wika ay nagtungo sa

magkaibang direksyon. Ang
ilang tao ay pumunta sa

malalayong lugar sa lupa, ang
ilan ay naglakbay sa mga daong

sa malalayong isla, ang ilan
sa hilaga kung saan ay malamig
at ang ilan ay pababa sa mga

disyerto na doon ay mainit. At
sa gayon ang utos ng Diyos
na muling magpakarami sa

lupa ay natupad.

Genesis 10:6-10, 11:1-9

Humigit-kumulang 2247 B.C.
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Kabanata 2:
ABRAHAM

Kabanata 2:
ABRAHAM



Genesis 12:1-3, 13:14-17

May isang tao na pinangalanang si
Abraham na hindi naniniwala na ang
rebulto ay mga diyos. Alam niya na 
ang Diyos ang Tagapaglikha at hindi 
sinasamba sa pamamagitan ng mga 

diyosdiyosan.

Alam ni Abraham na ang boses na
narinig niya ay ang boses ng Diyos,
kaya siya ay sumunod, na walang

alam saan siya pupunta. Alam niya na
iiwan niya ang diyosdiyosan at susunod 
sa buhay na Diyos. Hindi niya kailangan 
ang dagdag na katibayan upang manalig 

sa Diyos, ngunit isinama niya ang
 kanyang pamangking lalake na si Lot.

Abraham, lakarin mo
ang lupaing ito mula

sa isang dulo hanggang sa
kabila. Ibibigay ko ang lahat ng

lupaing ito ng Canaan sa
magiging anak mo. Gagawin ko

sa iyo na ikaw ay magkaroon ng
napakaraming mga anak na hindi

mabibilang. Sila ay dadami
na parang alikabok

sa lupa.

Alam mo na hindi ko
nagawa na magkaroon

ng isang anak, at ngayon ako
ay nakalipas na sa edad
ng panganganak. Paano

ako magkaroon ng
mga anak?

Sarah, sinabi ng
Diyos sa akin na ikaw ay

magkakaroon ng mga anak 
kasunod ng paghihintay mo 

sa napakaraming taon.

Ang paglalakbay ni Abraham ay
nagdala sa kanya sa lupa ng Canaan,
na kung saan ang lalakeng anak ni
Ham ay nanirahan. Ngayon ito ay
tinatawag na Palestina. Doon ang
Diyos ay nakipag-usap sa kanya:

Nagsalita ang Diyos sa 
kanya, at sinabi, “Abraham

umalis ka sa lungsod na ito
ng diyosdiyosan. Iwanan mo
lahat ang iyong pamilya at
bayan at ipapakita ko sa iyo
saan ka pupunta. Gagawin

kitang ama ng isang dakilang
bansa. Pagpapalain ko

silang nagpapala sa iyo at
susumpain ko silang

nagsumpa sa iyo. Sa iyo
ang ang lahat ng mga bansa

sa lupa ay pagpapalain.

Maaari kaya na si Abraham
ang ipinangakong anak na wawasak

sa kasalanan at kamatayan?

Sinabi ng 
Diyos na ikaw ay 

magkaroon.

Humigit-kumulang 1921 B.C.
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Habang nilakbay ni
Abraham ang lupain,
paminsan-minsan
siya huminto at

nag-aalay ng dugo
na sakripisyo sa
Diyos. Katulad ni
Abel, ginawa niya
ang sakripisyo sa
pamamagitan ng

pananampalataya, 
na alam na siya ay 
isang makasalanan,

karapatdapat sa
kamatayan.

Ang sakripisyo ng isang
batang tupa ay hindi makakapag-

alis ng kanyang kasalanan, ngunit
nang makita ng Diyos ang

pananampalataya ni Abraham, inalis
ng Diyos ang sala ni Abraham.

Huwag kang
matakot, Abraham,

ako ang iyong
tagapagtanggol 

at dakilang 
gantimpala.

Ikaw at si
Sarah magkakaroon

ng isang anak.

Halika, Abraham,
pagmasdan mo ang mga
bituin at tingnan kung 

maaari mo silang bilangin.
Tulad sa mga bituin, ang

iyong mga anak ay magiging
napakarami na sila ay

hindi mabibilang.

Dahil ikaw ay naniwala sa akin,
ituturing ko iyong pananampalataya

na ito ay parang katuwiran. Maging tiyak
na ang iyong mga supling ay magiging dayuhan

sa isang lupain na hindi sa kanila.
Pagkatapos ng kanilang paghihirap bilang

mga alipin sa loob ng 400 na taon,
parurusahan ko ang bansang iyon at ang

iyong supling ay lalabas doon kasama ang
malaking kayamanan. Pagkatapos sila'y

babalik dito at titira sa lupaing ito.

Sampung taon 
ang nakaraan.

Genesis 15:1-6, 13-14

Alam ko na ang
Diyos na nagsalita sa akin,

ngunit hindi ko maintindihan bakit
siya ay naghihintay ng napakatagal. Sinabi

niya na ako ay magiging ama ng isang 
dakilang bansa, subalit ang lahat ng nasa 

akin ay isang matandang katawan, matandang 
asawa na hindi nagkaka-anak at isang 

malaking kawan ng tupa.

Abraham sampung
taon na ang nakalipas

na sinabi sa iyo ng Diyos na
ikaw ay magkaroon ng iyong
anak. Ako ngayon ay 75 na

gulang na at ikaw ay 85. Tayo
ay tumatanda, ngunit wala pa
ring anak. Hindi magtatagal
ikaw at masyadong matanda

na upang magkaroon ng isang
anak. Natitiyak mo ba na ikaw
 ay nakarinig mula sa Diyos?

Ano kayang
gantimpala ang iyong

ibibigay sa akin,
yamang wala naman 

akong anak?

Naniniwala akong
ito'y mangyayari tulad

ng iyong sinabi.
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Nasaan ang pangako na
isang anak? Ako'y tumatanda 
sa bawat araw. Di magtatagal 

ikaw hindi ay na makakapaglabas 
ng binhi. Abraham, hindi ko na

magagawang makapagbigay 
sa iyo ng mga anak.

Ang kaugalian
 sa lupain ay ang 

aking aliping
babae ay puwedeng 

magkaanak
para sa akin.

Genesis 16:1-4

Ito lang ang
tanging paraan.

Abraham, hindi mo
ba nakita na ito na ang huling
pagkakataon na magkaroon ng 

isang anak? Bago maging huli ang 
lahat, kailangan gamitin mo siya at 

magkaroon ng anak. Ito ang 
kalooban ng Diyos. Anong  paraan
 pa ba para ikaw ay maging ama ng 

isang dakilang bansa?

Hindi nanalangin si Abraham sa Diyos.
Nakalimot siya sa pangako ng Diyos at

sumunod siya sa tinig ng kanyang asawa.
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Genesis 16:4-16

Nang nalaman na ni Hagar na
Kanyang dinadala ang anak ni

Abraham siya'y naging
mayabang at hinahamak si

Sarah. Si Sarah ay tumatanda na
Hindi maligaya dahil sa pagselos.

Binigyan ni Sarah ng mahirap na gawain 
si Hagar at nagmalupit sa kanya. Hindi 
naging layunin ng Diyos na ang lalake 

ay magkaroon ng dalawang
asawa o magkaroon ng mga anak
sa pamamagitan ng ibang babae.

Gumawa si Hagar
ng plano na 

lumayas.

Umalis si Hagar palayo kay Sarah at
tumakas patungong kaparangan. Nang siya ay
napagod at hindi na makalakad ng mas malayo 
pa, siya ay hinimatay. Nakita ng Diyos si Hagar
sa kanyang dalamhati at nagsalita sa kanya.

Nagbalik bahay si Hagar 
at sa paglipas ng panahon 

ang bata ay isinilang.

Sinabi ng 
Diyos na dahil itong 
bata ay kay Abraham, 
siya ay maging ama ng 

maraming bansa.

Sa huli si Ishmael ay naging ama
sa lahat ng mga bansang Arabo.

Mga ilang buwan 
ang nakaraan

Kapag ikaw tapos na
sa pag-igib, magsibak

ka ng kahoy.

Magkaroon 
ako ng anak ni 

Abraham

Magmumula sa 
kanya ang maraming 

anak,  na hindi mabibilang.
Si Ishmael ay magiging mailap 

na tao. Siya ay palaging 
makikipag-away sa lahat at ang 

bawat isa ay makikipag-away
 sa kanya. Siya ay palaging

maninirahan malapit sa 
lahat ng kanyang mga

lalakeng kapatid.

Hagar, bumalik
ka kay Sarah at

magpasakop sa kanya.
Ikaw ay magkakaroon

 ng isang anak na 
lalake at Ishmael 
ang ipangalan mo
sa kanya, na ang
kahulugan ang
Diyos nakinig. 
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Si Abraham ay 86 na
taon nang si Ishmael

ay isinilang. Hindi
nagtagal pagkatapos

ng pagsilang kay
Ishmael, si Abraham

ay naging masyadong
matanda na upang

magkaanak. Si Ishmael
kaya ang ipinangakong

anak ng Diyos kay
Abraham? Ngunit

sinabi ng Diyos ang
anak ay darating sa

pamamagitan ni Sarah
at Abraham.

Nang si Ishmael ay naging 13 na
at si Abraham ay 99 na, nagsalita

mula ang Diyos sa kanya.

Hindi, dahil sa sinabi ko
mula pa ng simula, ikaw at si

Sarah ay magkaroon ng sarili niyong anak,
galing sa inyong mga katawan. Ang pangako 
ng pagpapala ay ipapasa sa kanya, hindi kay 

Ishmael. Sa isang taon, si Sarah ay 
magsisilang ng isang anak na lalake.

Posible kaya ito?.. Oo! Ang
Diyos na lumikha sa katawan
ng tao ay kayang pagpalain

ang dalawang matandang tao at
pahintulutan sila na magkaroon

ng mga anak… sigurado. Ang
Diyos ay makagawa nito.

Ilang araw ang nakalipas,
tatlong tao ang nagpakita mula

sa disyerto. Kung tingnan
sila ay hindi nagbiyahe nang
malayo, ni sila ay galing sa

malapit na lugar. Sila ay
mga malakas, may pananalig,

at batang-bata pa.

Abraham, ako ang
makapangyarihang Diyos.

Gawin mo lahat ng sasabihin
ko sa iyo at huwag magkasala.

Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, 
pararamihin ko ang iyong mga anak,

at ikaw ay magiging ama ng
maraming bansa. Itatatag

ko ang aking kasunduan sa iyo
at pagkatapos sa iyong mga

anak na kasunod mo. 
ibibigay ko sa

iyong mga anak ang
lupain ng Canaan na
isang pagmamay-ari 
magpakailanman. Si

Sarah ay magbubuntis at
magkakaroon ng anak

dahil sa aking pangako,
ang magiging pangulo
sa maraming bansa.

Nakatingin si Abraham sa 
kanilang pagdating at alam na 
sila'y kakaiba, ngunit ang hindi 
niya alam ay ang mga bisita ay 
hindi galing sa mundong ito.

Paano tutuparin ng Diyos ang
kanyang mga pangako kung silang

dalawa ni Abraham at Sarah ay
sobrang tanda na upang magkakaaak.

Genesis 17:1-21, 18:1-2

Ha, ha. Paano
kaya ito mangyayari? Ako

ngayon ay 99 taong gulang
na at si Sarah ay 89. Ang aking

katawan ay parang patay na. hindi
na kami magkaroon ng mga anak.
Kung papayag ka, pahintulutan

mo si Ishmael na maging
ipinangakong anak.

Ang dalawa sa kanila ay
matuwid na mga anghel, at ang
pangatlo ay ang Diyos mismo,

na nagpakita sa pormang
anghel upang siya ay makapagusap

kay Abraham. Lumabas si
Abrahama at sinalubong sila.
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He-he-he

Sa matandang
katulad ko, kahit

na si Abraham, ako 
ba ay muling 

liligaya?

Genesis 18:10-22

Ngunit ang
aking pamangking

lalake na si Lot at ang
kanyang pamilya ay

nakatira doon!

Oo, dapat 
malaman 

niya.

Dapat ko bang
sabihin kay Abraham ang

aking nalalapit na gagawin?
Siya'y magiging ama ng maraming

anak, at siya ay magtuturo sa
kanyang mga anak at sa kanyang

mga apo na sumunod
sa akin.

Ang kasalanan ng
Sodoma at Gomora ay

lalong naging masama. Lilipulin
ko ang bawat kaluluwa sa

dalawang siyudad, mga lalake,
mga babae, at mga bata.

Talagang ikaw ay
tumawa. Hindi ka naniniwala.

Mayroon bang mahirap
gawin ang Diyos? Babalik ako sa

takdang panahon upang
ikaw ay magbuntis at ikaw ay
magkaroon ng isang anak.

Hindi ako tumawa.

Bakit tumawa si Sarah
sa sinabi nga Diyos na
siya'y magkakaroon ng

isang anak?

Abraham,
ang iyong asawa 

ay magkakaroon ng
isang anak na

lalake.

27



Bibisitahin 
namin siya 

ngayong gabi.

Kung hindi
ka makakita ng 10,

maari bang balaan mo
ang aking pamangking

lalake na si Lot?

Hindi, kung ako'y
makakita ng 10 kaluluwang 
matuwid hindi ko lilipulin

ang lungsod.

Kung maari huwag kang magalit. Ito
 na ang huling tanong ko. Paano 

kung meron na lang 10 matuwid na 
mga tao sa siyudad? Lilipulin

 namo pa ba ito?

Hoy, kayong
mga lalake hindi kayo

taga-dito, di ba? Makinig
kayo, hindi ligtas na kayo ay
nandiyan sa labas ng daan.

Pasok sa aking bahay
upang magpalipas

ng gabi.

Ito'y masama;
lubhang masama kay

sa naisip ko.
Naunawaan

 ko  na ngayon 
kung bakit lilipulin 

ng Diyos ang bawa't 
isa, kahit mga bata

 at mga hayop.

Hoy,
mga pogi.
Sasabihin

namin sa ibang
mga lalake
tungkol sa

kanila.

Huwag 
kang magalit sa 
akin. Paano kung 

merong 30.

Hindi maaari sa Diyos na lilipulin Niya ang
mabait kasama ng masama. Ano kaya kung merong

50 na mabuting tao sa lungsod? Ililigtas mo ba ang
buong lungsod upang maligtas ang mabait.
Alam ko na ang Hukom ng lahat ng tao ay

gagawa ng matuwid.

Ako'y alabok lamang, hindi
nararapat na magsalita sa Diyos,
ngunit kung merong 45 lamang na
taong matuwid, lilipulin mo ba ang

lahat dahil kulang sa lima?Kung
merong 45 hindi
ko ito lilipulin.

Paano kung
 40 lamang ang 
matatagpuan?hindi ko

lilipulin ito
kung merong 40

na matuwid

Hindi ko 
lilipulin ito dahil 

sa 30.
Paano kung 
merong 20?

Hindi ko
lilipulin ang

masamang lungsod
kung merong 20
na matuwid dito.

Kung ako'y
makakita ng 50

na matuwid, 
iligtas ko ang 

lungsod.

Genesis 18:23-19:2

Ang dalawang anghel ay
pumunta sa lungsod nang
gabing iyon at naglakad
patungo sa bahay ni Lot.
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Lot, ilabas
mo ang mga lalake
sa amin upang kami

ay makipagtalik
sa kanila.

Genesis 19:4-17

Nagsabi ang 
Diyos na huwag 
kayong lilingon 

sa lungsod 
habang ito'y 
nasusunog.

Umalis 
kayo; hindi ninyo 

maaring gawin ang 
masamang ito.

Babasagin
namin ang pinto at

gagawin namin ang mas
masama sa inyo,

mga banyaga.

Iniisip ba
niya na siya'y

mas mabuti kay
sa atin?

Puno siya 
ng poot!

Hindi namin
gusto ang mga

anak nong babae, gusto
namin ang gwapong

mga lalake.

Gagawin
kayong mga bulag

ng Panginoong
Diyos.

Hindi ako 
makakita! Anong 

nangyari?

Nasaan sila?

Bakit naging 
madilim?

Anong 
kapangyarihan 

ito?

Kailangan na kayong 
umalis sa lungsod.  Balaan 
ninyo ang lahat na gusto 
ninyo. Ang Diyos ay mabuti
at hindi na makapahintulot

sa kasalanan.

Magmadali
kayo, ang apoy
ay babagsak na;
walang isa na
makaligtas.

Magpapaulan bukas
 ang Diyos nagapoy 

mula sa langit sa lugar 
na ito. Ang bawat isa sa 
Sodom at Gomorra ay

mamamatay.
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O hindi! Itay
sinuway ni inay

ang Diyos. Siya'y
naging haliging 

asin.

Huwag 
tumingin! 

Patuloy sa 
pagtakbo!

Ang bawat buhay na bagay
sa Sodom at Gomorra ay

namatay nang araw na iyon.
Ang Diyos ay matuwid at siya'y 
napopoot sa kasalanan, lalo 
na ang masamang relasyon
 ng lalake sa lalake at babae

sa babae. Ang sekswal na
kasalanan na kalakip ang

mga bata ay pinakamasama sa
lahat. Ipinangako ng Diyos
na hindi na talaga lilipulin
ang mundo sa pamamagitan

ng tubig. Sa susunod ito'y sa
pamamagitan na ng apoy. Ang 

kaparusahan sa bawat 
kasalanan ay kamatayan: pisikal 
at walang hanggang kamatayan 
sa dagat ng apoy. Sa biyaya ng 

Diyos, nakaligtas si Lot sa 
paghatol ng Diyos Hindi 

naniwala ang kanyang asawa na 
seryoso  ang Diyos ng balaan 
niya sila na huwag lilingon.

Ako'y nagagalak na
ang Diyos ay mabiyaya sa inyo
 Lot. Kayo ay patay na sana

sa lungsod na iyan. Ang Diyos
ay napopoot sa kasalanan at
kasamaan. Kailangan kayo ay

lumayo mula sa ganyang
uri ng mga tao.

Kami ay nalungkot 
ng husto ng marinig 
patungkol sa iyong 

asawa. Ano na 
ngayon ang inyong 

gagawin?

Ang buhay
namin ay hindi na
magiging katulad

ng dati.

Umalis si Lot na kasama ang
kanyang dalawang anak na

babae at patuloy na pinagpala 
ng Diyos si Abraham..

Ang parusa sa lahat
ng kasalanan ay

palaging kamatayan,
walang mga 

pinagpapaliban.

Genesis 19:24-26; Levitico 18:22; Roma 1:23-32, 6:23; 1 Corinto 6:9-11; Apokalipsis 21:8

Huwag 
lilingon!

Eeeek
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Ipinangako ng Diyos 
na si Sarah ay magkaroon 
ng isang anak. Si Abraham 
at Sarah ay nagsimulang 

nakaramdam sa nakalimutang 
mga pagnanasa.

Abraham, ano 
ang nagyari sa iyo? 

Maraming taon na ang 
nakalipas nang ikaw ay 

nakatingin sa akin 
ng ganyan.

Isang himala! Mayamaya,
ang bawat isa ay nakaalam
na si Sarah ay buntis na!

Dahil sinabi ng Diyos, 
tatawagin natin siya na Isaac*.

Siya ay magiging ama ng 
isang dakilang bansa.

Oo, nang sinabi
ng Diyos sa atin na

akoy magkakaroon ng isang
anak, ako'y natawa. Sino 

ang mag-aakala na sa aking 
katandaan ako'y mag-
aalaga pa sa  sariling

 kong anak?

Tinupad ng Diyos
ang kanyang

pangako. Palagi
siyang tumutupad.

Ang maliit na
hangal ay kumukutya

sa akin. Ayokong
magkaroon ng ganitong

taga-Ehipto sa iisang
bahay na kasama ang

aking Isaac.

Paalisin ang alipin at
kanyang anak na lalake. Sila ay

hindi makakatanggap ng anumang
pamana kasama ni Isaac, ang

anak ng pangako.

Nagsalita ang Diyos kay 
Abraham at sinabi, “Si Sarah ay 
tama. Paalisin mo si Hagar at 

Ishmael. Hindi kasamang 
tagapagmana si Ishmael. Ngunit 

huwag mo itong ikalungkot, 
aalagaan ko sila. At dahil anak 
mo si Ishmael, gagawa rin ako 

ng dakilang bansa mula sa 
kanya. Ngunit ang  ipinangakong 

tagapagligtas, ang dadaig kay 
Satanas, ay magiging

supling ni Isaac at hindi mula 
kay Ishmael.”

Si Ismael lumaki na naging ama ng lahat ng 
mga taong Arabo, samantalang si Isaac

lumaki na naging pangulo sa lahat ng mga
taong Judeo. Ang mga Arabo at mga

Judeo ay mga magkapatid na lalake sa ama.

Si Ishmael, ang anak na lalake
ni Hagar kay Abraham, sa ngayon

ay 14 na taong gulang na, at siya ay 
napopoot sa bagong sanggol.

Genesis 21:1-3, 9-14
*Ang pangalang Isaac ay nangangahulugan na pagtatawa
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Ang Diyos ng langit
at lupa ay banal at

dalisay, napaka dalisay
para sa makasalanang tao

na tulad ko. Ang unang
tao na si Adan, sinuway
ang Diyos at mula noon 
ang mga tao ay naging 

makasalanan na. 

Minahal ni
Abraham ang

kanyang anak na
lalake, si Isaac, at

hindi na sila
maihihiwalay.

Ama, bakit po niyo
pinatay itong mga

maliliit na mga batang
tupa at sinunog sila
diyan sa tambak ng

 mga bato?

sinabi ng Diyos kay Adan 
kapag siya ay nagkasala

 siya ay mamamatay, subali't 
pagkatapos magkasala ni 

Adan,  pinatay ng Diyos ang 
mga hayop at ginamit ang 
kanilang mga balat upang 

itakip sa kahihiyan ni 
Adan  at Eva.

Kapag ako'y pumatay ng
isang kordero at ialay ito sa Diyos,
ito ay pagpapakita na aking kinikilala
sa aking pagka makasalanan at ialay

sa inosenteng kordero upang
mamatay sa aking puwesto.

Abraham, gusto
ko na dalhin mo ang

iyong bugtong na anak na si 
Isaac, na iyong minamahal,
at ialay siya sa akin bilang 

handog na susunugin.

O Diyos, paano mo
 maaaring  hilingin sa akin na 
gawin ang isang bagay. Hindi 

ka ganito. Ang mga pagano ay 
nag-aalay ng mga taong 
sakripisyo! Sinabi mo na 

gagawa ka ng dakilang bansa 
mula sa aking anak na si 

Isaac. Kung papatayin ko siya, 
ang pangako mo ay hindi 

na matutupad …

Ngunit ikaw ay Diyos. 
Hindi ko naintindihan 

subalit ako ay 
susunod  sa iyo.

Si Isaac ay lumaking malakas at natutong
manalig sa Diyos sa kanyang ama. Minahal

siya ni Abraham ng buong puso at sa
maraming panahon sila ay madalas 

magkasama upang magsamba at mag-alay 
ng mga sakripisyo. Ang kordero ay pinatay 

at inilagay sa altar at doon sinunog.

Genesis 22:2; Roma 5:12

Ikaw ay isang himalang
anak. Maililigtas mo ba

ang mundo mula sa
kasalanan?
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Tatlong araw na
paglalakbay ito, kaya
kami ay mawawala ng

isang linggo.

Ama,
ayan na ang

bundok. 
Makakarating

tayo diyan bago
dumating
ang gabi.

Oo, tayo ay
pupunta, sasamba
at babalik muli.

Ama, dala natin ang
kahoy, at naitayo mo na
ang altar, ngunit nasaan

ang sakripisyo?

Isaac, naalala mo pa
ba ang sinabi ko sa iyo na ang 
Diyos ay nagsalita sa akin at 

nagdulot sa iyong inay at sa akin 
na magkaroon ng isang anak sa 

matandang edad namin? Nagsalita
 na naman siya sa akin.

Sa panahong
ito sinabi niya
na iaalay kita  

na isang
handog na
susunugin.

Di ba sinabi ng Diyos sa iyo na ako'y magiging
tagapagmana, pangulo nga isang dakilang na

bansa, na ang aking mga anak ay magiging 
kasing-dami  ng mga bituin sa langit? Kung 

ako'y mamamatay ngayon, ano ang 
mangyayari  sa pangako ng Diyos?

Ako'y natuto na ano man
ang ipinangako ng Diyos ay kaya 
niya itong tuparin.  Kung siya ay 

nagsabi na ikaw magiging ama
ng isang dakilang bansa, 

mangyayari pa rin ito, kahit
 na kaw ay mamatay.

Ngunit
paano ito 

mangyayari
kung ako'y
patay na?

Hindi ko alam,
maliban na 

buhayin ka niyang
muli mula sa
mga patay.

Ama, kailangan
nating sumunod

sa Diyos kahit ano man
ang mangyari.

Genesis 22:3-9

Ako?  
Ama, sigurado 

ka ba?

Mag-ingat.
Ako'y

mananalangin
para sa aking

dalawang
lalake.

Pagkalipas ng 
tatlong araw.
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Kahit na alam ni Abraham na
siya ay sumusunod sa Diyos.
Ito'y maaring nagpalungkot 

ng kanyang puso at ang
kanyang mga kamay ay

nanginginig habang sinusunod
niya ang normal na proseso sa

pag-alay ng handog na susunugin.

Ginapos niya ang mga kamay at mga paa ng 
kanyang anak na lalake at inilagay siya sa 

altar. Ang kasunod na hakbang ay ang  
pagsaksak ng kutsilyo sa kanyang lalamunan.

Kasama ang 
panalangin ng 

pananampalataya sa 
Diyos,  itinaas ni 

Abraham ang kutsilyo. 
Nang siya ay malapit 

nang sumaksak,
bigla na lang siyang
nakarinig ng tinig

mula sa langit:

Abraham! 
Abraham! 

Huwag mong 
saktan ang 

bata.

Ngayon alam ko na
na ikaw ay may tiwala sa
akin, dahil maluwag sa

kalooban mo ang pagsunod, 
kahit sa punto ng pagbigay sa

akin ng iyong bugtong
anak na lalake.

Ama, 
tingnan mo, 
ang Diyos ay 
nagbigay ng 

isang lalakeng 
tupa upang 

ipalit sa aking 
puwesto.

Abraham, dahil ginawa mo ito na hindi 
ipinagkait ang iyong bugtong na anak na 

lalake, pagpapalain kita at pararamihin ang 
iyong mga anak  katulad sa mga bituin ng 

langit at ang iyong mga anak ang kukuha sa 
lupaing ito at lilipul sa iyong  mga kaaway. 

At saka, sa pamamagitan ng isa sa iyong 
mga anak na isisilang pa, ang lahat 

ng  mga bansa  sa lupa 
ay  mabibiyayaan.

Genesis 22:9-18; Mga Hebreo 11:17-19

Nang si Abraham ay
tumingala, nakakita siya
ng isang lalakeng tupa

na nakulong sa isang sukal.

Ama, siya
ay mahabaging

Diyos, katulad sa
sinabi mo!
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Si Ismael ay
nagkaroon ng 12 na
prinsipe at nagging 
mga taong Arabo.

Ang 12 na anak na
lalake ni Jacob ay 
siyang naging 12 na 

tribu ng Israel

Ismael

Isaac 
(1896 B.C.)

Abraham

Jacob 
(1836 B.C.)

Genesis 21:5,13, 24:67, 25:12-18, 21-26, 29:23-30

Kaya sa panahong iyon, si Abraham ay nagkaroon
ng dalawang anak na lalake, si Ismael at

Isaac. Si Isaac ang anak na lalake na pinili
ng Diyos upang magdala sa pangakong

ginawa kay Abraham. Pagkatapos si Isaac ay
nagkaroon ng isang anak na lalake na ang

pangalan ay Jacob, bandang huli ang kanyang 
pangalan ay pinalitan ng Israel. 

Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na lalake. 
Sa paglipas nga panahon, si Jacob at ang kanyang
 12 anak na lalake at ang kanilang mga pamilya ay

pumunta sa Ehipto na kung saan sa
kalaunan sila ay naging mga alipin. (1706 B.C.)
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Kabanata 3:
Moses

kabanata 3:
Moses



sa panahon ng tag-gutom, si Jacob,
na isang apong lalake ni Abraham,
dinala niya ang kanyang 12 anak na

lalake at lahat ng kanilang mga anak
at mga alipin pababa sa Ehipto upang
manirahan. Sa Ehipto sila ay dumami

katulad ng alikabok sa lupa.

Sa hindi nagtagal ang mga
anak na lalake ni Jacob, na
ang pangalan ay binago sa

Israel, humigit sa mga 
taga-Ehipto.

Si Faraon, ang
pangulo sa Ehipto,

ginawang mga alipin ang
mga anak ni Jacob. 

Pinilit at pinagmalupitan 
sa paggawa ng briks.

Pagkatapos na mamalagi
doon ng higit sa 300 na
taon, sila'y nakalimot 

sa mga pangako ng 
Diyos kay Abraham at sa 

kanilang mga ninuno.

Sinabi ng Diyos kay Abraham na
 ang mga Judio ay maglalakbay sa

isang banyagang lupain at maging mga
alipin doon. Ang Diyos ay nangako rin
na pagkatapos ng 400 na taon siya ay

hahatol sa bansang iyon at dadalhin ang 
mga Judio pabalik sa lupa ng pangako. 

Hindi
nila maaring

patayin ang aking
sanggol. Ang Diyos

ang kakalinga
sa kanya.

Ha! Ano ang
magagawa ng

Diyos laban sa
kapangyarihan

ni Faraon?

Hindi! 
Huwag sa 

aking sanggol! 
Hindi mo maaring 

gawin ito!

Genesis 46:5-7; Exodo 1:1-12,22

Si Faraon, ay natatakot
na ang mga Judeo ay
maging sobrang dami,

nagpasiya na ipapatay ang
 lahat ng bagong silang

 na lalaki.

1706 B.C.

Totoo ito! Si Faraon ay pinapapatay 
ang lahat ng mga bata dahil siya ay
nag-iisip na tayo ay dumarami ng

sobrang dami. Ang ating mga lalake 
ay lumalakas mula sa mahirap na 
gawaing pinapagawa sa kanila.
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Sabihin mo sa
kanila ang totoo.

Ang kanyang sariling
ina ang  naghagis sa
kanya sa ilog kaya

ang mga sundalo ay
hindi gagawa nito

Inay, 
sigurado ka ba 
na ito'y hindi 

tatagas?

Ito'y
nabalutan

ng alkitran.
Lulutang 

ito.

Ang Diyos
ang mag-iingat sa

kanya. Manatili
ka sa malapit at

magbantay.

Makikita pa ba
natin muli ang 

lalaking kapatid ko?
O, ang mga masamang

mga ehipcio!

Ang anak na babae ni
Faraon ay dumating sa

ilog upang maligo.

Makinig kayo! 
Merong umiiyak na 

boses galing sa 
basket na iyon.

Maaring
isa siyang
sanggol
ng mga

Hebreong
alipin.

O, di ba 
kyut sya?

Aalagaan 
ko siya kung 
merong isa 

na magpasuso 
sa kanya.

wala kang mapili.
 Hindi mo siya maaring 

tagoan  sa lahat ng panahon. 
Ang mga sundalo ay maaring 

makakita sa kanya at 
papatayin siya. Manatili ka 

lang na mananalig
sa Diyos. 

Pupuntahan ko
kung merong isa na

makapagpsuso sa kanya.
Alam ko ang isang babaeng

Hebreo na ang kanyang
sanggol ay itinapon sa
ilog. Meron pa siyang

maraming gatas.

Maaring 
gutom na 

siya.

Humigit-kumulang 1525 B.C.

Exodo 2:3-9

Ngunit inay,
ano ang aking sasabihin

sa mga sundalo at sa mga
kapitbahay kung sila ay
magtatanong saan ang

ating sanggol
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Wala kang
magagawa. Hindi mo

siya maaring itago sa
lahat ng panahon.

Ang mga sundalo ay
maaring makita at 

papatayin siya. 
Manatili ka lang 

na magtiwala
sa Diyos.

Ano ba ang
nagawa ko?

Makikita ko pa ba
siyang muli?

May malasakit ba 
ang Diyos?

Inay, 
inay!

Inay, ang babaeng anak  ni
Faraon ay nagpunta sa ilog
at nakita ang aking  kapatid.
Gustong niyang alagaan siya
na maging kanyang sarili, at
siya'y naghahanap ng isa na
makapagpasuso sa kanya!

Siya ay papunta na
dito ngayon!

Purihin ang 
Diyos 

magpakaila
nman.

Narinig kong
ang iyong sanggol
ay nawala. Ako'y

nalungkot. Nakita ko
ang batang ito sa 

ilog. Ako'y
magbabayad sa iyo

upang pasusuhin mo
siya para sa akin.. 

Siya'y aking 
kukunin muli kapag 

natapos ang 
takdang panahon 

ng  kanyang 
pagsuso.

Samantalang si Moses ay lumalaki, 
tinuruan siya patungkol sa tunay na 

Diyos ng kanyang mga magulang.
Ang Diyos ay may espesyal at 

dakilang layunin para sa kanya.

Sumakay
ka, munting
prinsipe, at

tayo ay
pupunta sa
palasyo.

Gaano sila 
kalakas 

tumakbo?

Salamat sa pagpapasuso
 mo kay Moses. Mukha siyang 
malusog na  malusog. Siya ay 
lalaki upang maging mayaman

at makapangyarihan.

Exodo 2:8-10

39



Bilang inampon na lalakeng anak ng 
babaeng anak ni Faraon, si Moses ay 
lumaki upang maging bantog na tao 
sa Ehipto. Siya'y itinakda na maging 

mayaman at makapangyarihan  
subalit hindi niya kinalimutan ang 

kanyang pinanggalingang lahi.

Sasabihin ko sa iyo, Moses, ang Diyos ng  ating
mga ninuno na sina Abraham, Isaac, at Jacob, ay 

nagsabi kay Abraham na ang kanyang binhi ay 
dadami at sila ay magiging mga banyaga sa isang 
lupain na hindi sa kanila. O, heto nandito tayo!

Oo, at sinabi rin niya
 kay Abraham na tayo

ay pahihirapan sa banyagang 
lupain  na iyon ng  400 na 

taon. Ngayon tayo ay 
nandito na sa 359 na taon- 

41 na taon na lamang  
hanggang ang propesiya ay 
matupad. Iyan ay parang 
hindi kapaniwalaan. Ang 

Faraon ay hindi 
magpahintulot sa lahat sa 

kanyang mga alipin na aalis, 
at siguradong siya ay hindi 
magpahintulot sa kanila na 

aalis na may malaking 
kayamanan. Subalit marahil 
merong isang paraan. Bakit 

maghintay pa  nang
 41 na taon

Sinabi rin niya kay
Abraham na siya ay maghuhukom

sa bansang iyon dahil sa masamang
gagawin nila sa atin, at tayo ay

aalis nang may malaking  kayamanan 
at babalik sa lupain na binigay ng 

Diyos sa ating mga ninuno.
 

Iyan ay parang hindi
kapani-paniwala. Si  Faraon ay hindi
magpahintulot sa lahat ng kanyang

mga alipin na aalis, at siguradong siya
ay hindi magpahintulot sa kanila na aalis

na may malaking kayamanan. Subalit
marahil merong isang paraan. Bakit

maghintay pa nang 41 na taon?

Ang Hebreong mga anak ay naghirap sa ilalim ng 
pamamahala ng  kanilang mga amo.

Kinakailangan silang gumawa  ng briks sa 
maputik na hukay . Si Moses ay hindi makatiis sa 
kanilang paghihirap kaya siya ay nagdesisyon  

na gagawa ng isang bagay tungkol dito.

Eber, 
tumayo ka.

Tayo, 
kayong mga 
maruming 

baboy!

Tumayo
ka bago ka 
mamatay
 sa palo.

Exodo 2:10-11
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.. Isang araw si Moses ay
nakita ang isang Ehipcio na
malupit na namamalo sa isa

sa kanyang sariling lahi.

Ang panahon ng 
kaligtasan ay 

dumating. Kailangang 
ito ay mahinto.

Pinatay ni Moses ang 
ehipcio at inilibing ang 
katawan, ngunit may 

isang nakakita sa kanya 
at ibinalita ito sa Faraon.

Wala nang 
kasunod!

O Diyos! 
Ano ang 

nagawa ko?

Si Moses 
iyon!

Umalis si Moses sa Ehipto
at lumisan patungong

parang. Siya ay nag-iisa,
na walang pamilya o mga

kaibigan. Hindi niya
nailigtas ang kanyang

lahi. Kahit siya mismo ay
kinakailangang  mailigtas.

Humigit-kumulang 
1491 B.C.

Exodo 2:11-15

Wakk!Wakk!

Hinto, ikaw 
ay kailangang

tumayo sa
hukuman dahil
sa pagpatay!
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Si Moses ay naglakad ng 
maraming araw na hindi alam kung 
saan patutungo.Siya ay nakakita 
ng isang kampo ng mga pastol

Tingnan! 
Isang 
lalake!

Mukhang 
siya'y malapit 
nang mamatay. 

Magdala ng 
tubig.

Siya ay isang 
Ehipcio!

Si Moises ay namuhay ng isang bagong
buhay sa mga taga Midia. Siya'y natuto
sa mga paraan sa disyerto, nag-asawa,

at naging isang pastol. Nakaraan ang 40
na taon ang Ehipto ay naging malayo na sa 
kanyang kaisipan.  Inisip ni Moises na hindi 
na niya makikitang muli ang kanyang lahi.

Ito'y talagang katakataka! 
Paano ang mababang 

punongkahoy nasusunog, 
at bakit hindi ito nauubos? 
Ito'y palaging nasusunog 

at nasusunog.

Moises, tanggalin
mo ang iyong sapatos.
Nakatayo ka sa banal

na lupain. Ako ang
Diyos ng iyong mga

amang, si Abraham, si
Isaac, at Jacob.

Nakita ko ang
paghihirap at naririnig
ko ang mga panalangin

ng aking mga tao sa
Ehipto. Panahon na
upang iligtas sila
galing sa kanilang
kaapihan at dalhin 

silang muli sa kanilang
lupain na aking

ipinangako sa kanilang
mga ama.

ako ang magpapadala
sa iyo kay Faraon at ikaw

ang  magdadala sa aking mga
tao palabas sa kanilang pagka-
alipin. Sabihin mo sa kanya na 

palabasin niya ang aking mga tao, 
at siya ay hindi magpahintulot. At

pagkatapos ipapakita ko ang
 aking kapangyarihan sa Ehipto.

Pagkatapos nito siya ay 
magpahintulot sa

kanila na lumabas.
.

Exodo 2:16-3:10
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Ngunit sila'y hindi
maniniwala na ikaw ang

nagsugo sa akin.
Sila'y tatawa lang.

Ihagis mo ang
iyong tungkod

sa lupa.

Ano? 
Ang aking 
tungkod?

Damputin mo
ang ahas

sa kanyang 
buntot.

Ito'y naging
makamandag

na ahas!

Ito'y 
bumalik na 

aking 
tungkod!

Pumunta ka sa
Ehipto. Ituturo ko

sa iyo kung ano ang
iyong sasabihin at 

kung  ano ang iyong
gagawin. Ang iyong
kapatid na lalake si 
Aaron ang tutulong 

sa iyo.

Exodo 4:1-4, 12-16
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1445 BC Ikaw ay babalik sa Ehipto! Ngunit
papaano kung ikaw ay makita ng mga 

taong gustong pumatay sa iyo.

Ang nakalipas ay
40 na taon na. Ang

lahat ng may alam sa
aking nakaraan ay patay

na. Wala nang isa na
makakilala sa akin.

Hanggang
si Faraon ay

magpahintulot
na lumabas 
ang lahi ng

Diyos

Hanggang 
gaano ka 

katagal na 
mapalayo?

Tawagin ang
lahat ng mga matatanda!
Ang oras ng pagliligtas

ay dumating na!

Iyan si Aaron
 ang Levita. Ang isa ay
katulad natin, ngunit
siya ay hindi alipin.

Siya si Aaron ang
Levita. Ang isa ay

katulad natin, ngunit
siya ay hindi alipin.

40 na taon ang nakaraan, 
nagpasiya si Moises na magbata 

kasama  ng kanyang bayan sa halip na 
maging pinuno ng mga Ehipcio. Sinikap niyang 
iligtas tayo ng kanyang lakas at nabigo. Sa 

nakaraang 40 taon, nakatira siya sa disyerto 
ng lupaing ipinangako ng Diyos sa ating mga 

ninuno. Kamakailan lamang, nangusap sa 
kanya ang Diyos at ipinakita sa kanya kung 

paano tayo iligtas kay Paraon! Ngayon, 
ipapakita sa inyo ni Moises ang mga tanda

 na gagamitin niya para hikayatin
si Paraon na paalisin tayo.Magsilapit kayo,

kayong lahat ng
mga matatanda

ng Israel.

Exodo 4:29-31

Isinilang si Moises
 80 taon na ang nakaraan
sa panahon ng malupit na 
pagpatay nang sinimulang 
ipapatay ni Paraon ang mga  
lalakeng sanggol. Itinago 

siya ng kanyang ina sa 
isang sisidlan sa ilog. Sa 

patnubay ng Diyos, 
natagpuan ng anak na 

babae ni Paraon si Moises 
at pinalaki siya bilang

 isang Ehipcio.
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Ang Diyos ni
Abraham ay nagsalita sa

 akin mula sa nag-aapoy na puno at 
isinugo ako upang upang pangunahan 

kayo pabalik sa lupain ng ating 
mga ninuno. Ito ang tanda. 

Ngi!
Ang kanyang
tungkod ay

naging isang
ahas.

Huwag 
matakot.

Panoorin 
ito.

Ang Diyos ay
nagpadala ng isang

tagpagligtas.

Oo, 
masisindak 

niyan
si Faraon.

Ito'y isang 
milagro! Ngayon tayo

pupunta kay Paraon
upang kausapin

siya!

Diyos ni 
Abraham!

Exodo 4:17-30
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Wala nabago
simula nang ako'y
umalis dito 40 na

taon ang nakaraan.
Tandaan mo lamang na
sabihin ang aking mga

sinabi sa iyo.

Ang Diyos ng Israel
ay nagsalita kay Moises. Nagsabi

ang Diyos na ikaw ay magpahintulot
sa aking mga tao na maglakbay sila 

ng tatlong araw papuntang 
disyerto upang magsamba at mag-

alay ng mga sakripisyo.

Ha! Ang Diyos ng Israel?
Ha ha ha ha. Hindi ko alam ang

inyong Diyos. Sino ang diyos na
ito upang ako'y sumunod sa kanya?

Iyan ay katawa-tawa. Hindi ako
magpahintulot sa aking mga alipin

na gawin ang tatlong araw na
paglakbay patungong 

disyerto. 

narinig ko paanong ikaw ay
nakipagsalita sa aking mga tao, na

naging dahilan para sila'y balisa, naging
dahilan sa kanila upang huminto sa paggawa.
At ngayon gusto nilang gawin ang tatlong
araw na paglakbay upang magsamba sa isang

Diyos na hindi ko alam. Sisikapin ko na
sila'y maraming gagawin dito.

Simula ngayon, sila'y
maghanda ng kanilang sariling
dayami para sa paggawa ng mga
laryo. Ngayon lumayo kayo sa
aking paningin at bumalik kung

saan kayo nanggaling.

Exodo 5:1-7
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Paniniwalaan
 niyo ba ang 

kanilang 
katapangan?

Nakakatawa.
Sila'y pumasok dito

na akala mo sila
 mismo ang Diyos.

Sinasabi mo ba sa amin na ang lahat 
ng iyong nagawa ay para ma-doble 
ang bigat ng aming gagawin? Hindi 
iyan kaligtasan. At iniisip mo na 

ikaw ay ipinadala ng Diyos?

Mas espesyal 
ba siya

kay sa amin?

Isa siyang
panatiko!

Tayo'y 
naniwala sa 
kanyang mga 
paglinlang.

Kaya pala kayo'y walang
sapat na gawin? Gusto
ninyong umalis upang

sumamba sa inyong Diyos.
Tuturuan namin kayo na

huwag maging tamad.

Jehovah,
simula nang

akoy dumating
na nagsasalita sa
iyong pangalan,

ang mga bagay ay
lalong naging

masama.
Bakit niyo ako
pinadala dito?

Ako si Jehovah, ang
Diyos ng iyong mga ninuno,
at nakita ko ang paghihirap
at narinig ko ang mga iyak
sa aking bayang Israel. 

panahon na
upang matupad ang
aking pangako kay
Abraham at dalhin
ang mga taong ito

sa lupain ng Canaan.
Ikaw, Moises, ang
manguna sa kanila.

Subalit ako'y
hindi makapagsalita
ng maayos. Hindi 
ako pakikinggan

 ni Paraon.

Si Aaron ang magsasalita;
 ikaw ay makinig ka lang sa akin at magsabi 
sa kanya  ano ang sasabihin. Sa simula, si 
Paraon ay hindi makikinig sa iyo, subalit 
ako'y magpapakita ng lalong dakilang 

palatandaan hanggang makilala ng mga 
Ehipcio na ako  ang tanging Diyos na totoo.

Ha, ha, 
ano na naman 
ang ginagawa 
ninyo dito?

Sinasabi 
ni Jehovah, 

“pahintulotan 
mong lumabas ang 

aking mga tao.

Heto ang isang 
palatandaan na nagsalita 

si jehovah.

Ha, ha, ha!
Iyan ay isang
salamangkang

panlinlang lamang.
Hindi iyan

makakapatakot sa
akin. Tawagin ang

lahat ng ating
salamangkero.

Ginawa
niyang parang

totoo ang
salamangkang

panlinlang.
 Di ba?

Saan kaya 
niya natutunang

gawin iyan?

Exodo 5:10-29, 7:7-11
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Halika magmadali
at dalhin mo iyong

salamankang linlang
na kung saan ginawa
mong ahas ang iyong 

tungkod.

Ang aming Diyos 
sa mga serpiyente, si 

Nesert, nagpadala sa amin 
upang sabihin sa inyo na 
gagawa ng maraming mga 

briks. Ha, ha, ha.

Moises, ano 
ang gagawin natin 

ngayon?
Mukhang mga sira

ulo tayo.

Exodo 7:11-12
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Tingnan! Ang
kanyang mga
ahas ay gusto

makipag-away sa
ating mga

ahas.

Ang kanyang
mga ahas

ay kinain ang
mga atin!

Nilunok nitong
lahat ang ating

ahas

Huwag mong
sabihin ito'y kakain
pa ng isa! Ang ating 
diyos, si nesert, ay 

magagalit. 

Paano 
nangyari ito!

Ang
kanyang
ahas ay

kinain ang 
bawat isa 
ang mga 

ahas 
natin.

Si Jehovah
ang Diyos ng

manlillikha. Sinabi
niya, “pahintulutan
mo ang aking mga
tao na lumabas.”

Exodo 7:12
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Hindi ko alam, paano
mo ginawa iyan, ngunit hindi ako

 papayag sa inyo sa pagdala sa aking
 mga alipin dahil lamang sa ikaw ay 

nakagawa ng salamangkang linlang.
Umalis ka sa aking paningin!

Bakit tayo'y 
pinadala ni jehovah 

kasama ang palatandaan na 
ang mga salamangkero ng 
Faraon ay makakopya? Sa 

iilang minuto, tayo'y naging 
parang mga luko-luko.

Exodo 7:13: at 
pinatigas niya 
(Diyos) ang 

puso ng Faraon, 
kaya hindi siya 

nakinig sa 
kanila, gaya ng 

sinabi ng 
Panginoon.”

Hindi ko alam, ngunit
sinabi ng Diyos na patitigasin

niya ang puso ng Faraon. Sigurado
itong naging ganoon. Nakita mo
ba paano siya nagalit nang kinain
ng  aking tungkod ang kanyang

alagang mga ahas?

kailangan kong 
makahanap ng lugar 
upang makipag-usap 
kay Jehovah. Hindi ko 

alam ano ang susunod 
na gagawin.

Nakipagtagpo ang Diyos kay Moises muli at sinabi 
sa kanya kung ano ang susunod na gagawin. Ang 

mga ehipcio ay kumukutya kay Moises. Ang kanyang 
sariling mga tao ay tumanggi sa kanya dahil lalong 

naging matindi ang pagmamalupit ni Faraon sa 
kanila. ngunit si Moises ay naniwala sa Diyos at 

sumunod kahit na hindi nya naiintindihan.

Nagsalita si
Jehovah, “Dahil ikaw ay

tumanggi na ang aking mga
tao ay lumabas, upang

malaman mo na ako ang
totoong Diyos, ang lahat
ng mga tubig sa Ehipto ay

maging dugo.”

Ngayon iyan ay 
kahanga-hanga. Paano 

niya ginawa iyan.

Puntahan ninyo. 
Kunin ang aking mga 
salamangkero. Ang 

Diyos sa Nile ay siyang 
magpahinto nito.

Exodo 7:15-21
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Tingnan 
ninyo? Ang aking 

mga salamangkero 
ay makagawa rin nito. 

Hindi ako mahimok 
dahil sa inyong mga 

salamangkang 
linlang.

Di pa ako nakakita
ng kahit ano na ganito sa

aking buhay. Kahit na ang maliliit
na mga lawa ay naging dugo. Ano

ang sinabi niya ang pangalan
ng kanyang Diyos?

Di ko talaga narinig 
na sinabi nila. Ano ang 

kaibahan ang magawa nito? 
Tayo'y merong libu-libong 
diyos. Ang Diyos sa ilog 

Nile ay magagalit.

Isang
Diyos? Iyan ay

nakakatawa.

Ang mababaho na
dugong tubig ay

biglang nagpalabas ng
milyong mga palaka.

Pitong araw pagkatapos na ang tubig
ay naging dugo, nagdala na naman ni Moises

ng paghatol ng Diyos sa Ehipto.

Pahintulutan
na ang mga tubig
ay magluwal ng
maraming mga

palaka.

Iyang taong
si Moises

nagsasabi na ang
kanyang diyos ay
ang nag-iisang 

Diyos.

Exodo 7:21-25, 8:6
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Ang aking 
bahay ay puno 
ng mga palaka.

Ang buong 
ehipto ay napuno 
ng mga palaka. 
Ang mga Diyos 

ay galit! Saan ba ang 
ating mga pari? 
Wala ba silang 

magawa?

Nakita mo ba, 
Faraon? Kaming 

mga salamangkero 
ay nakagawa rin 
ng mga palaka?

Bakit sila gumagawa
pa ng maraming palaka?

Di ba marami nang binigay si 
Moises sa atin. Ngayon 
nagbibigay pa sa atin
ng dagdag si Faraon.

Bakit di mo na sila
payagan na pumunta sa

disyerto tulad ng hinihingi
nila? Di na natin kayang 

madagdagan pa ito.

Tawagin si 
Moises. Gusto 

kong makipag-usap 
sa kanya.

Sabihin kayJehovah na alisin ang 
mga palaka. Kung gagawin niya ang 
ganoon, pahintulutan ko ang mga 
tao na umalis at magsakripisyo.

Sabihin mo sa
akin kung kailan mo 

gustong mamamatay ang 
mga palaka at ito'y

mangyayari.

Bukas ng 
umaga.

Sabihin mo sa
akin kailan mo gusto
ang mga palaka na
mamamatay at ito'y

mangyayari.

Opo, 
panginoon, 
tulad ng 
sinabi mo

Exodo 8:7-10

Eaaaiiiii!Eaaaiiiii!
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Nang makita ni Faraon na ang
mga palaka ay namatay sa panahon
na itinakda niya, siya'y  nagmatigas
sa kanyang puso sa pagpahintulot

sa mga Hebreo na umalis.

Anong klaseng Diyos 
itong si Jehovah na 

nagpuno sa ating lupain 
ng mga palaka?

Anong nagpaisip
sa iyo na isang

Diyos ang gumawa
nito? Maaring ito'y
isang natural na

pangyayari.

Samakatuwid paanong
si Moises nakaalam na

ito'y mangyayari upang siya
ay makapanghula nito? At
paano niya nalaman ang
takdang oras na silang
lahat ay mamamatay?

O, tumahimik ka at
magpala, baka 

tayo'y di 
makatapos.

At sinabi ni Jehovah kay 
Moises,Sabihin kay Aaron, iunat
ang iyong kamay at hampasin

mo ang alikabok ng lupa upang
ito'y maging mga kuto sa
buong lupain sa Ehipto.”

At lahat ng alikabok
sa Ehipto ay

naging mga kuto.

Ngunit kamahalan,
siguradong ito'y gawa

ng Diyos. Walang tao na
makagawa sa mga bagay na
ginawa nung dalawa. Wala

tayong kapangyarihan.

Anong ibig mong
sabihin na hindi kayo

makagawa ng mga kuto? Ang
mga tao ay mag-iisip na ang

kanyang Diyos ay mas
makapangyarihan kay sa atin!
Salamangkang linlang, yan 

lang ba ang lahat ng
magagawa ninyo.

Merong natural na
pagpapaliwanag, ngunit hindi

natin mapagtiisan na makadagdag pa ito.
Tawagin si Moises. Sabihin sa kanya na
kung ang kanyang Diyos ay aalisin ang
mga kuto pahihintulutan  ko ang mga

hebreo na umalis upang magsilbi
sa kanilang Diyos.

Exodo 8:13-19

Ieeeee!
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Ang mga kuto ay
nawala na, ngunit hindi ako 
papaya na umalis ang mga 

alipin. Pagkatapos ng lahat, 
ano pa ang magagawa ng

kanyang Diyos?

Nagsalita ang Diyos
kay Moises. Ang Diyos ang

nagsabi, “ako ay magpapadala
ng pulu-pulutong na mga

langaw sa Ehipto. Ang inyong
mga bahay ay mapupuno ng mga
langaw. Ngunit sa panahong ito

ako ay maglagay ng kaibahan
sa pagitan ng mga Ehipcio

at mga hebreo.

 
walang langaw sa 
aking bayan. Sa 

pamamagitan nito ang 
bawat isa ay makaalam 
na ako ang Diyos sa

buong lupain. 

Daddy, bakit ang
ating mga pari ay hindi
mapahinto ang taong

ito? Nasaan ang kanilang
kapangyarihan?

Wala akong 
alam kahit ano sa 

relihiyon. Iniisip ko 
lang ang sarili 
kong negosyo.

Ito'y tulad sa sinabi niya;
walang langaw sa mga Hebreo.

Maaaring ito'y gawa ng 
kanilang Diyos.

Hanapin mo 
si Moises.

Kung gayon umalis 
kayo, at magsakripisyo 
sa inyong Diyos, ngunit 

huwag umalis sa lupa 
ng Ehipto.

Kailangan kaming 
umalis at maglalakbay 

ng tatlong araw.

Sinabi ko maka-kaalis
kayo ngunit hindi kayo

maka-kaalis ng sobrang 
layo. Ngayon kausapin 
mo ang iyong Diyos  na 

alisin ang mabahong 
langaw na ito

Walang na isang
Langaw pa na naiwang

buhay sa buong
Ehipto. Ngayon iyan
ay isang milagro.

Tumahimik. Kayo
ay nagsasalita na parang

kayo ay naniniwala sa
taong ito.

Muling pinatigas ni
faraon ang kanyang
puso at tumangging
palabasin ang bayan.

Exodo 8:20-32
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Ang Diyos ay nagpadala muli ng
isang salot sa Ehipto. Lahat ng

kanilang mga baka, mga tupa, mga
kabayo, at mga kamel, lahat ay

nagkaroon ng kumakalat na sakit
at namatay. Subalit ang mga hayop
ng mga Hebreo ay hindi nagkasakit.

ang aming mga
hayop ay nangamatay

lahat at ang sa
inyo ay malulusog.

Paano mo iyan
maipapaliwanag?

Sinabi ni Moises
 ito ang Diyos ng ating

mga ama dumating upang
iligtas tayo galing sa 

malupit sa pagka-alipin, 
ngunit ako'y isang 

ordinaryong tao; wala 
akong alam sa mga

 bagay na iyan.Ang ating mga
pari ay nag-aalay ng

mga sakripisyo sa ating
mga diyos. Ang ating banal

na toro ay magagalit
at ipapahinto niya ito.

Sabihin kay faraon
na huli na. ang lahat nating

mga banal na toro ay namatay
lahat. Ang mga tao ay

nagalit nang malaman nila
na ang ating mga diyos ay hindi

makapagtanggol sa kanilang
mga sarili galing sa multong

diyos ng mga hebreo.

Nasaan ang
mga diyos ng

mga Ehipcio. Wala
ba silang

kapangyarihan?

Ngunit ang faraon
ay nagmatigas sa

kanyang puso.

Exodo 9:6-7
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Muli ang diyos ay
nagsalita kay Moises
at sinabi sa kanya na
magsabog ng abo sa
ibabaw ng siyudad at
ang mga Ehipcio ay

mapupuno ng mga pigsa

Sinabi ng Diyos, “dahil
hindi ka nagpahintulot

sa aking bayan sa lumabas,
ako ay magpapadala ng

nakakatakot na mga pigsa
na babalot sa inyo at sa

inyong mga hayop.”

O hindi, 
ayan na 
naman.

Tawagin ang mga 
salamangkero. Sabihin sa 

kanila na tawagin ang lahat 
ng kanilang kapangyarihan. 

Magsakripisyo sa mga 
diyos. Ipahinto ito.

Pinatawag mo 
ako, kamahalan?

Ikaw ay meron 
ding mga pigsa? Wala 

ka bang kapangyarihan
laban sa diyos na

ito ni Moises?

Lumayas kayo sa
aking paningin, kayong

walang kapangyarihang lipon ng 
mga huwad. Gumagawa kayo ng 

salamangkero at niloloko ang mga 
tao,ngunit alam ko na kayo ay 

nandadaya. Nasaan ang
 inyong mga diyos?

Bumangon kang maaga at tumayo
sa harapan ni Faraon at sabihin, “ang

diyos ng mga hebreo nagsabi, “payagan mo
ang aking bayan na lumabas. Sapagkat ang susunod

na salot ay mas masama. Ito'y magdadala ng
pagkawasak at papatay sa karamihan sa iyong mga
tao. Sa pamamagitan nito malalaman mo na walang
ibang diyos na tulad ko. Di mo alam ito ngunit ako
ang gumawa sa iyo upang maging faraon. Kita mo,
alam ko na ikaw ay magmamatigas sa iyong puso

at tumanggi sa pagpayag sa aking bayan
na lumabas.

ang iyong pagmamatigas ay
nagbibigay sa akin ng pagkakataon

na ipamalas ang aking kapangyarihan at
magdala ng hukom sa Ehipto dahil sa
inyong malupit na pagtrato sa aking

bayan. Ikaw ay nagtaguyod sa iyong sariling 
kapakinabangan at tumutol sa paggawa sa
aking kalooban, kaya bukas sa ganitong

oras ako ay magpapadala ng ulang yelo at
apoy na walang katulad na nakita

sa lupa noon pa man.

“Ako'y nagsabi sa iyo 
upang ikaw ay makapagbabala 

sa bawat isa upang ilagay nila sa 
loob ang kanilang mga sarili o ang 
kahit anong mga hayop, sapagkat 

ang lahat na nasa labas ay 
mamamatay.”

Exodo 9:8-19
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Mangyayari
ito gaya ng

sinabi ni
Jehovah.

Ang hindi pumansin sa
 babala at inabutan na nasa

labas ay namatay.

Paano 
nangyari ang

bagay na 
iyan, ang 

apoy at yelo 
naghalo?

Makapangyariha
ng diyos

set, iligtas mo
kami.

Itay, paanong ang taong
si moises nakagagawa nito?

Ang kanyang diyos ba ay mas
makapangyarihan kay set,

ang panginoon ng kaguluhan
at mga bagyo?

Inaangkin
niya na meron 

lamang 
iisang diyos
at itong mga

hebreo ay
kanyang mga

anak .

Subalit wala ni  isa na
nakakita sa kanyang diyos,

kahit na ang mga hebreo. Ang
kanyang diyos, na inangkin na

isang espirito lamang, ay nagtangka
sa pagkumbinsi sa faraon upang

sila'y payagan sa paglabas papunta
sa disyerto upang sumamba.

O makapangyarihang set,
panginoon sa kagulohan at mga

bagyo, kami ay nagsusumamo sa iyo,
pahintuin mo itong nakasisindak na
mga bagyo. Siguradong ikaw ay mas

higit  kaysa di makitang
diyos ni Moises.

Exodo 9:23-26

Ahhhh!
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Hindi ito lalapit sa
atin- malapit lamang

sa mga Ehipcio.

Tatay, 
natatakot  ako. 
Ang apoy ba at 

yelo ay mahulog 
sa atin?

Hindi anak, si
jehovah ay nagpaparusa

sa mga Ehipcio dahil sa hindi
pagsunod sa kanya. Siya ay

nagpapakita sa kanila na ang
kanilang diyos sa mga

bagyo, si set, ay walang
kapangyarihan upang
tumulong sa kanila.

Ako'y nagkasala
laban kay jehovah. Ang

diyos ng mga hebreo ay matuwid
at ako at ang aking bayan ay 

masama. Hingin kay Jehovah na 
ipahinto ang apoy at yelo, at 
ako'y papayag sa iyong mga 

tao na aalis kaagad.

Pagkatapos na ako'y 
makalabas sa lungsod, iuunat ko 

ang aking mga kamay sa langit at ang 
salot ay hihinto. Sa pamamagitan nito
malalaman mo na ang lupa ay pag-aari

ni jehovah, subalit hindi mo
tutuparin ang iyong pangako. Wala

ka pang rin takot sa diyos.

Nang makita ni faraon na
ang bagyo ay nakalampas

na, siya'y  nagkasala pang muli 
at nagmatigas sa kanyang 

puso. Hindi niya pinayagan na 
lumabas ang mga tao.

Nagpadala pa ang diyos
 ng isang salot. Ang mga

balang ay dumating at
kinain ang bawat berdeng
bagay na hindi nasira sa

bagyo. Pagkatapos ang mga 
balang ngumuya patungo

sa mga bahay.

Talagang 
nakakatakot.

Exodo 9:26-35, 10:13-15
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Exodo 10:14-20

Mama! 
Mama!

Geb, diyos sa
mga halaman, hindi

mo ba nakita ano ang
ginawa ng diyos nitong 

mga Hebreo sa aming 
mga pananim?

Osiris, ipakita
ang iyong sarili
na malakas sa
araw na ito.

Pinatawag ni faraon si Moises at nangako na
papayagan na ang mga tao na humayo, ngunit 

nang kinuha ng Diyos ang mga balang, si 
faraon ay muling nagmatigas sa kanyang puso 
at tumangging isuko ang  kanyang mga alipin.

Ahhhhheeee!

Tanggapin
mo iyan!
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Pagkatapos nagdulot ang diyos ng
isang makapal na dilim na bumaba sa

ibabaw ng Ehipto. Sa loob ng tatlong
araw naging mas maitim kay

sa maulap na gabi, ngunit sa bahay
ng mga hebreo ay walang kadiliman.

Gusto ko
nang ipapatay

kayo noon pa man, 
ngunit

ito'y magpapatibay
na ang aming

diyos ay walang
kapangyarihan laban

sa inyong diyos.

Lumayas ka sa
Paningin ko. Di ko na 

makikita muli ang mukha 
mo, dahil sa araw na iyon

kayo ay mamamatay. 

Sinabi mo 
ang totoo ng 

minsan. Di na tayo
magkikita pang 

muli.

Ra, dakilang diyos 
sa araw. Makinig ka.Sa loob 
ng tatlong araw nagtago 
ka sa iyong sarili. Di mo ba 

matatalo ang diyos ng 
mga hebreo?

Ito na! isang katapusang
salot at ang faraon ay masayang tayo ay

lumisan sa ehipto. Sa hatinggabi sa gabing ito,
ang mamiminsala ay dadaan sa buong lupain

sa ehipto. Ang panganay na anak na lalake sa
bawat pamilya ay mamamatay. Parusahan ng

diyos ang kasalanan sa gabing ito. Ngunit
paano ang ating mga
panganay? Sila ba ay

mamamatay rin?

Exodo 10:22-29, 11:4-5, 12:3-7

Sinabii ni jehovah, “habang
ako'y dadaan sa buong lupain sa

gabing ito, papatayin ko lahat ng mga
panganay na lalake, kapag makita ko ang

dugo sa labas sa inyong mga pintuan ako'y
dadaan sa bahay na iyan, at ang panganay

ay di mamamatay. Maghintay sa inyong
bahay sa gabing ito, at kainin ang

kordero na inyong kinatay.”

Ang diyos
ay naghanda ng

kaligtasan sa lahat na
maniwala, humayo  kayo
ngayon at kumuha ng
isang batang lalakeng 
kordero o kambing, 

katayin ito sa gabing ito 
at ilagay ang dugo ng  
kordero sa gilid o sa

ibabaw ng pinto. 
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mag-impake kayo ng  inyong
mga gamit at maghanda sa pag-alis

bukas ng umaga. Hindi na kayo babalik
dito muli. Ito'y pagpaalam na sa ehipto
sa walang hanggan. Ito ang simula ng

panahon para sa inyo- ang inyong
unang araw.

Itay, isa
lamang ang ating

kordero. Di ba maaring
gumamit na lang tayo
ng pulang pintura o

anong bagay?

Kung gayon
ang korderong
ito ay namatay
para sa akin?

Para sa akin 
din. Ako, rin, ay 
isang panganay 

na lalake.

Anak, sinabi ng
diyos na magkatay ng isang 

kordero at ilagay ang dugo nito
 sa mga poste sa pinto. Kailangan 

nating gawin na sakto gaya ng 
sinabi niya. Nakita mo paano siya 
naghatol sa mga hindi sumunod 

sa kanya. Ang korderong ito
 ang mag liligtas sa iyo 
galing sa kamatayan.

Sinabi ni
jehovah, “kapag
ako'y makakita

ng dugo diyan sa
inyong mga pinto,
malalaman ko na
kayo ay naniwala
sa akin at hindi ko 

papatayin ang
kahit sino sa

loob ng
bahay.”

Mama, bakit 
si daddy nagpinta 

sa ating pinto 
ng dugo?

Exodo 12:26-28, 35-36

Pumunta kayo
ngayon sa inyong mga
panginoong ehipcio at
manghiram sa kanilang

mamahaling,ginto, mga alahas,
at pilak. Ang Diyos ay

nagpalambot sa kanilang
mga puso. Sila'y

magbibigay nang libre
at marami. ?
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Bakit hindi ninyo 
pinatay ang kordero 
at kayo naglagay ng 

dugo sa inyong
pinto?

Ha, kayo'y
naniwala sa lahat ng

pamahiin na iyan? Paano
ang kaunti na dugo sa poste
ng pinto ay magpapahinto sa
pagdating ng kamatayan? Ang

aking anak na lalake ay
 hindi natatakot. Takot

ka ba, joikim?

ang mabuting diyos ay hindi
papatay dahil lamang sa di paglagay
ng kaunting dugo sa pinto. Paano

na iyong di nakarinig?

Itay, bakit 
ang gabing ito 
ay iba sa lahat 
ng mga gabi?

Dahil sa
gabing ito ang diyos

ay magpapadala sa kayang
maninira upang patayin ang
lahat ng mga panganay na

lalake na di naniwala sa kanya.
Ngunit kung siya ay makakita

ng dugo, siya ay dadaan
sa bahay na iyan.

ito ang simula sa 
panibagong  araw sa atin. Sa 

bawat taon  tayo ay magdiriwang 
sa paskuwa upang alalahanin ang  
pagliligtas ng Diyos sa atin sa 

kamay ni faraon.

O itay, makinig 
sa mga hiyaw! 

Ang namiminsala 
ay nandito na!

Huwag kayong 
matakot. Sumunod 
tayo sa Diyos. Ang 

dugo ay nasa poste ng 
pintuan. Kinakain na 

Natin ang tupa.

Ang aking
anak na lalake ay
namatay! O diyos 
ko, tulungan niyo 
kami. Tawagin si 

Moises.

Exodo 12:28

Ang salitang 
'pascha' sa hebreo, 
ay nangahuhulugan 

na “paglampas.”

Hindi a, sa
palagay mo ba ako'y
bakla? Ang relihiyon

ay para sa mga
mahihina. 

62



ikinalulungkot ko,
ngunit huli na ang lahat. 
Kayo ay binalaan, subalit

 kayo ay hindi naniwala. Ako'y
natatakot na marami ang
mamamatay sa gabing ito

Ieeee!

Hindi, o 
diyos huwag 
ang aking 
sanggol!

Hindiiii!

habang ang namiminsala ay dumaan sa
lungsod ng gabing iyon, libu-libo ang

namamatay. Yaong naniwala at naglagay
ng dugo sa kanilang pinto ay nabuhay.

Ang ating 
anak na lalake 

ay patay na!

Magmadali! 
Dalhin si Moises 

dito kaagad.

Ano 
ang…?

Siya ang
panganay

sa kanilang
pamilya!

Uggg!

Exodo 12:29-31
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Pinatawag muli
ni faraon si

Moises.

Ngunit ang faraon 
ay di tumingin sa 
mukha ni Moises.

Ako'y nagkasala.
Kung maari umalis

kayo sa ehipto at dalhin
ang lahat ng mga hebreo

kasama ninyo. Ang
inyong diyos, si Jehovah

ay higit kay sa aking
matiis. Pagpalain mo ako

bago kayo aalis.

Gaya ng sinabi ng diyos sa kanilang mga
ninuno, pagkatapos ng 400 na taon sila'y

aalis sa ehipto. Ang mga ehipcio ay
nagbigay sa mga hebreo ng ginto at mga
alahas at pagkain, kahit ano ang kanilang

gusto at kayang dalhin. Ito'y isang masayang 
okasyon para sa mga anak na hebreo; ang 

unang araw ng isang bagong bansa.

Anim na raang libong 
lalake, kasama ang 

mga babae at mga bata, 
umalis sa ehipto upang 
maglakad patungo sa 
lupang ipinangako.

pinangunahan sila ng diyos sa araw sa
pamamagitan ng isang ulap, na

nagbibigay sa kanila ng lilim, at sa gabi
sa pamamagitan ng isang haligi ng

apoy, na nagbigay sa kanila ng liwanag.

Exodo 12: 21-22; 31-38
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Sinunod nila hanggang sila ay
nakarating sa mga bundok at sa dagat
na pula. Doon sila nagkampo habang
sila'y nag-uusap paano sila tatawid

sa malawak na katawan ng tubig.

Nang matapos na ang pagdalamhati 
ni faraon  sa kanyang anak na 
lalake, ang kanyang poot ay 

naragdagan kay sa una.
Hindi niya maintindihan bakit
niya pinalaya ang mga alipin.

Ihanda ang 
mga karwahe. 

Habulin ang mga 
hebreo. Patayin 
silang lahat, 
o dalhin sila 

pabalik.

Ito'y
mangyayari

gaya ng
iyong sinabi,
kamahalan.

Exodo 14:5-7

66



Tingnan ninyo,
ang mga sundalong

Ehipcio ay dumarating!
Tayo'y nakulong sa

disyertong ito!

Dinala tayo ni
Moises dito upang

mamatay. Mas mabuti pa 
ang buhay-alipin kay sa
mamatay dito sa lugar 

na pinabayan tayo 
ng diyos.

Nang makita ng mga Ehipcio 
Ang mga kaawa-awang 

hebreo at naalala nila ang 
lahat ng kahirapan na ginawa 

ni Moises sa ehipto, sila'y 
handa nang pumatay.

Nasa gilid natin 
ang mga bundok at 

ang tubig Naman ay nasa 
harap natin. Tayo 

ay nakulong.

Walang nang
magagawa pa ang

diyos ngayon 
upang tayo ay 

iligtas

Tumayo kung 
nasaan kayo. Ililigtas 

tayo ng Diyos sa 
paraan na 

makapangyarihan.

Pinatigas ng diyos
ang puso ng faraon ng isa

pang beses. Pagkatapos
ng araw na ito, hindi niyo 
na talaga makikita ang mga

sundalong ehipcio.

Exodo 14:5-13
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Nang tila parang susugod na sana ang
 mga sundalong  ehipcio sa mga hebreo, 
bigla na lang bumaba mula sa langit ang 

isang malaking haligi ng apoy at humarang 
sa kanilang daan. Nang gabing iyon, ang 

mga hebreo ay may liwanag ngunit ang mga 
ehipcio ay nasa makapal na kadiliman.

Itinaas ni Moises ang kanyang
tungkod sa ibabaw ng dagat
at isang malakas na hangin 
mula sa langit ang umihip

sa ibabaw ng dagat,  nahati 
ang dagat at nag-iwan ito

ng tuyong daanan sa 
kailalimang sahig ng dagat. 

Ito ang pinaka kahanga-
hangang himala. Ang

mga anak ng Israel ay
naglakad patawid sa

dagat na tuyo ang lupa. 

Sa hinaharap sila'y aawit
tungkol sa isang diyos na

gumawa ng daanan sa dagat.
Malalaman ng bawat isa na

may iisang diyos lamang at ang
kanyang pangalan ay Jehovah.

Exodo 14:15-22
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Ito ay mas 
maganda kay sa 
anong bagay na 
nakita natin sa 

ehipto.

Ah, ang ating
diyos ang

pinakamagaling sa
lahat! Tayo'y nasa

gitna ng dagat.

Josias! Huwag
Kang pasaway!

Umalis ka diyan.
Alam mong di ka

marunong
lumangoy!

Gusto ko lang
Mahipo ang

magandang isda.

Nang malapit nang
makatawid ang mga hebreo,  
inalis ng diyos ang pader 
na apoy na pumigil sa mga 
ehipcio. Hindi nila nakita 

ang dagat na nahati, kaya 
sila'y dagliang nagpatakbo
nang matulin para mahabol 

ang mga hebreo.

Sumulong,
patayin
ang mga
hebreo!

Exodo 14:22-23
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Ngayon nakita
ninyo ang

kapangyarihan
ni Jehovah.

Tingnan ninyo, 
bumabalik na ang

tubig. Silang lahat
 ay malulunod.

Ang bawat ehipciong
sundalo ay nalunod sa
dagat. Ang kanilang mga
diyos na kahoy at bato
 ay hindi sila nailigtas.

Exodo 14:27-28
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Tingnan ang
lahat ng mga katawan.
Ang dagat ay napuno

ng mga patay na 
ehipciong sundalo.

Sigurado, si jehovah
lamang ang tanging panginoong 
diyos. Walang ibang makakagawa 
ng ganitong bagay. Palagi nating 

matatandaan ang araw na
 ito magpakailanman. 

Nang iniwanan na ang dagat at ang 
mga patay na ehipciong sundalo, 

ang mga hebreong anak ay sumunod 
kay Moises at sa ulap papunta sa

malawak na ilang. Sila'y nagpatuloy
sa pagkain at pag-inom ng kanilang

mga dinala mula sa ehipto.

Pagkatapos ng maraming araw ng
paglalakbay, ang ulap na nanguna sa kanila 

ay huminto sa mga balon ng tubig. Ang 
mga hebreo ay nagkampo doon hanggang 

ang kanilang pagkain ay naubos. Wala nang 
ibang lugar na mapagkukunan pa ng 

dagdag. Mukhang wala nang pag-asa.

nanatili na lang  sana 
kami sa ehipto at namuhay 
nang mas mabuti kay sa 

rito. Bilang alipin kami ay 
may sapat na makakain. 

Dito ay wala.

Oo, dinala mo 
ba kami dito 

upang mamamatay 
sa gutom?

Makinig kayo sa
akin. Hindi kayo
dumaraing laban
sa akin, ngunit

laban sa diyos na
ating sinusunod. 

sabi ni jehovah siya ay
magpapaulan ng tinapay galing sa 
langit. Sa bawat umaga makikita 

ninyo ito na tinatakpan ang lupa. 
Ang gawin lamang ninyo ay 

pulutin ito at kainin.

Anong sabi ni
Moises? Paano tayo

makakuha ng pagkain?
Ang mga bata ay
Nahihirapan na sa 

gutom.

Sinasabi niya na
 si Jehovah ay magpapa…

ulan ng tinapay
mula sa langit
tuwing umaga.

Malapit na ang oras ang araw
ay sisikat na. Naniwala ka ba 
na magkakaroon ng tinapay

 sa lupa gaya ng sinabi 
ni Moises?

Nakarinig ka na 
ba ng tinapay na 
nahuhulog galing 
sa himpapawid? 

Tayo ay maghihirap sa
gutom kung wala.

Hindi, ni alinman hindi 
pa  ako nakarinig ng isang daanan
 sa dagat. Maaaring itong diyos ni

Moises ang may likha ng sandaigdig.
Di ko ipinagpapalagay na ganong 

kahirap para sa kanya ang paggawa
 ng tinapay na mahulog mula sa 

himpapawid. Halika, oras na.
 tingnan natin.

Exodo 14:21-22,30, 16:2-3, 7-8
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Tinapay galing
sa langit, gaya
ng sinabi niya.

O ito'y 
masarap! 
Lasang 

pulutpukyu
tan.

Totoo nga, si
jehovah ay diyos
at si Moises ang
kanyang propeta.

Habang sila ay nasa ilang, ang
diyos ay nagpakain sa kanila ng
makalangit na pagkain ng mga
anghel, tinawag na manna! Ang
manna ay isang hebreong salita
na ang ibig sabihin, “ano ito?”

Habang ang ulap ay nakatayo sa ibabaw
ng kanilang kampo, ang mga hebreo ay

nanatili malapit sa mga batis ng tubig at
kumakain ng makalangit na tinapay, ngunit 

kapag ang ulap ay nagsimulang kumilos, 
sila'y nag-iimpake ng kanilang mga tolda at 

sinusunod ito sa hindi alam na ilang.

Subalit dumating 
ang oras Na sila'y 
naubusan ng tubig.

Binigyan nga 
tayo ng tinapay,
ngunit ngayon 
ay papatayin 

naman tayo sa 
uhaw.

Ang aking maliit
na anak na babae

ay mamamatay kung
tayo ay walang
tubig hanggang 

mayamaya.

Dapat nanatili na lang 
tayo sa ehipto. Sa susunod na 
araw ang lahat ng ating mga 

hayop ay mamamatay, at kasunod 
ang mga bata ay magsimulang 
mamamatay. Dapat patayin ka
 rin namin sa pamamagitan

 ng mga bato.

Ang diyos
ba ay kasama
natin o hindi?

Ako'y aalis at
makikipag-usap
kay jehovah.

Bakit natin dapat
pagdududahan?

Exodo 16:14-15, 17:2-4; Salmo 78:24-25

Tingnan!
Ito'y nasa 
lahat ng 

dako.
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Sinabi ng diyos kay 
moises ang dapat gawin.

Halikayo at tingnan
ang kapangyarihan ni
jehovah. Hindi kayo
naniniwala sa kanya.
Kayo ay naghihinakit

at nagrereklamo.

Siya ay nagbigay
sa inyo ng tinapay,
at ngayon siya ay

magbibigay sa inyo ng
tubig mula dito sa 

tuyong bato.

Ieeee!

Wakkk!

Exodo 17:5-6
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Ang tubig ay 
umaagos na 
parang ilog.

Muling kumilos ang ulap, at ang mga
hebreo ay nag-impake at sinunod ito sa

ilang sa isang bundok na tinawag na Sinai.

 Doon si Moises
nanalangin, at ang 

Diyos  ay muling 
nagsalita sa kanya.

 Ipaalala mo sa kanila
ang lahat na aking ginawa
sa mga ehipcio, kung paano
ko sila iniligtas, pinakain 

at binigyan sila ng
tubig mula sa isang

malaking bato.

sabihin sa kanila na
kung sila ay susunod sa 
aking kautusan, sila ay 

aking magiging espesyal 
na lahi ng higit sa lahat 
ng mga bansa sa balat 

ng lupa. Kung sila'y 
susunod, sila'y magiging 

isang kaharian ng mga 
saserdote. moises, kapag ako'y

magsasalita sa iyo, ako ay
darating sa isang makapal
na ulap upang ang mga tao
ay makakita at makarinig

at makaalam na ako 
nga ito.

Exodo 17:6, 19:1-6,9
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Kami ay susunod.
Gagawin namin ang
Lahat ng sasabihin 

ng diyos.

Kaya lumakad na
 kayo, labhan ang inyong 

mga damit at maligo; 
ihanda ang inyong mga 
sarili sa pagsamba sa 
diyos. Tatlong araw 

simula ngayon ang diyos 
ay  bibisita sa inyo.

Gaya ng iniutos ng diyos, sa ikatlong araw
ang lahat ng mga tao ay magtitipon sa

harap ng bundok upang hintayin ang diyos
na magsalita. Ang kahanga-hangang ulap

ay bumaba sa bundok at pagkatapos…

Moises, 
umakyat ka 
sa bundok.

Moises, ako ang
diyos na Jehovah, na

nagdala sa inyo mula sa
lupain ng Ehipto. pag ikaw
ay bumaba, maglagay ka ng

mga bakod palibot sa
bundok na ito. 

kung meron man
ibang mga tao na 

humipo sa bundok na 
ito, sila ay 

mamamatay. bibigyan 
kita ng sampung 

kautusan na kailangan 
mong sabihin
sa mga tao.

Si moises ay
bumaba sa bundok
at sinabihan ang
mga tao ng lahat
ng mga sinabi ng 

diyos.

Exodo 19:7-25
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Huwag kang magkakaroonng ibang diyos maliban sa 
akin.

Hindi kang gagawa nglarawan ng kahit sino manupang gamitin na katulong
sa pagsamba.

Huwag sabihin ang akingpangalan ng walang
katapatan at

pagkaseryoso.

Ang ikapitong araw saIsang-linggo ay kailanganisantabi upang sumamba
sa akin.

Igalang mo ang iyong
ama at ina.

Huwag kang papatay.

Huwag gumawa ng sekswalna mga gawa kasama angkahit sino maliban sa 
iyong

pinakasalang kabiyak.

Huwag kang magnakaw.

Huwag kang magsalita ngmaling balita ng ibang 
tao.

Hindi ka dapat magnais
ng pag-angkin sa kahitanong bagay na pag-aari

ng ibang tao.

Exodo 20:3-17
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Nang si moises ay nakababa
sa bundok, tinipon niya ang

pitumpung mga lider sa
Israel at sinabi sa kanila
ang kautusan ng diyos.

gagawin 
namin ang 
mga ito

ang mga
 ito ay 

mabubuting 
utos

Kayong pitumpung kalalakihan
ay babalik sa bundok kasama ako.

Ang diyos ay makikipagtagpo sa inyo doon 

tulad sa akin. Makikita ng  inyong mga 

sarili. Ngunit ako'y kailangan

munang magsulat sa isang aklat ang 

kautusan na sinabi ng diyos sa akin.

Si moises ay naging maingat sa pagsulat sa
bawat isa gaya ng sinabi ng diyos. Ang

espirito ng diyos ay tumulong sa kanya
upang hindi makagawa ng kahit anong mali.

Nang si moises ay
nakatapos sa pagsulat
ng mga salita. Tinipon
niya ang mga tao na

sama-sama at
binasa ang salita ng

diyos sa kanila.

Ang lahat ng 
sinabi ng diyos 

ay mabuti, at kami 
ay susunod dito.

Kaya ang bansang israel ay gumawa ng isang
kasunduan sa diyos. Siya ay magpapala sa
kanila, magbigay sa kanila ng buhay, at

iligtas sila mula sa mga kaaway, at sila'y
magiging masunurin sa lahat ng kanyang
kautusan, na namumuhay sa katuwiran.

Inutusan ng diyos si Moises
na mag-alay ng isang

dugong sinakripisyo at
iwisik ng dugo sa mga tao.

Ang lahat ay makasalanan,
karapatdapat sa kamatayan,
kahit na si moises at aaron.

Ngunit ang diyos ay mahabagin.
Siya ay nagbigay ng isang daan
sa pagtakas. Sa pamamagitan
ng pagpatay sa inosenteng

kordero at pagwisik sa dugo sa
bansa, ang diyos ang magtatakip
sa kanilang kasalanan at hindi

sila papatayin ayon sa
nararapat. Ang kordero na

hindi nararapat sa kamatayan
ay namatay sa halip ng

karamihan na makasalanan na
karapatdapat sa kamatayan.

Ngayon na ang
inyong mga kasalanan
ay natakpan. Kayong

70 ay aakyat sa bundok
at inyong makikita
ang kaluwalhatian

ng diyos.

Exodo 24:1-8
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Kaya ang 70 mga
matatanda sa Israel ay

sumunod kay moises
paakyat sa bundok na

kung saan ang diyos ay
nagsalita kay moises.

Bigla na lang, sa 
harapan nila ay 
nagpakita ang 

trono ng diyos.

Ang 70 mga matatanda ay
nagmasid habang si moises
ay umakyat sa bundok at
nawala sa kumikinang na
kaluwalhatian ng diyos.

Ang gayong 
kagandahan!

At 
kaluwalhatian.

Walang ibang 
tao gaya ni Moises 

na nagsalita sa diyos 
mukha sa mukha.

Exodo 24:9-10

Ang 
kaluwalhatian 

ng diyos!
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Moises, ikaw ay
magpagawa sa mga tao
ng tabernakulo upang
ako'y sambahin. Ito'y

magkakaroon ng altar
upang mag-aalay ng mga

sakripisyo at isang
banal na lugar kung saan 
ako'y makikipagtagpo sa

mataas na saserdote isang 
beses sa isang taon sa 

buong lahi niyo.

Sasabihin ko sa iyo
ang saktong paraan paano

gumawa ng tabernakulo. Ang
tribu ni Levi ay maging aking
mga saserdote, at si aaron, 
at ang kanyang mga anak na 
lalake, ang magiging mataas 

na saserdote. Sila'y 
magtuturo sa mga tao

upang maging matuwid at
sila ay mag-aalay ng mga
sakripisyo kapag ang mga

tao ay magkasala.

Mga ilang linggo
na ang nakaraan nang

siya ay naglaho sa
apoy sa bundok sa
iyon. Baka patay na

siya ngayon. Oo, hindi tayo
maaring nakatayo lang
dito sa ilang na ito ng

magpakailanman.

Kailangan
natin ng isang

diyos na mamumuno
sa atin gaya ni

moises.
Tayo ay

gumawa ng
isang gintong

larawan ng
ating diyos.

Si moises
ay patay na. si

aaron ang gagawa
sa atin ng isang
diyos na ginto
upang manguna
sa atin pabalik

sa ehipto.

Ibigay sa amin 
ang inyong 

ginto.

Sa pamamagitan ng kanilang sariling
mga kamay, ang mga mangmang ay
lumikha ng isang imahen ng isang

toro at tinawag ito na isang diyos.
Ang orihinal na larawan ni satanas

nang hindi pa siya nagkasala ay parang 
isang toro. Kahit na hindi alam ng mga 

tao, si satanas ay nagbigay inspirasyon
sa kanila upang sumamba sa kanya.

Si aaron ay sumunod
sa kagustuhan ng mga

tao at tinulungan
sila sa pagpanday sa

diyos na ginto.

Exodo 20:4, 25:8-9, 28:1-3, 32:1-4; ezekiel 1:10, 10:11, 28:14
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Narito ang inyong 
diyos na nagdala sa inyo 

galing sa lupain ng ehipto. 
Bukas tayo ay magproklama 
ng isang malaking sakripisyo 

at pagsamba kay jehovah.

Si aaron ay sobrang mang-mang.
Alam niya na ang larawan ay

hindi isang diyos. Ngunit
siya ay natakot sa mga tao.

Nagutos na ang diyos
sa kanila na huwag gumawa

ng kahit anong larawan
na isang katulong sa

pagsamba, ngunit sila ay
sumusunod sa kanilang
sariling imahinasyon.

sumayaw ang mga tao at
ginawang hubad ang kanilang sarili. 

Sila'y nalasing at nangalunya.
Ang diyos ay handa na upang

patayin silang lahat at ipadala sila
sa mga apoy na ihinanda niya para

sa mga diyablo at mga anghel.

Nakipag-usap ang Diyos kay moises at sinabi,
“bumaba ka na ngayon. Ang mga tao ay gumawa
ng isang malaking kasalanan. Silay ay hubo't

hubad sa kanilang sarili at sila'y smayaw
sa harap ng isang diyos-diyosan. Papatayin
ko silang lahat. Ang kanilang mga puso ay

matigas. hindi silang gumagawa ng katuwiran.”

Exodo 32:5-10
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Nagalit si moises nang makita niya ang mga
tao ay nakalimot na sa diyos at gumawa sa

kanilang sarili ng isang diyos-diyosan.

Hindi ninyo
tinupad ang

kautsan
ng diyos!

Binasag ni moises
ang batong tapyas
kung saan isinulat

ang kautusan.

Di ba sinabi niya
na huwag magkaroon ng 

ibang mga diyos maliban kay 
jehovah? Ang rebulto ba na 
gawa ng inyong sariling mga 

kamay maaari ninyong 
tagapaglikha?

pinukpok ni moises ang
gintong baka at Dinurog

upang maging pulbos.

Exodo 20:3-4; 32:15-20
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Kung kayo ay nasa panig
ni jehovah, pumunta dito at

tumayong kasama ko. Kung nais
ninyong sumamba sa mga

diyos sa ehipto, kung gayon
manatili kung saan kayo.

Kami ay 
susunod 

sa diyos ni 
Abraham, 
isaac, at 
jacob.

Hinihiling naming 
na sumunod sa diyos 

na humawi sa  dagat na 
pula, kahit na siya ay

walang larawan.

Ang parusa ng
kasalanan ay kamatayan.

Sabi ni jehovah sila'y
kailangang mamatay. Ngayon
dalhin ninyo ang inyong mga

tabak at patayin lahat
yaong gumamit ng mga
larawan na katulong

sa pagsamba.

Maawa ka!

Tatlong libong
sumamba sa 

diyos-diyosan at mga
nangalunya ay pinatay

sa araw na iyon.

Huwaggg!

Exodo 32:26-28

Hiwain!
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Umakyat si moises sa bundok, at
muli, sinulat ng diyos ang sampung

kautusan sa dalawang tapyas na
bato. Nang si moises ay bumaba ,

ipinakita niya sa mga tao ang
kautusan ng diyos, at silang lahat ay

nagkasundo sa pagsunod nito.

Sabi ng diyos kayo ay
matitigas ang puso at rebeldeng
mga tao. Nang kayo ay nagkasala,

sinabi niya na gusto niyang patayin 
kayong lahat, subalit ako'y

nanalangin para sa inyo, at aalisin 
niya ang inyong kasalanan. Si
jehovah ay talagang maawain

at mapagpatawad.

Binigay ng diyos ang mga 
direksyon upang gumawa ng isang 

tabernakulo. Kung tayo ay gagawa nito ayon
 sa kanyang kagustuhan, kakatagpuin niya tayo 
doon. Dahil tayong lahat ay makasalanan, ang 

diyos ay naghanda ng paraan kung saan 
tayo ay makakalapit sa kanya. 

ang mga levita ay mag-aalay
 ng mga dugong sakripisyo sa bawat araw. 

Isang beses bawat taon, ang dugo ay ilalagay 
sa arko ng kasunduan. kapag nakita ng diyos 
ang dugo sa arko, katulad ng ginawa niya sa 
ehipto, kukunin niya ang ating kasalanan, at 

tayo ay hindi mamamatay. Ito ang paraan
ng diyos sa pagpapatawad.

At natapos ang tabernakulo, at ang 
mga saserdote Ay nagsimula sa 
pag-alay ng araw-araw na mga 

sakripisyo. Kapag nakita ng diyos 
ang pananampalataya ng mga nag-

aalay sa dugo ng mga hayop, inaalis 
niya ang kanilang mga kasalanan.

Ngunit ang mga tao
ay hindi nasiyahan sa
kanilang pamamalagi
sa ilang, kaya sila ay

nagrereklamo sa lahat
ng panahon.

Dumating ang isang araw na
ang kanilang mga reklamo at
hindi pagpaniwala ay naging
sanhi upang ang diyos ay

magdala ng hatol sa kanila.

Eek! Tingnan
ninyo. Mga

ahas… 
napakarami 

nila!

Naglaan ang diyos ng maraming
makamandag na ahas na

papasok sa kampo at maghanap ng
maiinit na katawan. Ang diyos ay

maawain, ngunit hindi niya
pahihintulutan ang kasalanan na

magpatuloy magpakailanman.

Exodo 34:28-32, 39:32; mga bilang 21:5-6
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hindi nagtagal ang
kampo ay napuno ng mga

makamandag na ahas.

 Diyos ko
tulungan
mo kami!

Kahit sa silid ng 
mga tolda ang 
mga ahas ay 

nakapasok sa gabi.

Tulungan niyo ako. 
Natuklaw ako.

Huwag!

Huwag, joab!

Inay!

Kahit ang mga
bata ay naghirap

dahil sa kasalanan
ng magulang.

Mga bilang 21:6

shis
sss

shis
sss
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mula sa buong
kampo ang mga iyak

ng paghihirap at
pagdalamhati ay
maririnig. Ang 

kabayaran
ng kasalanan ay

nakakatakot.

Ganito sa buong
kampo at lalong nagiging
masama sa bawat minuto.
Marami na ang namatay.

Kailangan
hanapin natin si

moises. Siguradong
ito'y gawa ng diyos. Siya

ay galit sa mga tao
dahil sa kanilang mga

kasalanan.

Kaialangan mong
makipag-usap sa diyos.
Kami ay karapat-dapat

Sa parusang ito, ngunit
Hilingin mo sa kanya na

magpakita ng awa.

Kailan ba 
matututo ang mga 

tao na ang diyos ay 
seryoso tungkol sa
kasalanan? Kailangan 
nilang sumunod sa 

kanyang mga kautusan 
at maging

banal na bansa.

O diyos, kaawaan
mo ang iyong bayan.

Patawarin mo
ang kanilang mga

kasalanan.

Mga bilang 21:7-8

Wakk
!

humayo ka, gumawa
ka ng isang ahas

na tanso, kagaya ng mga
kumagat sa mga tao.

Ilagay mo ito sa isang haligi
upang ang lahat ay makakita.

Sabihan sila na tumingin
lamang sa tanso na

ahas at sila ay
gagaling kaagad.
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Nagbigay ang diyos
ng isang paraan.

Tumingin lamang sa
tansong serpiyente at

kayo ay gagaling.

Siya ay 
mamamatay.

Hindi! Ang
diyos ay nagbigay

ng paraan. Buksan mo
lang ang iyong mga mata

at tumingin. Tumingin
at mabubuhay ka!

Milagro 
ito!

Kailangan 
natin sabihan 

ang iba.

Ito'y
nangyari sa
akin! Sabihan

ko ang iba.

Tumingin at 
mabuhay!

Mga bilang 21:9
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Bakit ka nagbiro
sa kanya ng maling

pag-asa?

Ang iba ay 
nakatingin na at 

gumaling na.

Di mo ba nakikita na
ako'y mamamatay na?

bakit ka pa nag-abala sa
akin sa pamamagitan
ng kalokohan iyan?

Patay 
na siya!

Nalulungkot
ako ayaw 
niyang

maniwala.

maarami
siyang

pagmamataas.

minsan pa nakita uli ng mga tao ang 
kapangyarihan ng diyos. Ang kampo 
ay kumilos palayo sa mga ahas at 
ang buhay ay nagbalik sa normal.

Subalit ang mga tao ay
nagpapatuloy sa paggawa
sa kanilang mga sariling 

paraan, madalas na
nabibigo sa pagsunod sa

kautusan ng diyos.

Ang mga anak ng israel ay
sumunod sa ulap. Pinakain

sila ng diyos sa pamamagitan
ng manna galing sa langit at
nagbigay ng tubig sa kanila

upang makainom.

nais sana niya na manguna papunta sa
lupang pangako, ngunit sila ay masuwayin at
ayaw nilang sumunod sa kanyang kautusan,

kaya ang diyos ay nagdulot sa kanila na
magpalibot-libot sa ilang sa loob ng 40 ka taon.

Mga bilang 21:9, 32:13
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Moises, sa tingin mo ay ikaw lamang ang malapit 
sa diyos.  Kami rin ay banal na katulad mo. Sa totoo lang, 

ang buong kongregasyon ay banal.  Wala nang makasalanang 
naiwan sa amin. At ang diyos ay nakatira sa amin. Hindi na namin 

kayo kailangan ni aaron na magpalibut-libot, sabihin sa amin 
kung ano ang gagawin at para gawin ang inyong mga sarili na 

mga hukom sa ibabaw namin. Kami rin ay may kakayahan
na maging mga hukom katulad sa niyo.

Oo, ako ay pagod
na sa lahat ng paglilibot
sa disyerto na pinapatay 

kami ng diyos dahil sa
maliit na bagay.

Oo, ito'y kamalian
ni moises. Siya'y

masyadong maraming 
inaasahan sa amin.

pumunta si moises
sa tabernakulo at

nagtanong sa diyos
ano ang gagawin.

Nagsalita ang diyos:
“umaako kayo ng sobrang 

responsibilidad sa inyong mga 
sarili, mga anak na lalake ni Levi.
Gusto ninyong maging saserdote
Ang ibang tao pero hindi naman 

sila hinirang ng diyos.”

Bukas ang panginoon
ang hahatol sa pagitan  natin lahat
 at malalaman natin kung sino ang 

mga saserdote ng diyos; kung
sino ang banal at hindi. Pumunta

kayo sa tabernakulo bukas ng umaga.
Dalhin ninyo ang insensaryo

na may apoy sa loob.

Mga bilang 16:2-6
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Ng sumunod
na araw.

Ang diyos ay makikipagtagpo
sa atin ngayon dito, at

siya ang pipili. makikita natin
ang kanyang kapangyarihan

at kaluwalhatian.

lumapit kayo,
kayong nagpapahayag
 ng iyong kabanalan, 

kayong nagnanais maging 
saserdote at manguna

 sa mga tao.

Ihiwalay ang inyong
mga sarili mula
sa masasamang

taong ito. Ako'y handa
nang patayin sila.

Lumayo ka mula sa
kanilang mga tolda.

Huwag lumapit sa
kanila kung hindi kayo
 ay mamamatay kasama

nila. 

Mga bilang 16:19-24
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Nandito ang isang
pagsubok. Kung ang mga

taong ito ay mamamatay sa
normal na kamatayan,

samakatwid malalaman ninyo
na ako'y isang huwad na 
propeta na ang diyos ay 

hindi nagsalita sa 
pamamagitan ko. 

ngunit kung ngayon 
kayo ay makakita

ng bagong bagay, kung
ang lupa ay bubuka at
lulunok sa kanila at

sa lahat ng kanilang mga 
pag-aari pababa sa hukay 

ng impyerno, kung 
gayon malalaman ninyo 

na sila ay nagkasala 
laban sa diyos at ako 
ang kanyang propeta.

Yieeeee!

Hindi!

At ang lahat ng mga lalake na
naghangad na maging mga saserdote 

ay kinain ng buhay ng apoy sa
impyerno na inihanda para sa diyablo
at sa kanyang masamang mga anghel.

Krakk!

Mga bilang 16:28-33

Broommmm!

Tulong!
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Pulutin ang
kanilang mga 

tansong insensaryo 
at gawin ninyong 

pantakip
para sa altar. 

pag makikita niyo ang
tansong takip sa altar,

 maaalala  niyo ang araw na ito,
na winalang-bahala ng mga tao

ang kautusan ng diyos at 
hinangad sa kanilang mga sarili 

na maging saserdote.

Yan ang isang araw na hindi 
makakalimutan ng mga anak ng 

Israel.  Nilinaw ng diyos
na si moises ay kanyang propeta, 

at yaong mga tao lamang na 
kanyang hinirang ay maaaring 

maging saserdote.

Ang kaluwalhatian ng diyos ay
palaging nakatayo sa ibabaw ng

tabernakulo at maluwag sa kalooban 
ng mga tao na sumunod

kay moises papunta at pabalik sa
ilang sa loob ng 40 na taon.

Ang kaluwalhatian
ng diyos ay nasa atin

at nagbibigay siya 
ng tinapay mula

sa langit.

Patuloy ang pagpapaulan ng diyos ng
tinapay mula sa langit, at siya naglaan
sa kanila ng tubig galing sa malaking

bato. Ang haligi ng apoy ang nagtakip sa
kanila sa gabi at ang ulap sa araw. Sila ay
natutong sumunod sa kautusan ng diyos.

Mga bilang 16:37-38
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Ang mga saserdote ay nag-
lilingkod sa tabernakulo at nag-

aalay araw-araw na mga sakripisyo 
gaya sa inutos ni moises.

Pagkatapos ng 40 taon sa
ilang, habang ang bawat isa ay

naghahanda sa pagpasok sa
lupang ipinangako, tinawag ng

diyos si moises paakyat sa
bundok. Doon, pagkatapos ng

huling pakikipag-usap
sa diyos, siya ay humiga at

tahimik na namatay.

Kaagad, ang kanyang espiritu
ay pinapasok sa presensya ng
diyos. Mananatili siya doon
hanggang sa katapusan ng

panahon kapag siya ay sumama
na uli sa kanyang bayan sa lupain

na ipinangako kay abraham.

(Humigit-kumulang 1451 BC) deuteronomio 34:4-5
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Halos 500 taon na ang
nakalipas nang tinawag ni
jehovah si abraham upang

umalis sa kanyang bayan at
lumakad sa lupain na ibibigay 

ng diyos ay sa kanya.

Ang pangako ng diyos
kay abraham at sarah
upang maging dakilang

bansa mula sa
kanilang anak na

lalake na si Isaac ay
natupad. Ang 12

anak na lalake ni
jacob, na ang kanyang

pangalan ay naging
israel, ay naging 12

tribu at maraming tao.

Sila ay iniligtas mula sa pagka alipin,
gumala sa disyerto kasama si moises,

tumanggap ng kautusan ng diyos, at ngayon
sa katapusan ay pumapasok sa lupang

pangako. Sa buong panahon ng paglalakbay 
sa ilang,  isang batang lalake ang palaging 
nasa tabi ni moises, nagmasid at natuto sa

pamumuno sa bansang Israel.

Ang batang lalakeng
si Josue ay lumaki

upang maging malakas
 na mandirigma.
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Pagkatapos mapunta si 
moises sa diyos, si Josue
ay napili ng diyos upang

mamuno sa mga tao papunta
sa lupang ipinangako ng

diyos kay abraham.

Ang mga tao ay nakaalala sa hula
na sila ay magiging dayuhan sa isang
banyagang lupain at pagkatapos sa

400 na taon sila ay dadalhin pabalik sa
lupa ng kanilang mga ninuno. Tinupad 

ng diyos ang kanyang salita.

Sa araw na sila ay
tumawid sa jordan, ang
manna galing sa langit
ay huminto na at sila ay

kumain sa sariwang
pagkain mula sa lupain.

O kabiyak ko,
ito'y isang

kahanga-hangang
lupa na ibinigay  sa 

atin ng diyos.

Oo, ito'y isang
magandang lugar sa

pagpapalaki ang ating mga
anak at turuan sila na
mamuhay sa kabanalan

at kapayapaan.

Deuteronomio 34:9; Joshua 5:12
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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.
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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!
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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

109



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?

117



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
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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

134



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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Kabanata 6: 
ang mga propesiya ni Cristo

Kabanata 6: 
ang mga propesiya ni Cristo



Si Isaias ay isang propeta sa panahon ng 
paghahari ng mga haring sina Uzzias, Jotham, 
ahaz, at hezekias (humigit-kumulang 760-700 
B.C.). Nagsalita ang diyos sa pamamagitan ni 
Isaias, “ako'y nag-alaga at nagpalaki ng 
mga bata,  Subalit sila'y nagrebelde 

laban sa akin. Ang Hindi 
nakakapagsalitang baka ay nakakakilala 

Ng kanyang may-ari, ngunit ang
israel ay hindi nakakakilala sa akin.
kayo ay isang makasalanang bansa,

isang bayan na puno ng kasamaan, mga
anak na gumagawa ng kasamaan…”

Pagkatapos ni eliseo, ang diyos ay
nagtayo pa ng ibang mga propeta katulad
ni Isaias, Jeremias, at amos na tatawag sa

mga tao na tumalikod mula sa kanilang
diyosdiyosan at kasalanan. Nagsalita ang
diyos sa pamamagitan nitong mga propeta,

na nagpasulat sa kanila ng maraming
hula sa mga bagay na darating.

Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa
at paginhawain ang mga inaapi, alagaan ang mga 
ulila sa ama, at magbigay para sa mga biyuda, 
ibabalik  at pagagalingin ko kayo, ngunit kung 
kayo ay hindi babalik sa akin, kayo ay papatayin 

sa pamamagitan ng tabak. Ang iyong buong 
lupain ay masisira, at ang iyong mga lungsod 

ay susunugin ng apoy. At dadalhin nila ang  
lahat ng iyong mga anak na lalake sa babilonia, 

at doon sila ay gagawing mga bating upang 
magsilbi sa palasyo ng hari ng babilonia.”

Si Jeremias ay isang propeta sa panahon ng
pamamahala ng mga hari na sina Josias, Johiakim,

at Zedekias (humigit-kumulang 630-590 B.C.). sinabi
niya, ganito ang sinabi ng panginoon, tingnan

ninyo, ako ay naglagay sa harapan ninyo ng daan
ng buhay, at ng daan ng kamatayan. Ang tumatahan

sa lungsod ay mamamatay sa tabak, at sa taggutom, 
at sa salot: ngunit siya na lalabas, at pupunta sa mga 

caldeo na sumalakay sa inyo, siya ay mabubuhay, 
ngunit siya ay magiging alipin sa babilonia. Sapagkat 
aking itanakda ang aking mukha laban sa lungsod na 

ito dahil sa kasamaan, sabi ng panginoon: ito'y 
ibibigay ko sa kamay ng hari ng babilonia, at 
susunugin niya ito sa pamamagitan ng apoy.”

Isaias 1:2-4,7, 16, 20, 39:7; Jeremias 21:8-10
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Ang Panginoon ay nagsalita sa
pamamagitan ni Jeremias na

nagsasabi, “at ako mismo ay
lalaban sa inyo na may 

nakaunat
na kamay at malakas na bisig,
kahit sa galit, sa bagsik, at sa

matinding poot. At pupuksain ko
ang mga naninirahan sa 

lungsod
na ito, ang tao at ang hayop:

sila'y mamamatay sa matinding
salot, mula sa tabak, at

mula sa taggutom, sa
kamay ni Nebucadnezar

na hari ng Babilonia, at sa
kamay ng kanilang mga kaaway,
at sa kamay ng mga tumutugis

sa kanilang buhay: at 
hahampasin

niya sila sa pamamagitan ng
talim ng tabak; hindi niya sila

kahahabagan, ni patatawarin, ni
kaaawaan man. Ang aking

matinding poot ay susunog 
gaya

ng apoy at walang makakapatay
nito. At dadalhin nila kayo 

bilang
mga alipin sa babilonia at

papatayin kayo sa pamamagitan
ng tabak. Karamihan sa mga

pupunta sa Babilonia ay
mamamatay at ililibing doon.

Jeremias 20:4-6; 21:5-10,12
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Si amos ay isang propeta sa panahon ng
paghahari ng mga haring si

Uzzias at Jeroboam 2 (humigit-kumulang
765-750 B.C.) sinabi ng diyos sa pamamagitan

ni amos, “ang inyong
mga babae ay parang mga baka na
nangangailangan ng kanilang mga

asawang lalake na magtustos ng mainam
sa kanila ng inumin. Hindi na kayo
magdomina sa inyong mga asawang

lalake. Kayo ay dadalhin palayo na may
taga sa inyong mga katawan upang

maging mga alipin sa Babilonia.

Kayo ay nakahiga sa mamahaling
muwebles at kumain ng masarap na mga

pagkain na puno ng taba. Kayo ay
nakikinig ng musika habang kayo ay

umiinom ng maraming alak. Tinatapon
ninyo ang pagkamakatuwiran sa lupa,
kayo ay yumurak sa mga dukha, umaapi

sa matuwid at kumuha ng lagay, at
inagawan ang dukha ng hustisya. Kayo ay
nagtanim ng ubasan, ngunit ang inyong
mga kaaway ay ang iinom ng alak. Ang

inyong mga sundalo ay matatalo at kayo
ay dadalhin palayo upang maging mga

alipin sa isang banyagang lupain.

Sabi ng diyos, “lilipulin
ko ang mga altar sa

bethel at wawasakin ang
inyong bahay ng

taglamig kasama sa
inyong bahay sa taginit.

Kayo ay yumurak sa
dukha, kumuha ng mga

lagay, at inapakan
yaong may kailangan.
Pinigilan ko ang ulan,
pinadala ang taggutom
at mga sakit at subalit

kayo ay di nagsisisi.
Kayo ay magtatanim ng

mga ubasan upang
gumawa ng maraming
alak, ngunit kayo ay

hindi makakainom nito. Inay, gutom 
na ako.

Amos 4-6
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735 B.C.
Si hosea ay isang propeta sa
panahon ng paghahari ng mga
haring sina Uzzias, hezekias, 
jotham, at ahaz (humigit-

kumulang 785-725 B.C.) hinula 
niya, “ang israel ay 

mabubuwal sa 
pamamagitan ng tabak, ang 
kanilang mga sanggol ay 

ipupukol sa lupa, ang 
kanilang nagdadalantao

ay pupunitin.”

“Ang araw ay darating
nang ang diyos ay
magpapatawad sa 

kanyang mga 
kasalanan, at 

magmamahal sa israel 
ng malaya. Minsan pa 

ang israel ay 
mamumulaklak gaya ng
liryo. Siya ay lalago

gaya ng isang puno ng 
olibo at magkakaroon

ng bango gaya sa
sedar ng lebanon.”

Sa mga taon na darating,
pagkatapos ng babilonia,
kayo ay ikakalat sa mga
bansa at doon sila ay

uusig sa inyo, kukuha sa
inyong ariarian, at kayo
ay hindi makakakita ng
lugar ng kapahingahan.

Kinukuha nila 
ang lahat ng 

bagay. Bakit di na 
lamang nila tayo

pabayaan?

Ito'y maibebenta
sa magandang presyo.

Napopoot ako sa pag-alis 
ng mga judeo. Sila'y

nakapagdala ng maraming
negosyo.Inay 

saan tayo 
titira upang 
mabuhay?

Sabi dito ang
lahat ng mga judeo
ay dapat umalis sa 

bansa sa loob 
lamang ng tatlong

araw!

Alinsunod sa
dokumentong ito, ang
lahat ng mga judeo ay
dapat umalis sa bayan 
at  hindi kayo maaaring 
makapagdala ng kahit 

anomang ariarian
ninyo.

Matagal ko 
na talagang 
gusto ang

 baka na ito.

Dahil ang bansang Israel ay
tumanggi sa salita ng diyos. Sila

ay ikakalat sa lahat ng mga
bansa sa mundo; ngunit sila ay

hindi makakakita ng kapahingahan
hanggang ang diyos ay

magdadala uli sa kanila pabalik sa
lupain ng kanilang mga ninuno.

Isaias 10:21, 35, 51:11; Jeremias 30:11; ezekiel 17:21; hosea 13:16,14:1-6; joel 3:2 

suba
sta
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Ang buong lupain ng israel
ay maging isang lagim, at

kayo ay magsisilbi sa hari ng
babilonia ng pitumpong taon.

Ngunit pagkatapos ng
pitumpong taon,  parurusahan 

ko ang babilonia dahil
sa kanilang kasamaan at 

dadalhin ko ang mga natira 
pabalik sa lupaing ito upang

muli itong itayo.”

Ang jerusalem ay
lubhang pababayaan
na ito'y aararuhin na
parang isang bukid.”

Ang hulang ito ay 
nangyari. Inararo nga

ng kaaway ang jerusalem. 
Ngunit sa mga huling araw 

ang templo ay muling
itatayo, at ang mga tao
ay aagos papunta dito.

Ang propeta mica, na
nabuhay galing sa 750-686

B.C., ay naghula:

At maraming mga bansa ang darating, at
magsasabi, halika, at tayo ay aakyat sa
bundok ng panginoon, at sa bahay ng

diyos ni jacob; at siya ay magturo sa atin
sa kanyang mga daan, at tayo ay tuturuan 

niya ng kanyang mga daan at tayo ay lalakad
sa kanyang mga landas: dahil ang batas

ay lalabas sa Zion, at ang salita ng
panginoon mula sa jerusalem.”

At siya ay maghahatol sa
gitna ng maraming mga

tao, at sasaway sa
malakas na mga bansang

malayo; at sila ay
magpapanday ng kanilang 
mga tabak upang maging 

mga araro at ng kanilang 
mga sibat upang maging 
karit: ang mga bansa ay 

hindi magtataas ng tabak
laban sa bansa, ni sila'y
matuto pa ng digmaan.

Ngunit sila ay uupo, ang
bawat tao sa ilalim ng

kanyang ubasan at ilalim 
ng kanyang puno ng igos; 

at walang tatakot sa 
kanila: dahil ang bibig ng
panginoon ng mga hukbo

ang nagsalita nito.”

At kami ay lalakad sa pangalan ng
panginoon naming diyos ng walang

hangganan. Sa araw na iyon, nagsalita
ang panginoon, titipunin ko siya na 

pinalayas,  at ako ay gagawa ng isang 
malakas na bansa:  at ang panginoon ay 
maghahari itaas nila sa bundok ng zion 
mula ngayon, kahit sa walang hanggan.”

Jeremias 25:11-12; mikas 3:12,4:17
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Hinulaan ni jeremias: 

Si haring zedekias ay nakagawa ng kasamaan
sa harap ng panginoon. Siya ay hindi

papatayin. Siya ay pupunta sa babilonia na
kung saan siya ay mabubuhay ng matagal kasama

ng kanyang bayan, ngunit sa pamamagitan ng
kanyang mga mata hindi niya makakita ang

babilonia. Siya ay mabubulag. Kayo ay mananatili
doon sa babilonia sa loob ng 70 na taon.

Sa katapusan ng 70 na taon, ang
babilonia ay matatalo ng isang

hukbo mula sa norte at ang
natira sa ating bayan ay babalik

sa lupaing ito upang muling itayo
ang lungsod at ang templo.

Pagkatapos ng panahon
ng paghatol, patatawarin 
sila ng diyos sa kanilang 

mga kasalanan at ang 
jerusalem ay matitirahan 
ng lahat ng henerasyon.

Dalhin ang aklat na
ito sa babilonia at

basahin ito doon sa
harap ng mga tao.
Ipaalam sa kanila

na kailangan nilang
magtiis bago

sila makabalik.

Isasauli ko ang trono ni david
at kayo ay babalik at aangkinin

ang lahat ng inyong lupain.

Si ezekiel naghula:
sila ay ikakalat sa mga
bansa, ngunit gaya ng
pagpapakalat ng diyos
sa kanila, sa katapusan 
siya ang magdadala sa 

kanila
pabalik sa lupain.”

Ipinangako ng diyos kay abraham na ang
kanyang binhi ang magmamana sa lupa ng

walang katapusan, at siya ay hindi sisira sa
kanyang pangako. Gayun pa man, pagka ang
mga tao ay magkakasala, dadalhin sila ng 
Diyos  upang maging bihag ng mga bansa na 

kung saan sila ay magsisilbi sa mga 
banyagang diyosdiyosan, ngunit sa bandang
huli siya ang magdadala sa kanila pabalik.”

Jeremias 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (627-586 b.c.) ezekiel 12:15-16;  joel 3:20-21; amos 9:11-15
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Ang ehipto naman ang
hahatulan ng babilonia, at
sa loob ng 40 na taon ang

ehipto ay hihimlay na 
pababayaan.  Pagkatapos 
nilang bumalik mula sa 

babilonia, ang ehipto ay hindi 
na magiging bantog kagaya ng 
unang mga araw, ngunit ito ay

magpapatuloy hanggang sa
katapusan. At sa huling mga
araw ang ehipto at assyria ay
makikisama sa aking bayan ang

israel sa isang kasunduan 
pangkapayapaan

ng tatlong bansa at ako ay
magpapala sa kanila.”

Ang Filistino ay pupuksain at mawawala 
na. Kagaya ng ashdod, ekron, at 

ammon mawawala na rin. ang edom ay 
lubos nang pababayaan. Ang tiro ay 

pupuksain at lahat ng mga bato at mga 
kahoy ay ihahagis sa dagat.

Ito'y hindi na matitirahan pang muli at
ang lupa ay mananatiling makinis

gaya ng isang malaking bato, isang
lugar para sa mga mangingisda upang

ilatag ang kanilang mga lambat.”

Ngunit ang persia (iran)
turkey, etiopia, at libya ay

mananatili hanggang sa
katapusan, at sa panahon

na iyan sila ay magtatangkang
lusubin ang israel,

ngunit sila ay mamamatay
sa mga bundok ng israel.”

Ang biblia ay palaging ganap na tama sa kanyang
maraming mga hula. Ang mga lungsod at mga
bansa na hinulaan na mawawala sa pag-iral ay

nangyari. Ang mga bansa na magtatagal hanggang sa
katapusan ay kasama pa rin natin  sa ngayon.

Jeremias 25:15-26; ezekiel 25, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8, Amos 1

148



Sa taon 605 B.C. 
ang israel ay 
sinakop ng 

babilonia, gaya
ng paghula ng
mga propeta.

Mahigit sa 5,000 na judeo ang dinala
sa babilonia na bilanggo sa digmaan.

Dinala nila ang mga bata at mga 
edukado, umaasang mapapa-

kinabangan nila sa paglingkod sa 
kaharian. Kabilang sa kanila ay isang 
binatilyo na pinangalanang si daniel. 

Siya ay palaging tumutupad sa
kautusan at lumalakad sa pagsunod

sa diyos ni abraham.

O panginoon, dahil
sa mga kasalanan ng

aming mga ninuno kami ay
pinaparusahan. Tulungan
mo kami na sumunod sa
iyong kautusan kahit

ngayong andito kami sa
 di kilalang lupain.

Si daniel ay isang bilanggo sa isang di
kilalang lupa. Datapwa't nagdesisyon siya na 
manatiling matapat sa kanyang diyos. Ang 

kanyang tagabihag ay nakita na siya ay
may mabuting espiritu, kaya inilagay siya
sa espesyal na pook bilang isa sa mga

marunong na tao sa babilonia.

Kami ay
nagpapasalamat sa

iyo, o panginoon ng
langit at lupa, hari ng

sanlibutan, na ikaw ang 
nagbibigay ng tinapay

mula sa lupa.

Nebucadnezzar, ang
 hari ng babilonia, ay

 nagising dahil sa isang 
pambihirang panaginip.

Ano ang kahulugan 
nito? Sigurado ang 

ganoong panaginip ay 
pinadala ng mga diyos 

upang ipahayag ang 
kinabukasan.

Kayo ang mga marunong 
na tao. Inangkin ninyo na ang 

mga diyos ay nagsasabi sa inyo ng 
mga bagay. Ngayon sabihin sa akin 

ano ang aking napanaginipan at 
ang kahulugan nito.

Ngunit paano 
namin masasabi sa iyo 

ang kahulugan ng 
panaginip kung hindi 

mo  sasabihin sa amin 
ang panaginip? Walang 
isa ang makakagawa ng

ganoon maliban sa
mga diyos.

Daniel 1:2-7, 17-21, 2:1-11
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Alam ko na kayo 
ay mga huwad. Ang mga 

diyos ay hindi nagsasalita sa 
inyo. Kayong lahat ay papatayin 
kasama ang inyong mga pamilya, 

at ang inyong mga bahay ay 
gagawing mga burol ng 

dumi ng mga hayop.

Ikinalungkot ko daniel,
ngunit bukas ikaw at lahat ng

mga marunong na tao ay papatayin. 
Ang hari ay hindi naniwala sa 
kanyang sariling mga pari.

Ngunit si jehovah na 
diyos ay makakapaghayag

 sa panaginip ng hari at ang
paliwanag. Kailangan ko
na makapag-isa upang

manalangin. Hilingin mo sa
kanya na maghintay

ng isang araw.

Panginoon, ikaw
lamang ang diyos at
hari ng sanlibutan.
Kung maari ipakita

sa iyong alagad ang
mga bagay na

darating. Walang
ibang diyos na

katulad mo.

Magmadali, 
dalhin mo 

ako sa hari!

Kung hindi mo
masasabi sa hari ang 
kanyang panaginip,
papatayin niya ako

doon mismo.

O hari, ikaw 
ang hari sa  lahat

 ng mga hari, sapagkat 
ang diyos sa langit 
ang siya nga ang 

gumawa sa iyo. Siya 
ang nagbigay sa iyo ng 

pangitain kung ano 
ang mangyayari sa 
mga huling araw.

Ang totoong
diyos, ang maylikha
ng sanlibutan, ay

ipinahayag ang
iyong panaginip sa

iyong lingkod.

Huwag mong
sayangin ang aking
panahon. Masasabi
mo ba ang aking

panaginip o hindi?

Daniel 2:12-30

Daniel, 
makinig ka 
sa akin…
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O hari, nakita
mo ang isang

pangitain sa isang
malaking imahen. Ang 

imahen na ito ay 
sumasagisag sa iyong 

kaharian at sa
tatlo na susunod.

Totoo ito!
Walang akong 

pinagsabihan! Ang 
iyong diyos ay 
siyang tanging 

diyos.

Ikaw itong ulo na 
ginto, ang hari ng mga hari. 
Bago mo pa natalo ang juda, 

ang aming mga propeta ay 
nagsabi sa amin na ang diyos ay 
hahatol sa amin dahil sa aming 
mga kasalanan at pagkatapos 
ibibigay sa iyo ang kaharian. 
Ngayon ang iyong paghahari

ay magiging maluwalhati.

Ang diddib na pilak
ay sumasagisag ng isa pang 
kaharian, ang mga  medes at 
ang mga persian. Pagkatapos 

ng iyong kamatayan, 
sasakupin nila ang babilonia 

at maghahari sa
mundo na katulad mo.

O hari, pagkatapos ng ulo
na ginto at ang dibdib na pilak,

ikaw ay nakakita ng tiyan na tanso.
Ang tanso sumsagisag sa

ikatlong kaharian, ang mga griyego.
Ito ay darating pagkatapos ng

persia at magiging mabilis
at mabangis.

Ang ikaapat na kaharian ay
 hindi katulad sa iba, ang mga paa ay 
gawa sa bakal, at ito'y tatapak at 

dudurog sa maraming bansa. Ngunit 
nakita mo na ang bakal na mga

daliri ng paa ay hinaluan sa putikan.
Sa huling mga araw ang kaharian
ay mahahati sa sampung paraan 

at ito'y magiging mahina.

Daniel 2:31-33, 39-43
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Pagkatapos, o hari,
nakita mo ang isang bato
na tinabas mula sa isang
bundok, ngunit hindi sa

pamamagitan ng mga kamay
ng tao. Ito'y gumulong sa 

bundok at humampas sa 
paanan ng imahen at sinira 
ang lahat ng mga kaharian

sa isang saglit.

Ang malaking 
baton a iyan
naglalarawan

sa anak ng Dios
na darating sa

lupa at 
magtatayo
ng isang 

maluwalhating
kaharian.

Sa katapusan ng panahon,
ang lahat ng mga patay ay magigising 
upang tumayo sa paghatol. Yaong mga 
gumawa ng masama Ay tatanggap ng 

kahihiyan at walang hanggang 
paghamak. Yaong sumampalataya sa 

anak ng Diyos  ay tatanggap ng 
buhay na walang hanggan.

Nagpatuloy si daniel na tumira sa 
babilonia sa loob ng 68 na taon. Binigyan 

niya ng kahulugan ang maraming 
panaginip at hinulaan ang kinabukasan ng 
maraming beses. Pagdating ng panahon, si 
haring nebucadnezzar ay namatay, at ang 

kanyang anak na lalake, si belshazar
ang pumalit sa kanyang lugar.

Isang gabi samantalang si belshazzar
ay nagsagawa ng salu-salong pag-

iinuman, isang mahiwagang kamay ang 
nagpakita at nagsulat sa dingding. Si 
daniel ay pinatawag upang bigyang 

liwanag ito. Ang diyos ay nagbigay sa 
kanya ng Pang-unawa sa di kilalang wika.

O hari, ikaw ay nagkasala
laban sa diyos. Gaya ng paghula 
noon ng mga propeta, ang iyong 
kaharian ay aalisin mula sa iyo sa

gabing ito at ibibigay sa mga
medes at mga persiano.

Hinulaan ng mga propeta na ang
kaaway na ito ay sasakop sa babilonia

 sa pamamagitan ng pagdaan ng lihim sa
dalawang daanan ng tubig papasok sa 
lungsod.  Hindi ito mapapansin ng mga 
taga babilonia sa matinding kalasingan. 
Naitala sa kasaysayan ang pagkatalo 
ng babilonia sa ganoon na paraan.

Walang nang katanungan, 
ang mga salita na sinabi mo ay 

galing sa diyos. Sa paanong paraan 
mo pa kaya malalaman ang bawat 

detalye ng aking panaginip? Ikaw ay 
gagawin kong pangulo na mataas

 pa sa mga marunong na tao.

Ecclesiastes 12:13-14; Isaias 9:6-7, 45:1 daniel 2:34-35, 44-48, 5:1-29; apokalopsis 20:11-21:5
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Pagkatapos na matalo ng mga medes at mga persiano ang 
babilonia, natuklasan ni daniel ang isang lumang

aklat na sinulat ni propeta jeremias, isa sa mga aklat
sa biblia. Habang binabasa niya ito, siya ay nabigla sa

pagkatuklas na ang diyos sa simula pa lamang ay naghula na
ang pagkabihag nila ay aabot lamang ng 70 na taon.

Pagkatapos, ang mga natira ay babalik sa 
jerusalem upang itayo muli ang mga pader at 

ang templo. Sa patuloy na pagbabasa, 
natuklasan niya na noong 200 nakaraang 

taon  ang propetang si Isaias ay 
nakapagbigay na ng pangalan ng persianong 
hari na mag-uutos sa kanila upang bumalik.

Pinalaya ni cyrus ang mga judeo
pagkatapos na magsimula ang 70 na taon

ng kanilang pakabihag, gaya ng
pagkahula sa kasulatan, at 52,000 ang
bumalik upang itayo muli ang lungsod.

Ngayon ay malapit na
ang ika-69 na taon… isang taon
na lamang ang natitira. Sinabi

nito na si Cyrus ay alagad ng diyos,
na gumagawa ng kalooban ng diyos.

Siya ang mag-uutos na kami ay 
babalik sa ating lupang tinubuan! 
Purihin ka, o panginoon naming 

diyos, hari ng sandaigdig.

Gaya ng ipinangako ng diyos
kay abraham, ibinigay niya sa atin ang
lupaing ito upang maging ariarian na

walang hanggan. Binalaan niya ang ating 
mga ninuno na tayo ay ibibigay sa mga 

kamay ng ating mga kaaway kapag tayo ay 
nagsilbi sa ibang mga diyos, subalit 

ipinangako naman niya na siya ay hindi 
makakalimot sa kanyang salita. Tinupad ng

diyos ang kanyang salita. Ngayong
tayo ay nakabalik na, kailangan na

tayong sumunod sa kanya.

Kailangan tayong 
mag-organisa. Unahin 
nating  itayo ang mga 
pader at pagkatapos 
ay sisimulan natin

ang templo.

O panginoong
diyos ni abraham, dinala
mo kami pabalik gaya ng
iyong ipinangako. Turuan

mo kaming lumakad sa
iyong mga daan.

Nakadala ako 
ng sariwang tubig.
Magsimula na tayo

sa paggawa.

Isaias 44:28; daniel 9:1-2; jeremias 25:11-12, 29:10
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Pinapakita sa iyo ng diyos 
kung ano ang mangyayari sa mga huling 

araw. Inihayag niya kay nebucadnezzar na 
magkakaroon ng apat na kaharian. Nagkaroon na 
ng dalawa. Pagkatapos nitong medo-persianong 

imperyo ay darating ang mga griyego. Ito'y mabilis 
na sasakop ngunit sa di katagalan ay babagsak din 
at mahahati sa apat na kaharian at mag aaway-away 

sa kanilang mga sarili hanggang sa dalawang na 
lamang ang matira. Sila ay paulit-ulit na mag-
aaway ng maraming taon hanggang sa  sila ay 

masakop ng ika-apat na kaharian, na kung 
saan ang kumakatawan ay itong

hayop na gawa sa bakal. 

ang ikaapat na kaharian ang magiging
katulad ng bakal, mas makapangyarihan at mas 

mabangis kay sa lahat ng nagdaang mga kaharian.
 Ito ay sasakop sa lahat, ngunit sa huling mga araw ang 

kaharian na ito ay mahahati sa sampung bansa. Pagkatapos 
merong lilitaw na tao na magsasalita ng kapayapaan. Siya 

ang huling sungay na tutubo mula sa ulo ng hayop. Sa 
mga huling araw, siya ay mangbobola at mangangako ng 

kapayapaan, upang manlupig lamang at manlipul.
Pagkatapos siya ay magtatayo ng kasuklam-suklam na
bagay sa banal na lugar sa templo ng mga judeo, na

magpaparumi sa mga seremonyas upang ang paghahandog
ay mahinto. Pagkapatapos darating ang malaking 

kahirapan sa buong mundo,  ngunit ang mga 
matuwid ay ililigtas. 

Si daniel ay tumanda na ng husto, kaya hindi na siya bumalik kasama ang iba. Siya ay
 may ginampanan pa rin na tungkulin na magbigay payo sa mga hari ng mga medo-
persianong imperyo, na ngayon ay matatagpuan sa lungsod ng babilonia. Binigyan 
siya ng diyos ng marami pang pangitain tungkol sa hinaharap, kahit na hanggang sa 

katapusan ng mga panahon. Sa isang panaginip nakakita siya ng isang hayop na 
gawa  sa bakal.  Isang anghel ang nagsabi sa kanya kung ano ang kahulugan nito.

Daniel 7:17-28; mateo 24:4-25
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Daniel, nais ng diyos na malaman mo kung ano ang mangyayari at
kailan. Mula sa panahon na ang kautusan ay ibinigay upang ibalik at

muling itayo ang templo, magkakaroon ng 483 na taon, na 
pagkatapos nito ang mesiyas ay papatayin para sa pagbabayad sa 

kasalanan ng mga tao, at pagkatapos ay muling masisira ang templo.

Sinabi ng diyos kay adan at eva na ang binhi ng babae ay darating at
lilipul sa masama. Sinabi niya kay noe na ang mesiyas ay darating
mula sa pamilya ni shem, hindi kay japheth at hindi kay ham. Sinabi

ng diyos kay abraham na ang tagapagligtas ay magmumula sa
kanyang mga supling sa pamamagitan ng kanyang anak na si isaac. 

Sinabi ng diyos kay isaac na ang ipinangako niya ay darating sa 
pamamagitan  ng kanyang anak na lalake na si jacob, at sinabi niya 

kay jacob na si cristo ay darating sa pamamagitan ni juda.

Ang hula na ito ay matutupad, at ang mesiyas ay papahiran.
Magkakaroon ng muling pagkakasundo para sa kasalanan, at ang

walang hanggang katuwiran ay ipagkakaloob sa mga tao.

Tulad ng pagkasulat ni daniel, nagawa ng mesiyas ang kanyang
matagumpay na pagpasok sa jerusalem sa araw mismo na ang 483 

na taon ay natapos.

Maraming partikular na hula sa buhay ng ipinangakong
tagapagligtas ang ibinigay ng diyos sa iba't-ibang mga propeta.

Sinabi nila na ang kanyang aktibong presensya ay mula sa walang
hanggan; na siya ay isisilang ng isang birhen sa lungsod ng 

bethlehem sa juda; ang kanyang anyo ay mapagpakumbaba; at maamo 
na sasakay sa isang asno. Ilalagay ng panginoon ang kanyang 

espiritu sa kanya, at siya magdadala ng paghatol sa mga hentil. Siya 
ay magiging tanglaw sa mga hentil at magdadala ng kaligtasan sa 
lahat ng nasa lupa. Siya ang mesiyas na magbabata at itatakwil ng 

kanyang bayan, at mamamatay na ang kanyang mga kamay at mga paa 
ay ipapako. Siya ay nakabiting hubad at uuhawin ng tubig ngunit suka 

ang ibibigay upang inumin. Siya ay mamamatay sa pagitan ng mga 
magnanakaw at ililibing sa libingan ng isang mayaman.

Genesis 49:9-10; salmo 22, 53; isaias 7, 9:1-2, 49:6; 53; daniel 9:25-26, mika 5:2; zecarias 9:9; mateo 24:1-2;
hebreo 2:9
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Ang mga hula ni daniel tungkol sa apat na kaharian
ay ganap na natupad gaya ng kanyang pagkahula. Noong 330 
B.C., si Alexander na dakila, mula sa grecia, ay nagsimula ng

isang labanan na tumagal ng pitong taon, na kung saan
sinakop niya ang kilalang mundo noon, kasama na ang

malawak na medo-persianong imperyo. Ang grecia ay may 
taglay na kapangyarihan hanggang sa 167 B.C. nang ang ika-apat 

na kaharian sa mundo, ang roma, ay nagsimulang sumakop.

Ang roma, na sumagisag sa panaginip ni nebucadnezzar 
bilang mga paa at binti na bakal, at sa pangitain ni daniel 

bilang isang hayop na gawa sa bakal, pinalaki nito ang kanyang 
kapangyarihan at sinasakupan, gaya ng pagkahula 

ng mga propeta. Noong 5 B.C., pinamahalaan nito ang israel 
sa pamamagitan ng kamay na bakal.
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Kabanata 7: 
Bagong tipan, pagsilang ni 

cristo, at ang pagtukso 

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.

161



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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Kabatana 8:
Ang unang ministeryo

Kabatana 8:
Ang unang ministeryo



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
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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

193



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. 

202



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
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Humayo
kayo't

magsipaghanda
sa hapunan ng

paskua na
ating kakainin.

Nais kong
makipaghapunan kasama

kayo bago ako magdusa. Hindi
 na ako kakain muli hangang Dumating 

ang kaharian ng Diyos sa lupa. Sa 
ganoon kayo ay kakain sa aking hapag 

kainan At kayo'y uupo sa trono 
huhukuman ang labingdalawang

 tribo ng Israel. 

Mayroon akong sasabihin 
sa inyo upang kapag ito'y naganap

 na, kayo'y magsipagpaniwala.
Ang kasulatan ay naghula sa Salmo 41:9,
“Siya na kumakain ng tinapay kasama ko

nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin.”
Dahil sasabihin ko kung kaninong kamay
sa isa sa inyo ang kasabay ko sa mesa

ay siyang magtataksil sa akin.

Hindi!

Ito'y
naitakda na,

ngunit sa aba sa
taong gagawa

ng gayon.

Panginoon
ako ba? Ayokong

magtaksil sa inyo. Panginoon, 
hindi ako, 'di ba?

Panginoon, 
hinding-hindi kita 

pagtataksilan.

Lukas 22:8-23
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Isa sa inyo 
na kasabay ko 
sa pagsawsaw 
sa mangkok 
ay siya nga.

Lahat tayo 
ay sumawsaw 

sa ating tinapay 
sa mangkok.

Bumulong si Juan at 
nagtanong kay Jesus kung 

sino ang magtataksil sa 
kanya. Nagsalita si Jesus, 
“Siya na kung kanino ko 
ibibigay itong pirasong 
tinapay pagkatapos ko 

itong isawsaw.”

Panginoon,
 ako ba?

Ikaw ang
 may sabi.

Ikaw ang 
may sabi.

Gawin mo 
kaagad ang 
gusto mong 

gawin.

Saan 
pupunta si 

Judas?

Mayroong pinapupuntahan
ang Panginoon sa kaniya kaagad;

baka magbibigay siya ng limos sa mga
pulubi dahil nasa  kanya ang

supot ng pera.

Mateo 26:23-29; Juan 13:26-30
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Ngayon ako 
luluwalhatiin.

 Mga maliliit na 
mga anak, hindi na 
magtatagal ako ay 

hindi na ninyo 
makakasama.

Hindi kayo makakapunta
kung saan ako pupunta. Ako

ay magbibigay sa inyo ng bagong
kautusan,  kayo ay magmahalan sa 
isa't isa. Sa pamamagitan nito ang

lahat ng tao ay malalalaman na kayo
ay aking mga disipulo, na kayo ay 

nagmamahalan sa isa't isa.

Hinulaan ni Zacarias ang
oras na ito na nagsasabing, “Aking
hahampasin ang pastor, at ang mga

tupa ay makakalat.” Pagkatapos kong
bumangon mula sa mga patay, mauuna
ako sa inyo doon sa Galilea. Kayong

lahat ay ipagkakaila ako ngayong
gabing ito.

Panginoon, kahit 
na ang lahat ay 
ipagkakaila kayo, 
hinding hindi ako.

Pedro, bago 
pa tumilaok ang 

tandang ng dalawang 
beses, ipagkakaila mo 

ako ng tatlong 
beses.

Mamamatay
 muna ako kasama

 kayo bago ko kayo 
ipagkakaila.

Hinding hindi 
ko po kayo 
ipagkakaila.

Hindi nila ako
 kayang pahirapan

 upang kayo ay 
aking ipagkaila.

Ang mga kasulatan ay
malinaw: ipagkakaila ninyo akong
lahat. Muli, ang propeta Isaias ay
nagsabi tungkol sa akin: “Siya ay

itinuring na parang siya ay
makasalanan.”

Pedro,
matapos na ikaw ay

magkakaroon muli ng
pananampalataya sa akin,

papagtibayin mo ang
iyong mga kapatid sa

pananampalataya.

Pinagpala ka, 
O Panginoon aming 

Diyos, na siyang 
nagpasibol ng tinapay 

mula sa lupa. 

Ang tinapay na 
ito ay magsisimbolo ng 

aking katawan na ibinigay
 para sa inyo. Sa tuwing 
ipagdiriwang ninyo ang 

Paskua, alalahanin
 ninyo ako.

Mateo 26:33-35; Juan 13:31-38; I Corinto 11:24-25
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Ang aking
katawan ay

pinagputolput
ol para
sa inyo.

Kunin at 
kainin

itong lahat.

Ang saro ng alak
na ito ay kumakatawan

sa bagong tipan sa aking
dugo na mabubuhos upang

tubusin ang inyong
mga kasalanan.

Paghati-hatian
ninyo ito, at inumin

itong lahat. Gawin ninyo 
ito sa tuwing kayo'y 

magsisiinom, sa
pag-aalaala sa akin.

Sapagka't sa tuwing 
 kainin ninyo ang tinapay at 

inumin ang saro, ay inihahayag 
ninyo ang pagkamatay ng 
Panginoon hanggang sa

dumating siya.

 Huwag mabalisa ang
 inyong mga puso. Nanampalataya 

kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo
 sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay 

maraming tahanan. Kung hindi gayon ay 
sinabi ko sana sa inyo. Ako ay paroroon 
upang maghanda ng dako para sa inyo. 

Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda 
ng dako para sa inyo,  ako ay muling 
babalik.  Kayo ay aking tatanggapin sa 

aking sarili upang kung saan ako
 naroon ay dumuon din kayo

Juan 14:1-3; I Corinto 11:24-26

245



Ngunit Panginoon,
hindi namin alam

kung saan ka paroroon,
paano ngang malalaman 

naming ang daan
papunta sa inyo?

Sinabi ni Jesus sa kaniya:
 Ako ang Daan, ang Katotohanan
 at ang Buhay.  Walang sinumang 
makakapunta sa Ama maliban sa 
pamamagitan ko.  Kung ako ay 

kilala na ninyo, kilala na rin ninyo 
ang aking Ama. Mula ngayon ay 
kilala na ninyo siya at nakita

 na ninyo siya.

Panginoon, 
ipakita mo sa 

amin ang Ama at 
iyon ay sapat
 na sa amin.

Sinabi ni Jesus sa
 kaniya: Felipe, matagal 
nang panahon na ako ay 

kasama ninyo at hindi mo pa 
ako kilala? Ang nakakita sa 
akin ay nakakita na sa Ama. 

Ako at ang ama ay iisa. 

Hindi ko kayo
iiwang mag-isa. Babalikan

ko kayo. Hindi na ako
makikita ng sanlibutan, ngunit
aking ipapadala ang Banal na
Espiritu upang manirahan sa

inyo at aaliw sa inyo.
Mananatili siya sa inyo at
gagabayan kayo sa lahat

ng katotohanan.

Kung ako ay inyong
iniibig, ay tutuparin ninyo ang
aking mga utos. Bibigyan ko
kayo ng kapayapaan na hindi

maaagaw ng sanlibutan.
Kung ako ay inyong

iniibig dapat magsipagsaya 
kayo dahil ako ay uuwi na sa
aking Ama. Sinasabi ko ang 
mga bagay na ito sa inyo 

bago pa ito mangyari upang
kayo ay maniwala.

Magsitindig,  tayo 
ay aawit ng isang himno 
at pagkatapos pupunta 
tayo sa hardin upang

manalangin.

Si Hesus at ang labing-isa
na disipulo ay magkasabay

na umawit ng himno sa
kahuli-hulihang pagkakataon.

Mateo 26:30; Juan 14:5-10, 15, 25-30
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Kahit na kayo ay tumangis,
ang inyong kalungkutan ay

magiging labis na kaligayahan,
at hindi magtatagal ako ay

babalik sa kanya.

Sumunod kayong
matahimik. Pupunta
tayo doon sa ating
tagong lugar upang

manalangin.

Huwag kayong malungkot
dahil sa sinabi kong ako ay

mawawala sandali
at pagkatapos ng maikling

panahon ako'y inyong
masisilayang muli.

Ngayon po ay
malinaw ang 

inyong sinasabi
naniniwala po 

kami.
Ngayon naniniwala na

kayo? Kaunting sandali na lang
at ako ay inyong iiwanan at kayo'y

mangagkakalat.  Dito lang kayo
at ako'y paparoon sa unahan ng

konti at mananalangin.

Ama, ang oras
ay dumating na. Natapos

ko na ang gawain na iyong
ibinigay sa akin upang gawin,

At ngayon ako ay inyong
luwalhatiin sa kaluwalhatian

na nasa akin na kasama
mo ng hindi pa nagagawa ang
mundo. Tinuruan ko na sila

tungkol sa inyo at tinanggap
nila ang aking mga salita.

Kakamuhian sila ng 
sanlibutan kagaya sa 

pagkamuhi nito sa akin, 
dahil pinagsabihan ko sila 
sa katotohanan tungkol 

sa kanilang mga 
kasalanan. Sila ay hindi 
taga-mundo. Hindi ko 

ipinapanalangin na
 sila ay kunin niyo sa
 mundo, ngunit sila 
ay inyong ilayo sa
 kanya na masama.

Kamumuhian sila ng 
sanlibutan kagaya sa pagkamuhi 

nito sa akin, dahil pinagsabihan ko sila 
sa katotohanan tungkol sa kanilang 

mga kasalanan. Sila ay hindi taga-
mundo. Hindi ko ipinapanalangin na sila 

ay alisin mo sa mundo, ngunit sila
ay ilayo mo sa masama.

Ang aking
kaluluwa ay labis 
na nalulungkot,

kahit hanggang sa
kamatayan.

Mateo 26:31, 38; Juan 16:19-20, 17:1-10
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Ipinapanalangin ko rin
 silang lahat na sasampalataya 

sa akin sa pamamagitan ng 
kanilang mga patotoo. Nais ko 
na silang lahat ay makikiisa sa 

akin kagaya ng aking pakikiisa sa 
inyo. Ama, naway ang pag-ibig na 

meron ka sa akin sumakanila
at akoy nasa sa kanila.

Si Jesus ay dumating dito sa mundo
upang pasanin ang ating mga kasalanan, 
ngunit nang dumating ang oras, kanyang 
isinantabi ang kahihiyan sa krus, dahil ito 

ay nangangahulugan na siya'y
inihanda upang maging kasalanan para sa

lahat ng tao sa lahat ng panahon.

Ama, kung maaari
lang sana, ilayo mo sa 
akin ang saro ng poot, 

na kailangan kong 
inumin.

Subalit ayaw
 kong gawin ang 
aking nais kundi
ang kalooban mo 

ang masunod.

Sa isang kisapmata
ang isang anghel 
ay nagpakita at
pinagsilbihan si 

Jesus.

 Nandoon kami ng
iyong ginawa ang

mundo; paparoon kami
sa oras na ito ay
iyong tutubusin.

Bukas si 
Satanas ay 

magagapi  at
ang utang ng tao 
sa kasalanan ay 
mababayaran.

Ito ang pinakamahalagang
oras para sa akin. Mula pa sa

 simula ipinagkatiwala ng Diyos 
itong mundo sa sangkatauhan,

 ngunit ang bawat tao ay ibinigay ang 
kanyang karapatan sa mundong ito 
sa diablo sa bawat oras na siya ay 

nagkakasala at sumusuway sa Diyos.
 Ako ang totoong taga-pagmana sa 
mundong ito dahil ako ang gumawa 

nito, at ako ang totoong taga-
pagmana bilang isang taong anak ni 

Adan. Kailangan akong sumunod
 upangtalunin si satanas.

Tumindig ka na,
si Judas, ang anak
ng kapahamakan,
ay dumarating

upang ipagkanulo 
ka.

Salmo 23:5-6; Lukas 22:41-44; Hebreo 6:6; 12:2

Si Hesus ay 
pinagpawisan ng
maraming patak 

ng dugo.

Kabanalan, ang
 oras” ng iyong 

paghihirap ay dumating 
na, ngunit ang Ama ay 
kasama mo. Ang buong 
hukbo ng kalangitan ay 
manonood bukas habang 

iyong papasanin ang 
kasalanan ng 
sanlibutan.

sa iyong balikat.

248



Ama, sa
ganitong dahilan
  ako'y dumating 
dito sa mundo.

Nakatulog kayo. Hindi
ba kayo maaaring magbantay
para sa akin kahit isang oras 

lamang? Bangon, ako ay 
ipinagkanulo sa mga kamay

 ng mga makasalanan.

Guro, ito
ay isang mabuting

bagay na makita kayo
dito. Ngunit ako ay
nangangamba na
ako ay nasundan.

Judas, ako ba
ay ipagkanulo

mo sa pamamagitan
ng halik?

Judas!
Isa kang
taksil!

Patayin
sila kapag
lumaban.

Hintay! Sino
ang hinahanap

ninyo?

Mateo 26:40, 45-50; Juan 12:27, 18:1-4
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Si Hesus
ang Nasareno.

Ako nga
siya.

Ingat! May
kapangyarihan

siya!

Natakot ang
mga sundalo
kay Hesus at

natumba ng sila
ay umatras.

Siya na nga 
iyan. Ano ba ang 
kinatatakutan
 ninyo. Hulihin 

siya.

Hindi ninyo
maaaring hulihin

ang aking
guro.

Juan 18:4-6, 10

Araaaay!

Swosh!
Swosh!
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Tigil! Wala ng 
pagtagas ng dugo dito. Pedro,

ibalik mo na ang espada sa
kanyang kinalalagyan. Kung nanaisin

ko puwede akong tumawag ng
10,000 na anghel na pumunta dito

at tulungan ako. Ito ang
oras ng kadiliman.

Pumunta kayo dito
sa akin na may dalang

mga espada na parang ako ay
isang kriminal. Kasama ninyo

ako doon sa templo. Bakit hindi
ninyo ako hinuli doon? Sasabihin
ko sa inyo kung bakit. Nangyari

iyon upang maisakatuparan
ang kasulatan.

Ako ang inyong
kailangan. Hindi kami

lalaban. Hulihin ninyo
ako at pakawalan

ang iba.

Hulihin sila!
Hablutin silang

lahat! Huwag
hayaang may
makatakas!

Ang lahat ng
mga disipulo ay

tumakas ng 
gabing iyon.

Ang lahat
ngmga disipulo

 ay nakatakas kubli
ang kadiliman

ng

Mateo 26:52-57; Mark 14:51-52; Lukas 22:50-51

Tinapyas
niya ang

aking
tenga!

Ayan, ito
ay parang
bago lang.

O Diyos
tulungan

mo po
ako

Ito ay isang
himala! Ginamot
niya ang tenga

ko! 
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Dalian mo; gusto
nilang matapos

itong lahat bago ito
marinig ng mga tao.

Dinala nila si Hesus na kung
saan nagtitipon-tipon ang

mga saserdote at mga saksi.

Sinabi nila
sa akin na inangkin

mo daw na ikaw ay ang
Mesiyas, at ang sabi mo
pa na ang Diyos ay iyong
Ama. Sinabi mo na hindi ka

galing dito sa daigdig.
Saan ka ba galing?

Nagtuturo ako sa mga
sinagoga at sa templo. Hindi
ako nagtuturo ng patago.

Bakit ninyo ako tinatanong?
Tanungin ninyo silang

nakarinig sa akin. Alam nila
kung ano ang sinasabi ko.

Hindi ka maaaring
sumagot sa

punong saserdote
ng ganyang

paraan.

Kung nakapagsabi
ako ng masama,

patotohanan mo ang
iyong kasamaan. 

Ngunit kung ako'y 
nagsalita ng mabuti,

Bakit mo ako 
sinuntok?

Dalhin ang
saksi laban sa

taong ito.

Juan 18:19-23

Bog!Bog!

252



Sinabi niyang gigibain
niya ang templo at itatayo
ito pagkatapos ng tatlong

araw na hindi gamit
ang mga kamay.

Hindi, sinabi
niya na kung may
ibang gumiba sa
templo, at saka
niya ito itatayo.

Ni wala ka naman doon.
Narinig ko kung ano ang kaniyang
sinabi. Itinuro niya ang kanyang
sarili habang siya ay nagsasalita

tungkol sa pag-gigiba sa templo. Sa
palagay ko siya'y tumutukoy sa 
kanyang katawan na ginigiba.

 Katawa-tawa. Papaano
niya aayusin ang
kaniyang sariling

katawan pagkatapos ng
tatlong araw?

Ewan ko. Papaano
niya itatayo ang

templo pagkatapos
ng tatlong araw?

Hindi mo naririnig
sila na tumutugis
sa iyo? Hindi ka ba
sasagot para sa

iyong sarili?

Nanatilin
g tahimik 
si Hesus.

Ang loko 
ayaw

sumagot

Ako ay nag-uutos
sa iyo sa ngalan

ng buhay na Diyos
na ikaw ay magsalita

at sumagot kung
ikaw ba ang Cristo,
ang anak ng buhay

na Diyos.

 Ako ang anak ng Diyos.
Makikita mo akong nakaupo

sa kanang kamay ng
kapangyarihan at babalik

dito sa mundo sa mga
ulap ng langit.

Hindi na natin
kailangan pa ang dagdag na

mga saksi. Siya ay ating narinig 
sa ating sariling mga tainga. 
Nilapastangan niya ang Diyos 
sa pag-angkin na siya ay anak 

ng Diyos. Siya ay karapat-
dapat mamatay.

Piringan siya, at
tingnan natin kung

anong klaseng
propeta siya.

Pinunit ng
saserdote ang

kanyang mga damit
tanda ng kaniyang

labis na kalungkutan.

Mateo 26:59-65
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Bugbugin siya!
Sinira niya ang
aking negosyo

sa templo.

Tingnan 
kung siya ay

maka-
panghula.

Hayaan 
siyang 
gumawa 

ng himala.

Suntukin
mo siya uli!

Manghula ka 
at sabihin mo 
kung sino ang 

sumuntok sa iyo. 
Akala ko ikaw ay 
isang propeta.

Gamutin mo
ang iyong mga
sugat. Pakitaan

mo kami ng
himala.

Tingnan
ninyo kung
gaano siya

kahina!

Kilala kita!
Nakita kitang

kasama ni Hesus
na iyon. Isa ka
sa kanyang mga

disipulo,
 hindi ba?

Hindi ko kilala ang
Hesus na iyon. Gusto ko

lang makita kung ano
ang nangyayari.

Nakita kita sa
hardin ngayong
gabi. Ikaw nga

iyong…

Pare, baliw ka
ba? Isa lamang

akong pulubi at hamak
na mangingisda. Hindi

ko kilala itong
taong si Hesus.

Samantala, sa labas ng
templo, sumunod si Pedro

kay Hesus sa kalayuan.

Mateo 26:67-70; Lukas 64-65

Pak!Pak! Krak!Krak!

Bog!Bog!
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Oo nga, siguradong
isa ka sa kanyang

mga disipulo. Nakita
kitang kasama siya sa
maraming panahon.

$?#&!, babae
 hindi ko pa Nakita 
ang taong iyan sa
buong buhay ko.

Hindi ba't
Napaka-aga namang

tumilaok ang
tandang na iyan?

Dinadala na
nila siya palabas.

Mukhang
binugbog nila
siya ng husto.

Sinabi nilang
dadalhin siya sa

maykapangyarihan
upang patawan ng

sentensiya.

Gusto ng mga
ipokrito na iba ang
gagawa ng kanilang

trabaho.

Latiguhin siya.
!

Narinig ni Pedro ang tilaok ng
tandang at naalala niya ang mga

sinabi ni Hesus na sa hindi pa
titilaok ang tandang ng dalawang
beses, itatakwil niya si Hesus ng

tatlong beses. Nahiya siya sa
kanyang kaduwagan.

Mateo 26:71-75, 27:1-2; Lukas 22:58-62, 23:1

Tiktilaok…
tiktilaok

Tiktilaok…
tiktilaok
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Latiguhin siya
Sa latigo

na may siyam
ang buntot.

O Diyos ko, ano itong
nagawa ko? Ipinagkaila

ko siya ng tatlong beses,
gaya ng kaniyang sinabi.

Bakit ito nangyayari?
Bakit siya nagdurusa

ng ganoon?

Bilisan ninyo.
Hindi natin puwedeng
gawin ito buong gabi.

Ama, bigyan
nyo po ako
ng lakas.

Anong pakay mo dito?
Hindi ba binayaran ka na namin
ng sapat para sa pagkanulo mo

sa iyong Panginoon?

Nagbago ang 
aking isipan. Ibalik 
ninyo at pakawalan

 siya at aking
isasauli ang pera.

Pera sa dugo iyan, marumi;
hindi naming hihipuin iyan. Ang iyong
guro ay mamamatay bago matapos

ang araw na ito. Wala kang dapat ikatakot.
Maaari ka naming magamit sa paghahanap

sa iba pang mga disipulo.

Kunin ang pera 
nyo. Ayoko nito. 
Hindi ako maaring 
mabuhay sa aking

konsensiya.

Ang
pobreng

loko.

Hindi ako
pwedeng
mabuhay

ng ganito.

Mateo 27:3-6

Kling!Kling!

Ping!Ping!
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O Diyos,ano
 ba ang mali 

sa akin?

Nakita ko
siya ngunit
wala akong

nagawa upang
pigilan siya.

Magmadali, 
kailangan

nating putulin 
pababa; baka

buhay pa siya!

Ngunit habang sila
ay umaakyat sa

punongkahoy, ang
kaluluwa ni Hudas ay

nahuhulog na
patungo sa mga

apoy ng pagsumpa.

Paglaglag 
niya kailangan 

mo siyang saluhin, 
o mahuhulog siya 

sa matarik 
na bangin.

Mateo 27:5

Bakit hindi
ko mapigilan

ang aking
kasakiman?

Marahil ang
kamatayan ang
makapagbibigay 

sa akin ng 
kapayapaan…
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Napakalayo
 niya!

Nakakapandiri!
Pumutok siya at
sumambulat  sa 

parang! Yaks!
Para akong 

magkakasakit.

Ano na naman
ang dinala ninyo

sa akin, isang erehe?
Dalhin siya at

gawin sa kaniya
ang naayon sa
inyong batas.

Siya ay karapatdapat
mamatay o hindi namin siya

dinala sa iyo. Inalis mo sa amin 
ang karapatan na batuhin ang 
isang lapastangan hanggang 
mamatay, kaya kami pumunta 

dito upang hingin ang
 inyong pahintulot. Ano ang 

kanyang sala?

Ikaw ba ang 
hari ng mga 

Judeo?
Ngayon ang aking kaharian 

ay hindi taga sanglibutang ito. 
Kung ito taga dito, ang aking mga 
lingkod ay makikipag-away upang 

ipagtanggol ang aking buhay.

Kung gayon, 
ikaw ay 

isang hari?

Ako ay pumarito
 dito sa mundo upang 

magpatotoo sa 
katotohanan. Ang lahat 
na panig sa katotohanan 

ay nakikinig kung ano 
ang aking sinasabi.

Wala siyang
nagawang kasalanan
na karapat-dapat ang
kamatayan. Ano ang
ibig ninyong gawin

ko sa kaniya?

Ilayo siya
at hampasin
 ng latigo.

ipako siya sa krus!
ipako siya krus!

Zacarias 11:12-13; Mateo 7:8; Markos 15:14; Lukas 23:1-4; Juan 18:29-38; Mga Gawa 1:18

Ito ay hinulaan din
ng mga propeta.

Inangkin 
niyang siya ay 

isang hari.
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Ilang
beses ko ba

siyang
lalatiguhin

Ang pusang may siyam na buntot
ay isang uri ng latigo na may
hawakan na kahoy na nasa 18

pulgada ang haba na mayroong
siyam na balat ng hayop na

nilubid, ang bawat isa ay may
tatlong piye ang haba na may

matutulis na bato o buto o bakal
na itinali sa dulo ng bawat lubid.

Sabi nila ibigay ang
pinakamataas na bilang,

39 na hampas.

Titingnan
natin kung gaano

ka tigas ang
mangangaral.

Lakasan 
mo pa!

Nasaan na
ngayon ang

kanyang
mga

kaibigan?

Hindi siya
Nagmamaka-

awa.

Sa palagay ko ay
 ito ang papatay sa 
kanya at matatapos
 na siya sa kanyang

mga himala.

Tatlumpo't 
lima

Tatlumpo't 
anim

Tatlumpo't 
pito Tatlumpo't 

walo
Tatlumpo't 

siyam

Lukas 23:11; Juan 19:1

Krak!

Aaaaahhhhh!Aaaaahhhhh!

Krak!
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Noon ko pa
gustung-gusto
humampas ng

isang hari.

Sinabi niya na
siya ay isang

hari. Isuot mo
itong balabal
na kulay-ube

sa kanya.
Ang hari ay
nangangail

angan
ng isang 
korona.

Ha, ha, ha!
Magiging isang

magandang
korona ito.

Aray!

Heto, tanggapin 
ninyo ang inyong 

setro, O kadakilaan. 
Ha, ha, ha!

Ngayon,
tumindig

ka ng
matuwid.

Kinokoranahan
ka namin na

hari ng buong
sanlibutan!

Aaaaahhhhhhhh!

Itaas mo
ang iyong setro,

hari.

Ha, ha, 
mabuhay 
ang hari.

Oo, kahit
na hindi na
mabubuhay
buong gabi.

John 19:1-3

Gutay-gutay
na ang kaniyang

likuran!

Isuot ang 
korona sa 

kanyang ulo 
nang mariin.
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Ang isang
Romanong hari ay

walang balbas

Ngayon, mas
hari kang
tingnan.

Hindi siya
nakakasiya; ni ayaw

niyang magma-kaawa.
Dalhin natin siya
pabalik kay Pilato.

Pagmasdan ang
inyong hari.

Wala kaming
hari maliban
kay Cesar.

Tingnan ninyo
ang tao. Ano ba

ang gusto
ninyong gawin
ko sa kanya?

Ipako siya sa krus, 
ipako siya sa krus!

Puwede na ninyo
siyang dalhin at

ipako sa krus. Wala
akong nakikitang

kasalanan
sa taong ito.

Anong ibig
mong sabihing
wala siyang
kasalanan?

Inaangkin niyang
siya ay anak

ng Diyos.

Anak ng
Diyos? Dalhin

ang taong
iyan sa akin.

Salmo 22; Isaias 50:6, 53:5,7; Lukas 23:13-22; Juan 19:4-8
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Sino ka? Bakit ayaw mo
akong sagutin? Hindi mo ba
alam na may kapangyarihan

akong ipapatay ka?

Wala kang
kapangyarihan kung
hindi ito ibinigay ng
aking Ama sa itaas.

Sasabihin ko
sa inyo  wala

akong nakikitang
kasalanan sa taong

ito. Palalayain
ko siya.

Kong
palalayain

mo siya, hindi
ka kaibagan
ni Cesar.

Ipako siya sa krus, 
ipako siya sa krus!

Dalhin siya at gawin
ang gusto ninyong gawin.

Isusulat ko ang mga papeles
na magsasaad ng kanyang
krimen. Ngunit wala akong

kinalaman sa dugo ng
matuwid na taong ito.

Ipako sa krus
ang huwad!

Nasaan na
ngayon ang
iyong mga

himala?

Mateo 27:24; Juan 19:9-17
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Sa tingin ko
hindi na niya ito
mahihigitan pa.

Bumangon ka
o hahampasin

kita.

Hoy ikaw,
halika dito!

Tulungan mo ang
taong ito na
pasanin ang

kanyang krus.

Bakit?

Ano
ba ang

kanyang
ginawa?

Minahal niya 
ang lahat.

O, Hesus,
patawarin

niyo po kami.

Mga anak na babae ng 
Jerusalem, huwag kayong tumangis 

sa akin. Tangisan ninyo ang inyong mga 
sarili at ang inyong mga anak, dahil 

darating ang panahon na silang nasa 
Jerusalem ay magsisipagtago sa takot 

at mananalanging mamatay.

Pinasan ni Hesus ang kanyang
 krus patungo sa pook ng kamatayan. 

May dalawang magnanakaw na
pasan din ang kanilang mga krus

sa araw ding iyon.

May mararaming patuloy
na nagmamahal kay Jesus

at nirerespeto siya, 
ngunit sila ay takot na 

takot na magsalita.

Mateo 27:32; Lukas 23:26-33

Blag!

Krak!

Blag!

Krak!
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Heto,
inumin mo ito,
pamamanhirin

nito ang sakit.

Hindi,
kailangan

kong gawin
ang nais ng
aking Ama.

Iniisip pa
rin niya na
siya ay anak

ng Diyos.

Iunat ang
kanyang

mga kamay.
Dalhin dito 

ang martilyo 
at mga pako.

Hawakan mo ang
mga binti nang maigi. 

Nangangailangan
ng maraming palo para
lumusot ang pako sa
pagitan ng mga buto.

Hindi! 
Anak ko!

Ano sa 
palagay mo 
bakit niya 

naisip na siya 
anak ng 
Diyos?

May kinalaman 
daw sa lumang mga 
hula. Wala akong 

pakialam.

Salmo 22; Isaias 52; mateo 27:33-34

Bang!
Bang!

Krak!Krak!
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Hawakan mo iyang 
mga binti na iyan nang 
maigi. Nangangailangan 
ng maraming palo para 
lumusot ang pako sa 
pagitan ng mga buto.

O Maria, hindi
 ako Naniniwala 

makakaya ko 
ito.

Hindi ko
lubos maisip na
hahantong ito

sa ganito.

Hila, mga
tanga.

 Kailangan
ko nang

konting tulong,
mga tamad.

Juan, ako'y
nagagalak na ikaw ay

nandito. Ito'y sadyang
nakaka-pangilabot.

Siya ay 
tinalikuran 

nating 
lahat.

Ama,
patawarin mo 

sila, dahil
hindi nila alam
ang kanilang

ginawa.

Zacarias 13:6; Lukas 23:32-34
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Heto ang
kaniyang mga
damit. Kukunin
ko lang ang
isang ito.

Hindi mo
puwedeng gawin

iyan. Hahatiin natin
iyan ng maka-apat

na parte.

Hindi natin
puwedeng hatiin
ang isang ito.

Ito ay
ginantsilyo.

Ipapagulong
natin ang dais

para diyan.

Hinulaan ng kasulatan na
kanilang paghati-hatian ang isang 

damit at pagsusugalan ang isa.

Ang makakuha
ng pinaka-mataas
ay siyang kukuha 

sa lahat.

 Ilag, Leo;
may dugong
pumapatak

sa iyo.

Iniligtas niya
ang iba. Hindi
niya mailigtas

ang sarili.
Hoy, Hesus, sinabi

mo na kaya mong gibain
ang templo at itatayo ito
pagkatapos ng tatlong
araw. Iligtas mo ang
iyong sarili at bumaba

ka diyan sa krus.

Hayaan
ang Cristo, ang
hari ng Israel,

na bumaba sa krus
ngayon upang

kami ay makakita
at maniwala.

Siya ay nanalig sa
Diyos upang siya ay

 iligtas. Hayaang
ang Diyos ang magligtas

sa kaniya ngayon, 
nakikitang siya ay 

nagagalak sa Diyos.
Huwad!

Salmo 22:18; Mateo 27:39-43; Juan 19:23-24
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Heto,
inumin mo ito

at maibsan
ang iyong

sakit.

Hindi.

 Kung ikaw ang
anak ng Diyos, ibaba
mo ang iyong sarili
at mayroon tayong

papataying mga
Romano.

Bakit nagmumura
ka ng ganyan? Hindi ka
ba natatakot sa Diyos,

nalalaman mong
malapit ka nang

mamatay?

 Karapatdapat
tayo sa ating
natatanggap,

ngunit ito ay si
Hesus. Wala siyang

nagawang mali.

Hesus,
alalahanin mo
ako kapag ikaw
ay dumating na

sa iyong
kaharian.

Ngayong
araw din na ito,
kakasamahin kita 

sa paraiso.

 Juan,
alagaan mo

ang aking ina.

Opo.

O, Hesus,
bakit?

Salmo 69:21; Lukas 23:36-43; Juan 19:25-27
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Ang kalangitan ay dumilim na parang gabi
at nanatiling ganito sa loob ng tatlong

oras habang si Hesus ay nakabitin sa
krus. Iyon ay ang oras ng kadiliman. Ang

taong si Cristo Hesus ay naghihingalo
para sa kasalanan ng sanlibutan.

At nang ang bigat ng
kasalanan ay buong

lakas na tumambang kay
Hesus, siya ay sumigaw:

Aking Diyos,
aking Diyos, 
bakit mo ako
pinabayaan?

Ama, ibinibigay
ko sa iyo ang
aking espiritu.

Oh, Juan,
mamamatay na
siya! Hindi ako
makapaniwala
na talagang
mamamatay

siya!

Natapos na!

At siya ay 
namatay.

Mateo 27:45-50; Lukas 23:44-46; Juan 19:30; 2 Corinto 5:21

Ginawa siya ng Diyos na kasalanan para sa atin.Ginawa siya ng Diyos na kasalanan para sa atin.
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Biglang nagkaroon ng
napakalakas na lindol.

Anong nangyayari?
Una ang kalangitan ay
dumilim na parang gabi,

at ngayon ang lupa
ay umuuga.

Itong si hesus,
ang hari ng mga
Judio. Siya ay

isang manggagawa
ng mga himala.

Siya ay hindi
 na gumagawa ng
himala ngayon.
Patay na siya.

Ang kalangitan ay 
dumilim na parang gabi

at nanatiling ganito sa loob 
ng tatlong oras habang si 
Hesus ay nakabayubay sa

krus. Iyon ay ang oras ng 
kadiliman. Ang taong si Cristo 

Hesus ay naghihingalo
para sa kasalanan ng 

sanlibutan.

Oo nga, at ito'y
nangyari pagkatapos

 mamatay
ng taong ito.

Tunay na
ito ay ang anak

ng Diyos.

Napag-utusan tayo na
baliin ang kanilang mga

binti. Gusto nilang sila ay
mamatay at makuha sa krus

bago mag takip-silim.
Bukas ay isang banal
 na araw Sa kanila.

Hindi na kailangang baliin
ang kaniyang mga binti. Kamamatay
lang niya. Alam mo ba kung ano ang
kaniyang sinabi bago siya mamatay?

Hiningi niya sa kaniyang Ama na
patawarin tayo sa pagpatay sa

kaniya. Sinabi nila sa akin na siya
ay isang banal na tao na
gumawa ng mga himala.

Ito ay hinulaan na
siya ay mamamatay sa
krus ngunit walang
buto sa kaniyang

katawan ay mababali
at ito ay natupad.

Salmo 34:20; Zacarias 12:10; Mateo 27:54; Juan 19:31-37

 Kayat nilampasan ng 
mga sundalo si Hesus at
nagpatuloy sa pagbali sa
mga binti ng dalawang 

 magnanakaw.

KrakKrak
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Ang mabuti
lang ay hindi

nila binali
ang kaniyang

mga binti. 

Maria, titignan
 ko kung makakakita 

ako ng makakatulong 
sa paghahanda sa 
kaniyang libing.

Ang Sabbath ay mag-uumpisa
 sa takip-silim. Kailangan 

nilang magmadaling 
mailibing ang katawan.

Si Jose, isang
mayaman, na

hindi kasali sa
12 disipulo,

nagkusang loob
na ibigay ang

kanyang libingan
upang doon

ilibing si Hesus.

Malapit nang
mag-Sabbath.

Ilagay natin siya
sa aking bagong 

libingan.

Iyan ang
nakapabuti sa iyo,

Jose. Ikaw ay
naging isang

mabuting kaibigan.

Juan 19:31, 38
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Kamahalan, ang 
manlilinlang na iyong
ipinapako ay nagsabi na
pagkatapos ng tatlong
araw sa libingan, siya

ay babangon muli.

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

mangyayari. Di ko lang
maintindihan kung bakit. Sa 

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

 nakaraang gabi lang.

Magmadali. 
Dumidilim na.

Wala na kaming
panahon upang
maghanda ng

pamahid para sa
katawan. Babalik tayo

pagkatapos 
makalipas ang 
araw ng mga 

sabbat.

Ngunit iyan ay
tatlong araw pa

mula ngayon!

Ito lang ang 
lahat ng 

maaari naming 
gawin.

Mag-ingat sa 
paghakbang pababa.

Ang mga 
saserdote
ay bumalik
kay pilato.

Magiging
trahedya kung 

ang kanyang mga 
disipulo ang

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

ng mga gwardya.
Gawin niyong

sigurado ang inyong
pagbabantay.

Ngayon
siguruhin niyo na
walang makakasira
sa pagka-selyado 

nito.

Walang
makakalampas
sa aking mga

tauhan.

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

makakatakas.  Di pa kami 
nawalan ng bangkay, di

ba mga kasama?

Ha, ha, ha!

Tatlong araw
pagkatapos ng

paglibing kay Hesus.

Ito ang unang
pagakakataon na 

tayo ay nagbantay 
ng isang patay

 na tao.

Malapit nang
magliwanag, at

tayo ay 
papalitan na.

Malapit nang
magliwanag.

Magmadali tayo.
Higit na sa

tatlong araw
ngayon.

Sana'y
nagawa

natin ito
nang mas 
maaga pa.

Lumindol uli!

EEK!

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

Pakinggan 
niyo ang mga 

taong sumigaw! 
Maaaring may

nasaktan. Aray!

Ano ang…?

Ito'y isang diyos.

Ginugulong
niya ang

bato!

Papatayin
niya
tayo!

Diyos ko, 
maawa ka!

Huwag akong 
iwanan! Diyos 
ko, maawa ka!

Hindi ito
maaari!

Takbo para sa 
inyong buhay!

Mateo 28:2-4

274



Huwag 
mamangha. Alam
 ko na kayo ay
naghahanap kay

Hesus, na ipinako.
Wala siya rito.

Siya ay bumangon 
na gaya ng sinabi

niya na 
mangyayari. 

Napakalaki ng
 bato.  Paano tayo 

makakahanap ng
mga lalake upang

ilipat ito?

Di ko alam, ngunit
tatlong araw at gabi 

na ang nakalipas. Kung
walang mga pabango,

ang katawan ay
aalingasaw.

Di nila alam ang 
mga sundalo ay 
nagbantay sa 

libingan.

Mayroon
nang 

nagpagulong
sa bato!

Ang kanyang
katawan ay nawala.

Ang libingan ay
Wala nang laman.

Oh! Sino
 kayo?

Nasaan ang
katawan ni

Hesus?

Nandiyan
 pa ang mga 

damit
panlibing!

halikayo tingnan ang
lugar kung saan siya ay
nakahiga at pagkatapos 

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

 sa kanila sa galilea.

Si Jesus ay 
buhay! Sabi mo 

siya ay 
bumangon mula 
sa patay; gaya 

ni lazaro!

Dali, kailangan 
nating lumakad 
at sabihan ang 
mga disipulo.

 Si jesus 
ay buhay!

 Iyong
mga

lalake 
iyon ay

mga
anghel!

Markos 16:3-8

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

libingan.

Si hesus ay
wala doon, ngunit

mayroong mga
anghel doon.

Naalala namin
na sinabi ni

hesus na siya ay
babangon muli sa

ikatlong araw. 

sinabi ng anghel
na si hesus ay

makikipagtagpo sa
atin sa galilea.

Pedro, saan ka 
papunta?

Sa 
libingan.

Sumunod si 
juan, at 

naunahan sa 
pagtakbo si 

pedro. Juan! Hintay;
 di ako 

makatakbo ng 
kasingbilis mo.

Walang laman! Anong ibig 
sabihin 
nito?

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

pa na parang siya ay
tumayo at lumakad.

hindi,
hindi ito
maaaring 
mangyari.

Ngunit nasaan
ang mga anghel?

Baka isang pangitain 
lang ang nakita 
ng mga babae.

Nakita ba ninyo
ang mga lalake na

nakadamit ng 
puti?

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

 ay nawala.

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

inghot

Babae, bakit 
ka umiyak?

Dahil kinuha nila 
palayo ang aking 

panginoon, at di ko 
alam saan nila siya 

inilagay.

Maria.

Guro!
Maria, huwag mo

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

disipulo kung ano ang
iyong nakita at ako

ay makikipagtagpo sa
kanila sa galilea.

Panginoon 
ko, ikaw 
ay buhay.

Juan 20:7-17
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Inasahan
namin na siya na 

ang mesiyas,
ngunit siya ay

ipinako sa krus.

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

Babalik na
 kami sa Emmaus. 

Wala nang iba pang 
bagay para sa 

amin  dito.

Ito ang 
ikatlong 

araw.

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

bumangon muli
mula sa patay?

Oo, at kung
gusto niyang
maging hari, di

niya gawin ito sa
sekreto, di ba
gawin niya?

Maari ba
akong

lumakad na
kasama
niyo?

Aba! Tinakot
mo ako. Saan

ka nanggaling?

Siguro, mabuti 
ang araw na ito 
sa paglalakad.

Narinig kong
Nag-uusap kayo habang

paparating. Tila
malungkot kayo.

Di mo ba narinig
 kung ano ang nangyari 
sa nakaraang tatlong 

araw tungkol kay hesus
 na taga-nazaret?

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

katawan! Pinahayag nila n 
nakakita sila ng mga anghel na 

nagsabi na siya ay buhay.

Kaya dalawang
disipulo ay tumakbo

sa libingan, subalit di
nila nakita si hesus o

ang mga anghel, 
bagaman ang katawan 

ay nawawala.

Kayong mga lalake ay mahina
ang paniniwala sa mga bagay na

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

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

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

Si pedro at juan ay
walang nakita, kaya sa 

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

nagpapabalisa sa
bawat isa.
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maraming 
propesiya ang 

nagsabi sa atin na 
siya ay galing sa 
pamilya ni haring 

david. Silang 
dalawa ni jose at 
maria ay nagmula 

kay david.

ang propeta
zecarias ay nagsabi sa

atin na ang tagapagligtas
ay pagtataksilan ng isang

kaibigan dahil sa 30
piraso ng pilak. Siya ay

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

mga kaibigan.

Sinabi ng propeta
na si cristo ay bubukas

sa mga mata ng mga
bulag at pakakawalan ang 

mga bilanggo, na siya
ay magiging pastol ng

Israel, at darating
sa zion bilang
tagapagligtas.

Kamangha-
mangha!

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

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

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

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

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

 ng banal na kasulatan.

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

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

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

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

doon nga isinilang si jesus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

isaias  noon pa na ang kanyang 
buhay ay magpapatuloy 

pagkatapos ng kamatayan; siya 
ay mabubunyi,  malalagay na 

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

hindi mabibigo.
 Ang mesiyas ay magiging 

bagong kasunduan. 

siya ay magiging isang
hukom, at mamamahala sa

 isang binagong Israel sa bagong 
lungsod sa ibabaw ng bagong 

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

magpapahayag na siya 
ang panginoon. Kaya sabihin mo

sa akin, bakit ka 
malungkot? Di ba

sinabi ng mga babae
na siya ay bumangon na

mula sa mga patay?
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Di katakataka
 na alam niya ang

lahat ng mga
hula.

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

karagdagang hula tungkol
 kay hesus.

Ginoo, ikararangal
namin kung kayo
ay manalangin sa

ating pagkain.

 Pagpalain ka o 
panginoon naming diyos, 

hari ng sanlibutan, na 
nagkaloob ng tinapay mula 

sa lupa. Sa pagkaing ito, 
kami anagpapasalamat.

Hesus! Ikaw
yan.

Jesus! Ikaw 
yan.

Guro!

Siya'y naglaho!

Nawala 
siya!

sa buong panahon, 
si hesus pala!

Lukas 24:28-32

Si hesus ay buhay!
Ang kamatayan ay hindi

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

ang mga disipulo.
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Samantala doon
sa Herusalem.

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

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

katawan.

Mula sa buong 
pulutong ng 

mga sundalo?

Sinabi niya na 
siya ay babangon 
muli sa ikatlong 

araw.

Di ako maniniwala
na siya ay buhay

hanggang sa makita ko siya
at mailagay ang aking

mga kamay sa mga bakas
ng pako sa kanyang

mga kamay.

Espiritu!

Si hesus!

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

hanggang ikaw ay makakita.
Ngayon iabot ang iyong kamay

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

sa aking tagiliran.

Ikaw ang
aking

panginoon at
aking diyos.

Tomas, ikaw ay
pinagpala dahil ikaw

ay nakakita at naniwala, 
ngunit iyong mga di 

nakakita at maniniwala
 pa rin ay mas lalong 

pagpapalain.

Magdala kayo
sa akin ng

makakain. Maraming
bagay ang ituturo

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

araw lang.

Guro!

hesus!

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

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

sa galilea. Ako'y 
makikipagusap
sa inyo doon.

Ito ay naisulat matagal na
 sa kasulatan na si cristo ay 

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

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

kanyang pangalan. 

maghintay sa herusalem
hanggang sa isugo ko ang banal 

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

ng ebanghelyo.

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

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

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

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

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

maghanda ng dako  para sa 
inyo. ako ay muling babalik.  
Kayo ay aking tatanggapin
 sa aking  sarili upang kung

 saan ako naroon  ay 
dumuon din kayo.

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

maghintay sa banal na
espiritu na sasa-inyo 

at bibigyan kayo
ng kapangyarihan na
magsalita sa aking

pangalan. Umaakyat 
siya.

Babalik na
 siya sa 
kanyang

ama.

Wala na siya.
Bumalik na sa

langit. 

Bakit pa kayo
nakatingin
sa langit?

Ano? 
Sino 
iyan?

Sila rin ang 
dalawang mga

anghel na nakita
ko sa libingan.

sa ibang araw ay
babalik si hesus sa 

isang ulap sa paraan 
katulad kung paano 

niyo siyang 
nakitang umalis

Siya ay
Bumalik na sa
kanyang ama

sa langit.        

Bumalik 
kayo sa

herusalem at
hintayin ang

espiritu.

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

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

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

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

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

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

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

kilala.

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

upang sambahin at purihin 
ang diyos sa publiko.

masasabi kong
Silang lahat ay mga 

lasing, subalit
sila'y nagsasalita ng

aking wika ng
walang pagkakamali,

walang punto.

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

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

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

 sa mga patay.

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

Purihin ang
diyos at ama ng

ating panginoong
hesu-cristo.

Nagsasalita rin
sila ng aking wika.

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

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

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

makakita ng pagkabulok.”

Kaya alamin ngang
 may katiyakan  ng lahat 
ng sambahayan ni Israel

 na ginawa ng Diyos, itong 
si Jesus  na inyong ipinako 

sa krus, na  Panginoon
 at Cristo.

Ano ang aming
gagawin, ngayong 
nakita namin na

aming pinako ang 
cristo?

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

mga  kasalanan. At tatanggapin 
ninyo ang kaloob ng Banal

 na Espiritu.

Kaya ang mga tumanggap ng 
kaniyang salita na may kasiyahan 

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

Si jesus ay 
panginoon

Ako ay
sumampalataya

kay Jesus.
Bautismuhan

ako!

Parang kahapon 
lamang na si jesus 
ay nandito kasama 

natin.

Oo, pero alam
mo, ramdaman ko
na ang kanyang

presensya ay mas
malakas ngayon

kaysa noong siya 
ay kasama

natin.

May ilang
libo nang mga tao 
ang sumusunod

kay jesus,
nadadagdagan pa 
sa bawat oras.

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

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

lang para sa isang 
mahirap at pilay?

Pedro, ako'y
wala talagang 

pera.
Meron ka bang

mga barya?

Wala rin, ngunit
 dahil dumating na ang 

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

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

pangalan ni Hesu-
cristo, tumayo ka

 at lumakad.

Huwag malupit.
ang tao ay pilay

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

Pinagaling
 ka  Ni Hesu-

Cristo.

Hap!

Panginoong Diyos, 
makapangyarihan

sa lahat.
Ang

kanyang
mga binti ay

lumalaki!

Di ako
makapaniwala

dito. Ang
taong pilay ay
naglalakad na.

Hindi, siya ay 
lumulukso.

Kaluwalhatia
n  sa diyos!
Salamat sa
iyo hesus!

Mga gawa 3:1-11
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Iyan ang tao na
pilay. Ang kanyang
mga paa ay halos
wala nang mga 

laman.

Sabi nila siya
 ay pinagaling sa

pangalan ni hesus,
ang taong

ipinako.

Bakit kayo nakatingin sa
amin na parang kami ang

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

kanyang anak na si hesus, na
inyong ipinako. 

inyong pinatay ang
prinsipe ng buhay, ngunit ang

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

taong ito ay gumaling.

Alam ko na dahil sa inyong 
Pagka ignorante ay ipinako niyo

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

bagay na ito ay magaganap.

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

aking mga binti. Maniwala at
sumunod kayo kay hesus.

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

ang inyong mga
kasalanan ay
matanggal.

Ang mga
relihiyosong

pinuno na
nagpapako kay
cristo ay sila 

rin ang 
nagpadala ng
mga sundalo

at ipadakip sina
pedro at juan.

Walang 
silang 

ginawa na 
masama.

Hindi naaayon
sa batas

na kayo ay
magsulsol sa
mga tao laban

sa aming
relihiyon.

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

ang mga pilay dahil
sa paglakad.

Ito ay isang 
himala, gaya ng 
ginawa ni jesus 

nang siya ay 
nandito.

Meron akong isang
kapitbahay na umangkin

na nakakita kay hesus na
buhay pagkatapos ng

kanyang kamatayan. Sabi
niya na siya ay nagpakita 

sa mahigit 500 sa
 isang panahon.

Hahanapin ko
ang ibang mga

disipulo at
matuto ng

higit pa.

Akala ko ay nawala
Na sa atin ang mga sekta 

Ng mga huwad na___
Nang ating ipako ang

Kanilang pinuno.

Kaya patayin natin 
siyang muli at ang 
lahat ng kanyang 

tagasunod.

Pahayag 
nila na siya 
ay buhay.

Mabuti, malapit
na niyang makasama 

yung dalawa.

Sabi nila na
siya ay kasama

ng ama sa
langit

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

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

mga propeta.

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

gumagawa nito sa kanyang
pangalan. Nagkaroon tayo

ng suliranin dito.

nakikilala  
ko sila. 

Sila nga ay 
nakasama 
Ni hesus.

Kung kayo ay magpapatuloy
 sa pagsasalita at sa pagpapagaling sa 

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

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

pa ako ng kalokohang ito tungkol 
sa pagkabuhay na maguli.

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

pagsunod sa inyo  kaysa 
sa diyos, ngunit kailangan

naming magsalita ng
mga bagay na aming
nakita at narinig.

Palabasin 
niyo na sila
Sa lugar na 

ito!

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

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

niyo nagawang pagalingin siya? 
Sa kaninong pangalan

Niyo ginawa nito?

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

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

batong-panulok.”

Wala nang ibang kaligtasan 
sa kanino  man sapagkat walang 

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

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

ang sumampalataya kay hesus 
at nabautismuhan sa tubig.

Ang iglesya ay
naging isang

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

Kayo ba ay
nakarinig na sa

mabuting
balita tungkol

kay hesu-
cristo?

Si hesus ay 
nabuhay Na maguli sa 

mga patay. Siya ay 
buhay at kasama natin 

kahit ngayon.

Simula nang
Sumampalataya ang
aking pamilya kay
hesus, sa unang

pagkakataon meron 
nang kapayapaan sa 

aming tahanan.

Sa iglesya, ang mga babae
ay itinuturing na may

respeto at kahalagahan.

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

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

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

Mga gawa 4:10; 13:30-32

Ang mga cristiano
ay umaawit habang

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

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

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

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

ang kanyang bayan  patungo  sa
 lupain na ibinigay kay Abraham.

Esteban,
huwag

gawing hangal
ang iyong

sarili.

Datapuwat gumawa si Solomon
 ng bahay ng diyos. Ngunit ang 

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

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

ang ang lahat ng mga bagay na ito?”

Ikaw ay
nagsalita

laban sa aming
templo!

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

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

pinatay niyo rin siya.

Esteban, 
tinawag

Mo sa iyong 
sarili

na isang
judeyo?

Sinisira mo sa aming
batas at tradisyon at ano 

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

ay ipako ng mga romano?

Masdan, nakikita ko ang 
kalangitan na nabuksan, at ang 

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

anong kaluwalhatian!

Itakip ang inyong 
mga kamay sa inyong 

mga tainga. Huwag 
makinig sa ganyang 

paglapastangan!

Dalhin siya
palabas ng lungsod

at batuhin siya
upang mamatay.

Karapatdapat 
siyang mamatay!

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

relihiyon.
Si hesus ay 
panginoon 

pa rin pagkatapos 
ninyo

akong batuhin.

Ipinako namin si
cristo. babatuhin ka

naman namin.

Lapastangan.

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

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

Ako ang pipirma para sa
Katuparan ng kanyang

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

na taga nazaret. Ang 
paglapastangan na ito ay dapat 

mahinto. Ipagpatuloy ang 
pagbabato.

Saul, 
bantayan 
mo ang  

aking kapa.

Panginoong jesus,
tanggapin ang aking

espiritu, at
huwag mo silang 
papanagutin sa 
kasalanang ito.

Mga gawa 7:58-59
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Patayin ang 
lapastangan!

Tapusin
ang mga
tao ni
hesus!

Ito'y 
simula pa 
lamang!

At sa panahon na iyan
merong malaking pag-uusig

laban sa iglesya sa
Jerusalem, at ang bawat isa

ay umalis sa lungsod,
maliban sa mga apostol.

Ang pariseong si
saulo ay nakipag-

away laban sa 
iglesya, pinasok ang 

bawat bahay at 
ikinulong ang

mga lalake at babae 
sa bilangguan.

Meron pa bang
Mga tagasunod ni 
cristo diyan sa 

loob?

Huwag 
saktan ang 
aking papa!

Dakpin
pati rin 

ang
babae.

Klank!

Mga gawa 7:59-8:3

Klank!
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Habang isang cristiyano
na pinangalanang si

felipe ay nananalangin,
isang anghel ang

nagsalita sa kanya.

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

Jerusalem hanggang 
sa gaza.

Hindi ko alam
bakit gusto niya ako 

dito.  Ngunit kung ang
diyos ang nagsabi na

pumunta, ako ay
pupunta.

Mukhang ito
Na ang lugar.

Ngayon, ano ang
aking gagawin,

panginoon?

Panginoon
, ano ang 

gusto mo?

Isang karavan!
Panginoon, ito ba ang 

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

para sa iyong sarili?

Lakad at
Isama mo 
ang iyong
sarili sa

karavan na
ito.

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

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

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

at siya ay nagbabasa ng kasulatan.

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

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

Sapagkat inalis sa lupa ang 
kanyang buhay …

Narinig ko na
ikaw ay nagbabasa
mula sa propeta

isaias. Naintindihan
mo ba ang iyong

binabasa?

kaga-
galing mo pa
lang ba sa
herusalem?

Ikaw ay nakakilala 
kung ano ang aking 

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

 at sumabay sa akin.

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

bansa ay hindi 
makapagbigay ng 
kapayapaan. Ang
diyos ay parang

napakalayo.

Nakabasa ako ng isang
ipinangakong mesiyas. Ngayon

nang ako'y pumunta sa Herusalem
merong isang libong nagpahayag

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

binangon mula sa patay. 

ako'y nagsaliksik sa mga
propeta upang makita kung may

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

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

lamang sa maraming hula
tungkol sa mesiyas. Sabi doon

siya ay “kinasuklaman at
tinanggihan.” 

Galing ka pa lamang sa
Jerusalem, kaya alam mo na

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

pinuno ay tinanggihan siya.

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

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

kay jesus.

Ang bersikulo 7 ay
isang hula na nang si

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

ang kanyang sarili.

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

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

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

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

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

 sa ating mga pagsuway.

Nagsabi ang 
bersikulo 8 na siya ay 

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

kanyang bayan.
sinabi ang

bersikulo 9 na si
hesus ay ililibing
kasama ng mga

mayayaman at sa
masasama.

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

katulad ng ibang mga tao at 
kalooban ng diyos 

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

kanyang kaluluwa para
 sa  kasalanan.

Ang bersikulo 10
nagsasabi tungkol sa 

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

At maraming pang
 ibang Mga hula ang nagsasabi

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

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

tatayo sa harapan niya at
magbibigay sulit sa buhay 

na ating isinabuhay.

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

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

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

hindi tumanggap kay hesus?

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

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

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

 ang mamahala sa kanilang mga puso.

Oo, ngunit alam na ng 
diyos ang bawat bagay bago

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

tungkol sa mesiyas. Iyan ang 
paraan kung paano namin alam

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gagamitin din ito upang ilibing ang mga dayuhan. 

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

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

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

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

ay mawawala sa kasukasuan sa kanyang pagkamatay, 
ngunit pagkatapos

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

Mayroon pa
 bang ibang mga hula

na tinupad ni
hesus?

Ang salmo 22 ay
isang hula sa

kanyang kamatayan
sa pamamagitan ng
pagpapako sa krus.

Ngunit hindi ba ang
 mga salmo ay isinulat ng 

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

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

ipinangakong cordero upang
maalis ang ating mga kasalanan.

Di na natin kailangan pang
magsakripisyo. Nias ko maging

isang disipulo ni Hesus.

Babautismohan 
kita kung ikaw ay
saampalataya kay 
hesus ng iyong 

buong puso.

Nandito ang
tubig! Ano ang

pumipigil sa
akin upang

mabautismohan?

Oh! Ako ay
ganoon! Ako ay

sumasampalataya!

Bina-
bautismohan 

kita sa pangalan
ng ating

panginoon at
tagapagligtas 

na si
Hesu-cristo.

purihin 
ang 

diyos!

Saan
pumunta

yung tao?

Bigla na 
lang siyang 

naglaho!

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

etiopia at sabihan si reyna 
kung ano ang ating 

natutunan patungkol
 sa mesiyas.

Ang iglesya ay naitatag sa etiopia at
nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang

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

Mga gawa 8:36-39
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Kapitulo 12:
 Sa buong mundo

Kapitulo 12:
 Sa buong mundo



Dahil sa takot ng kanilang
Mga buhay, ang mga cristiano

ay nagtitipon sa lihim
upang makinig sa pagbasa ng 

salita ng diyos at upang
umawit ng mga papuri.

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

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

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

Salmo 22 ay nagsasabi sa atin…

Mga mahal naming
kaibigan, ang ating panginoon

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

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

na ating nararanasan.

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

Manatili kung nasaan 
kayo!  Itong dayuhang

relihiyon ay hindi pahihintulutan.
Kayo ay lumalapastangan sa ating

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

itakwil iyan o mamatay. 

Nagkaroon na tayo
 ng lahat ng mga mesiyas na 

ating tinanggap. Bakit
niyo pa sinasamba ang isang

patay na karpentero?

Ang aming
panginoong

hesus ay buhay
at tagapaglikha 
ng sansinukob.

Maaari kang
magpasiya na

maniwala sa iba
kapag amin nang 

nilagay ang 
iyong asawa  sa 

bilangguan.

Hindi! Huwag  
ang aking asawa!

Tug!

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

daklutin ang 
kanilang pinuno.
Gagawin natin 

siyang 
halimbawa.

Tug!
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Eto ang isa
Pa sa inyong mga
nagmamahal kay

Cristo.

Alam natin na
ito'y maaaring

mangyari noong
tayo ay naging
mga Cristiyano.

Oo, kailangan
nating manalangin

para sa kanya.
Ipanalangin na ang 

diyos ang magpalambot 
sa kanyang puso at

makita niya ang
katotohanan.

Maalala niyo,
marami sa atin

ay nag-aalinlangan
noong una.

Iyan yung
pariseo na

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

Si saul
ay puno
ng poot.

Magaling, saulo,
Sa palagay ko ay 

nahanap mo na ang 
lahat ng tagasunod 

ni hesus sa 
Jerusalem.

Hindi, lalo pa silang 
dumarami kapag Pinapatay at 

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

sinagoga doon sa Damasko.

Bibigyan kita
 ng mga Utos para 

sa pagdakip sa
kanila, at maaari 
kang  makapunta  

sa damasko.

Pupunta 
ako 

kaagad.

Akala ni saulo ay tungkulin niyang
ipagtanggol ang kanyang relihiyon at 

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

lakas ng loob na hindi pa niya alam.

Bigla na lang, isang liwanag  
Na mas makinang pa kaysa 

araw Ang nagpakita sa harap
ni saulo.

Saulo, Saulo, 
bakit mo ako 
pinag-uusig?

Ako si Hesus,
 na iyong inuusig 

kapag ikaw ay 
nagpaparusa
sa aking mga
tagasunod.

Sino ka,
panginoon, na
aking inuusig?

Panginoon,  
ano ang 

gusto mong 
gawin ko?

Tumindig ka.
Pumunta ka sa 
lungsod, at 

pagsasabihan  ka
 kung ano ang 
gagawin mo.

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

daan at tumakbo palayo.

Mga gawa 9:3-6
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Narinig
mo ba ang

tinig?

Oo, ngunit
hindi ko

maunawaan
kung ano ang

sinabi.

Ako rin, 
hindi. Ito'y

tunog
tulad ng
kulog.

Di ako makakita!
Tulungan ninyo ako.

Di ako makakita.
Ihatid ninyo ako sa

lungsod.

Ito ay
tnig ng
diyos!

Ang aking pangalan ay
Ananias. Sinabi sa akin ni

hesus sa isang pangitain at
sinabihan ako na pumunta sa

iyo at ibabalik niya ang
iyong paningin.

Sa pangalan ni
Hesu-Cristo,

tanggapin mo ang
iyong paningin.

Nakakakita na
 ako! At sabi mo 

ginawa ito ni Hesus. 
Sabihin mo sa akin 

ang higit pa tungkol 
kay Hesus.

Kaya binuksan ni Ananias
ang banal na kasulatan at

ipinakita kay saulo ang
mga hula kay jesus.

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

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

kasiglahan sa relihiyon. Gusto 
kong magpabautismo at maging 

isang tagasunod ni Hesus.

Binago ng 
diyos ang 
pangalang 
saulo sa 
Pablo.

Mga gawa 9:7-19

Totoo nga  
na ako ay

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

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

Nauunawaan ko ang
 inyong pag-aalinlangan.

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

sa ating mesiyas.

Anong uring hangal
 ka? Paano pinahintulutan 

ng mesiyas ang
kanyang sarili na patayin

ng ating mga kaaway?

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

diyos sa panalangin.

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

ako ay lalakad dito.

Sino? Ano?
Sino ka?
Saan ka

nanggaling?

Ang iyong mga
panalangin ay dininig. Ako'y

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

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

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

tungkol sa diyos.

Ginawa na 
ng diyos ang
kapayapaan sa
pamamagitan
ng dugo sa

kanyang
 krus.

Pedro, ang aming amo
ay napaka-relihiyosong tao,

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

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

kapayapaan sa Dios.

Anong ibig 
sabihin 
niyan?

Ipapaliwa
nag

ko ito sa
iyong

kapitan.

Ang kapitan ay
sumalubong kay

pedro sa pinto at
yumukod sa kanya.

Tumayo ka. Huwag
 kang magpakita ng 

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

Sama-sama mong tawagin 
ang  Lahat at sasabihin ko

ang mabuting balita.

Ito'y isang dakilang
araw. Pinadala ng diyos si

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

atin tungkol sa kanya.

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

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

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

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

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

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

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

Subalit ang 
pinaka dakilang 

pruweba ay binuhay 
siya ng diyos  na 
maguli mula sa

 mga patay.
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Si kapitan Cornelio at
kanyang buong 

sambahayan ay naniwala 
sa ebanghelyo ni hesu-

cristo at lahat ay 
nabautismuhan din ng

araw na iyon.

Si Pablo ay pumasok
 sa sinagoga sa 

antiokia at  nangaral 
sa mga judeyo sa 
araw ng sabbat.

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

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

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

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

hesus  ang lahat ng mga hula.

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

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

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

matatagpuan niyo kay hesus ang 
kompletong kapatawaran mula sa  

mga kasalanan, isang bagay na
 hindi maibibigay ni moises.

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

tagapagligtas ng
lahat ng mga

bansa.

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

pananampalata
ya ng mga 
judeyo.

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

Ito'y napabalita
na ang kanyang ina ay

buntis na bago
pa sila ikinasal.

Ikaw ay maaring
batuhin upang

mamatay dahil sa
iyong maling
paniniwala.

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

namin ang aming mensahe sa mga 
hentil, gaya ng ipinahayag

ng mga propeta.

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

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

Sa araw na ito ay 
ipinanganak kita.”

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

ni david upang maging
tagpagligtas sa

israel, at ang mga
pinuno sa Jerusalem 
ay parurusahan siya

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

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

nagpatuloy sa kanyang mga
Gawain sa mga bansang hentil

maliban sa Israel.

Papuri sa diyos at
sa kanyang anak na si 

Hesus. Ang
kaligtasan ay dumating

sa mga hentil!

Sabihan
 mo pa kami 
ng mga hula
tungkol kay

hesus.

Maraming mga hentil
ang nanampalataya sa

ebanghelyo at nagpatuloy
sa biyaya ng diyos.

Pablo,
bautismohan

mo ako!

Ang mga judeyo ay nagalit at
pinalabas si Pablo at barnabas

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

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

na kanilang makasalubong.

Barnabas, kung
ako ay madapa
patuloy kang

tumakbo. Huwag
kang huminto.

Sa listra, binato ng mga
judeyo si Pablo upang

mamatay at itinapon ang
kanyang katawan sa
labas ng lungsod.

Diyos ko
patawarin mo 
sila. Pinatay 
nila si Pablo.

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

Pablo, akala 
ko ikaw

ay patay na!

Hindi pa, ipinakita ng
 diyos sa akin ang maraming 

bagay na  ako'y dapat magdusa 
para sa kanyang pangalanat 

tayo ay nagpasimula pa lamang. 
Bumalik tayo sa lungsod.

Panginoon,
 ikaw ay 

karapatdapat
tumanggap ng

kaluwalhatian at
karangalan at

papuri…

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

hagupit at binilanggo. Kahit na
sa kanilang pagdurusa, ang

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

Ahhhh! 
Si jesus ay 
panginoon!

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

sa pangangaral kay jesus.

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

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

Sa Isang panahon siya ay
Nagpalutang-lutang sa dagat ng

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

Malimit na si Pablo 
ay sinalakay ng mga 

magnanakaw.

Ngunit siya ay 
nagpatuloy sa 
pangangaral.

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

ng bagay ng pagtitiis habang
siya ay naglalakbay sa 

sanlibutan na ipinamamalita sa 
mga tao ang tungkol kay Hesus.

Panginoon,
pagalingin mo ang

katawang ito upang
ako'y makalakad at
makapangaral sa

susunod na 
lungsod.

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

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

Kayo ay tumalikod
papunta sa diyos mula sa

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

sa pamamagitan ng
pananampalataya na walang
kinalaman sa kautusan.  kayo 

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

sa sambahayan ng Diyos.

Purihin 
ang 

diyos!

Ang bagay 
na ito ay hindi 

nagbigay sa akin 
ng kapayapaan.

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

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

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

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

mga bulaang propeta at ililigaw ang marami.”

Nang tumanda na yaong mga 
nakakita kay cristo at ang

iglesya ay kumalat sa buong
imperyo ng roma , ang mga

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

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

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

Panginoong
hesus, tanggapin 

mo ang aking
espirito!

Ieeee!

Minsan ang mga cristiano ay 
tinatadtad upang mamatay sa 

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

hindi tumalikod sa kanilang
pananampalataya. Sila ay handang 

mamatay para kay hesus.

Jason, 
magkita 
tayo sa 
paraiso.

Huwag!

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

Ggrrrr!

Mateo 24:9-11

Ggrrrr!
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Bago siya namatay, 
humula si hesus

tungkol sa templo:

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

ibabaw ng isa.

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

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

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

Ang hula ni hesus ay natupad.

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

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

Pupunta
tayo sa bahay
ng kapatid ko

sa Syria.

Ang mga cristianong judeyo
naman ay tumakas sa ibang mga

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

at ang iglesya ay lumago.

Kahit saan sila tumakas, 
mayroon  nang mga cristiano 

doon ang malugod
 na tumanggap sa kanila.

Narinig namin ang
 mga nakasisindak na 

nangyari sa Herusalem.
Oo, maaring kayong 

makitira sa amin.

Mateo 24:2; lukas 19:43-44

Wala kaming 
lugar na 

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

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

Ang iba ay 
binato upang 

mamatay.

Ang iba ay
tinanggalan ng mga

bituka habang buhay pa
at pinagputol-putol.

Ang iba ay
pinakain sa mga

mabangis na 
hayop.

Ang iba ay 
pinutulan ng ulo.

Si pedro ay ipinako 
ng patiwarik.

Ang iba ay
Dahan-dahan na
pinakuluan sa

langis.

Ako'y pupunta 
sa mas mabuting 

lugar. Sanay 
patawarin kayo 

ng diyos.

Silang lahat ay namatay sa
pananampalataya, na may

katiyakan na sila ay mayroong
bagong katawan at mas

mabuting tahanan na naghihintay.

Mateo 14:10; juan 21:18

Ang iba ay 
ipinako ng 

mga 
romano.

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

panginoon.
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Animnapung taon
ang nakalipas sa

muling pagkabuhay
ni hesus, si juan

lamang ang
apostol na naiwan.
Siya ay tinapon sa

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

na kung saan 
ipinakita 

sa kanya ng Diyos
ang hinaharap. Juan, ipapakita ko 

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

nakita at ilagay ito sa isang 
aklat at ipadala sa pitong

iglesya sa asia.

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

hesus sa hangin at mananatiling 
kasama na niya magpakailanman.

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

mga nakasisindak na 
kalamidad. Ang apoy ay

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

nabubuhay sa mundo.

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

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

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

ng kanilang mga kanang kamay.

Ang mga hindi tatanggap sa marka ay
papatayin sa pamamagitan ng 

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

para sa kanila na naiwan sa lupa.

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

kapangyarihan at hindi tulad 
sa isang mortal na tao. Ang 

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

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

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

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

pitong bituin at mula sa 
kanyang bibig ay lalabas ang 

tabak ng katotohanan.

Haharapin niya si satanas at
Ibubulid niya  sa dagat-dagatang 

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

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

sanlibutan ay gagawin nang bago.

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

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

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

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

anak na lalake. Mayroon 
lamang iisang 

pananampalataya at isang 
banal na aklat. Iisa lamang 

ang daan upang makapasok sa 
paraiso pagkatapos ng

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

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

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

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

Ang ebanghelyo ni hesu-cristo 
ay ipinangaral na sa

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

mensahe sa kaharian ay
lalaganap ng palibot sa buong

mundo hanggang ang bawat
bansa, tribo, at pamilyang

grupo ay makarinig sa
mabuting balita.

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

mundo na ito ay hindi pinapalaganap 
sa pamamagitan ng pagpilit at 

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

buhay na walang hanggan.

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

nagtipon at tinalakay kung paano nila
maipapadala ang mabuting balita sa

ibat-ibang mga wika sa mundo.

Sila ay nakapagpasiya na ang 
pinakamagandang paraan ay gumawa 

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

Pagkatapos na maisulat ang mga 
salita, natagpuan nila si danny 

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

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

umabot ng sobra sa pitong
taon upang isulat, iguhit

at isagawa ang aklat na ito.

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

mabuting balita ni hesus.

Kamusta ka, aking
kaibigan? Meron akong

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

sa lahat ng iyong mga 
kasalanan at pupunta sa 

paraiso kapag ikaw
ay mamatay.

Hindi ko ito
mababayaran.

Hindi ako
nagpapabayad

para dito. Ito'y
isang regalo.

Ito ngayon ay kasalukuyang
isinasalin at ipinamamahagi sa 

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

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

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

Ano't katakataka at 
kahanga-hanga!

Ang aking
relihiyon ay hindi

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

at kapatawaran.

Sumunod
na araw.Bakit mo ako

binigyan ng isang 
bagay na walang 

bayad?

Dahil ako ay
nagmamahal sa iyo,

aking kapatid, at
ang aklat na ito ay
may napakabuting

balita. Kung gayon
 ay babasahin ko
ito para tingnan

kung meron 
pang naiwang

mabuting balita 
sa mundo.

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

mo sa lugar ko. Gusto 
kong sumunod sa iyo sa 

buong buhay ko.

Ako'y 
pinatawad na! 
ang diyos ay 
nakatira na 

sa akin!

Asawa ko, isang napaka-
Mangha-manghang bagay ang 

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

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

ang ating mga kasalanan.

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

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

ng diyos ang kanyang anak na 
si hesus upang ibuhos ang 

kanyang dugo at bayaran ang
 ating mga kasalanan.

Oo naman. 
Tinatanggap ni 

hesus
Ang lahat.

Maaari din ba 
na ang mga babae ay 

mapatawad at 
matanggap sa pamilya 
ng diyos kagaya ng 

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

Maari ko 
Bang basahin

ito papa? 
Maari ba?

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

Ito talaga ay
Kamangha-mangha na
balita. Dadalhin ko 

rin ang aking pamilya 
upang makarinig.

Sa madaling panahon binasa ni 
Mohamed ang aklat na may larawan 

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

Roma 3:23, 6:23, 10:9
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Meron pa bang isa dito
 ngayon na nagtiwala sa 

panginoong hesus-cristo, at 
gusto mong sumunod sa kanya

 sabautismo ng mananampalataya?
Bumaba dito sa tubig.

Nabasa ko ito dito sa
aklat. Ito ang gagawin sa 

mga mananampalataya upang 
ipakita na ang kanilang lumang 

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

kong sumunod ni hesus.

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

ating panginoong
hesu-cristo.

Walay siya dito 
hanggang bukas, 
ngunit siya ay 

nandoon sa ilog sa 
hapong ito.

Kailangan kong
lumakad at Makita

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

nakita.

Saan ninyo
nakuha ang mga

aklat na ito?
Nasaan ang taong
namimigay nito?

 Nandoon sila!

Mohamed, narinig ko
na ang kuwentong ito noon.

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

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

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

 sinabi sa aklat.

Tatlong araw na tayo
dito at hindi pa natin siya

nakikita. Di pa ba
tayo uuwi sa bahay?

Kailangan
Ko silang 
mahanap.

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

araw sila ay nagtitipon upang 
makinig sa pagbasa ng kasulatan. 

Itoang pinag-uusapan ng bawat isa.

Ang salita ng diyos ay
nagsasabi na walang ibang 

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

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

mula sa kasalanan.

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

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

makinig sa pagbabasa niya.

Iyang aklat na ibinigay
ko sa iyo na may mga

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

salita ng diyos.

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

Diyos at sa biyaya.

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

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

Kung ikaw ay
naniwala kay hesus
ng buong puso mo,

ikaw ay maaring
mabaustimohan.

Ako ay 
masaya para 

sa iyo. Ang diyos 
ay talagang 

mabuti.

Isang
Tunay na
bibliya?

Basahin sa
kanila ang

unang kapitulo
ni Juan!

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

Diyos 
ko,tulungan 

mo kami!

Eekkk!
Huwag
hayaan
na kahit

sino man ay
makatakas!

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

dahil malaki ang ating
gantimpala sa langit.

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

mga lingkod.

Itong dayuhang
relihiyon ay kumakalat.

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

Akoy napopoot sa
pag-aawitan.

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

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

magbigay ng buhay na walang
hanggan sa buong mundo.

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

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

Panginoon, 
tulungan mo 

silang makakita sa 
katotohanan.

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

magmadali; ang
gusali ay

malapit nang
bumagsak sa

atin!

Nang si Mohamed ay babalik
Na sana sa nasusunog na 

bahay upang hanapin ang iba…

Ang gusali
ay gumuho sa

kanilang
dalawa.

Namatay siya sa
pagserbisyo sa ating

relihiyon.
Parusahin natin

ang mga cristiyano
dahil dito.

Ibinigay ni 
Mohamed ang 
kanyang buhay 

para sa kanyang 
mga kaibigan. 

Wala nang mas 
dakilang pag-

ibig.

Inay, huwag
malungkot. Si itay
ay kasama ni jesus

kahit ngayon.

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

Hinila ni
Mohamed ang

kanyang kapatid
mula sa apoy.

Krak!

whosh

Juan 15:13

Krak!

whosh

319



Mayroon mga
cristiano doon upang 

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

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

Ngunit 
panginoon,  

paano ang aking 
pamilya?

Mabuting gawa,
mabuti at matapat

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

para sa iyo.

Sila ay sasama rin
 sa iyo pagdating ng

panahon. Merong
pa akong gawain para

gawin nila.

Hindi, huwag 
dagdagan ng 

apoy!

Saan mo ako
dadalhin? Ako'y 

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

Ang reinkarnasyon
ay isang kasinungalingan.

Ikaw ngayon ay papunta na 
sa iyong huling kahatulan.

Ikaw ay nagsinungaling
sa mga tao. Hindi ka

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

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

buhay ay natapos sa
pamamagitan ng iyong

sariling poot. ikaw ay di 
karapatdapat sa 
buhay na walang 

hanggan. Itapon siya 
sa labas  Na puno

 ng Kadiliman.

dumating 
ang anghel
at dinala si
mohamed sa

paraiso.

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