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Kaniadto pa, gipadala sa 
Diyos ang anghel nga si 
sa usa ka nga dalaga nga 
Hudiyo nga ginganlag 
Maria.



Gisultihan niya siya, 
"Makahimo ka usa ka anak 
nga lalaki ug tawgon ang 
Iyang Ngalan Jesus. 

Tawgon siya nga 
Anak sa 

Halangdon. 
Maghari 
siya sa 

kahangturan."



"Giunsa kini mahimo?" 
pangutana sa nahibulong 
babaye. "Wala ako 
nakaupod nga lalaki." 
Gisultihan sa 
anghel si Maria 
nga ang bata 
maggikan sa 
Diyos. Wala 

untay 
tawhanon nga amahan.



Gisultihan dayon sa anghel si 
Maria nga ang iyang ig-agaw nga 
si Elizabeth nagsabak 
sa tigulang na nga 
bata. Kini usa ka 
milagro, usab. 
Wala madugay, 
gibisita ni Maria 
si Elizabeth. 
Nagdungan sila 
sa pagdayeg 
sa Diyos.



Gipangasawa ni Maria 
ang usa ka tawo nga 
ginganlan si Jose. 
Nasubo si Jose sa 
pagkahibalo niya 
nga si Maria 
nagsabak pa.  
Naghunahuna 
siya nga ang 
ubang lalaki 
ang amahan.



Sa usa ka damgo, gisultihan 
sa anghel sa Diyos si Jose 
nga kining bata Anak sa 
Diyos. Tabangan ni Jose si 
Maria nga atimanon si Jesus.



Misalig ug misugot si Jose sa Diyos. 
Gisunud usab niya 
ang mga balaod sa 
iyang nasud.



Tungod sa usa balaod, siya ug si Maria 
nga nanglakaw sa 
ilang lungsod nga 
natawhan, 

aron magbayad sa ilang buhis.



Andam na si Maria 
nga ipanganak ang 
iyang bata. Apan 
si Joseph usa 
ka sulud bisan 
diin. Puno 

ang 
tanan nga mga 
balay abutanan.



Sa katapusan nakit-an ni Jose ang usa ka 
kuwadra.  Didto, natawo 
ang Batang 
Hesus. 



Gipahigda Siya sa Iyang inahan sa usa ka 
pasungan, usa ka lugar 
diin sagad 
sa mga 
hayop.



Sa duol, nagbantay ang mga sa karnero 
sa ilang natulog nga mga 

panon. Ang anghel 
sa Diyos 

ug 

gisultihan sila 
sa maayong 
balita.



"Natawo kanimo karon nga adlaw sa 
lungsod ni David ang usa ka 

nga mao si Kristo 
nga Ginoo. 

Makita 
mo ang 

Bata nga 
naghigda sa 

pasungan."



Suddenly, many more bright angels 
appeared, praising God and 

saying, "Glory to 
God in 

the 

Highest 
and on earth 

peace, good will 
toward men."



Ang mga magbalantay sa nagdali sa 
pag-adto sa kuwadra. Bata gisuginlan 
nila ang tanan nga nahimamat nila ang sa 

mga anghel bahin kang 
Jesus.



Paglabay sa kwarenta 
ka adlaw, gidala ni 
Jose ug Maria si 
Jesus sa templo 
sa Jerusalem. 
Didto usa ka tawo 
nga ginganlan si 
Simeon ang 
nagdayeg sa Diyos 
alang sa Batang 
Masuso, samtang 
ang nga si Ana, ...



... usa pa nga 
sulugoon sa Ginoo, 
nagpasalamat.  
Ang duha 
nakahibalo nga si 
Jesus Anak sa 
Diyos, ang gisaad 
nga Manluluwas. 
Gihalad ni Jose 
ang duha ka 
langgam.



Kini ang paghalad 
sa balaod sa 
Diyos nga giingon 
nga kinahanglan 
dad-on sa mga 
kabus nga tawo 
sa ang usa ka 
bag-ong natawo 
nga bata sa 
Ginoo.



Taudtaod, usa ka espesyal 
nga bituon ang nagdala sa 
Wise Men gikan sa usa 
ka nasod sa Silangan 
ngadto sa Jerusalem. 

"Hain man Siya nga 
natawo nga Hari sa mga 
Judio?" nangutana sila. 
"Gusto namon simbahon."



Si Haring Herodes 
nakadungog bahin 
sa mga Mago. Sa 
kasamok, gihangyo 
niya sila nga siya kung 
makit-an nila si Jesus. 
"Gusto ko usab siyang 
simbahon," ingon 
ni Herodes. 
Apan siya.                   Gusto ni 

Herodes nga 
patyon si Jesus.



Gidala sa bituon ang mga Mago sa 
eksaktong balay diin nagpuyo sila 

Maria ug Jose kauban 
ang bata. Nagluhod 
sa pagsamba, ang mga 

nagbiyahe 
naghatag kay 
Jesus daghang 
mga regalo nga 
bulawan ug 
pahumot.



Gipasidan-an sa Diyos 
ang Maalamon nga 
Tawo nga mopauli sa 
tago. Nasuko pag-ayo 
si Herodes.



Determinado nga 
laglagon si Jesus, 
gipatay sa daotang 
magmamando ang lalake 
nga mga masuso sa 

Belen.



Apan si Herodes dili 
makadaot sa Anak sa 
Diyos! Gipasidan-an 
sa usa ka damgo, 
gidala ni Jose sila 
Maria ug Jesus sa 
luwas sa Ehipto.



Sa pagkamatay 
ni Herodes gidala 
ni Jose si Maria 
ug Jesus 

gikan sa 
Ehipto. Nagpuyo 
sila sa gamay nga lungsod sa 
Nazaret, duol sa dagat sa Galilea.



Ang Pagkatawo ni Jesus

Usa ka istorya gikan sa Pulong sa 
Diyos, 

ang Bibliya,

makit-an sa

Mateo 1-2, Lukas 1-2

"Ang pagsulud sa Imong mga pulong 
naghatag kahayag."  Salmo 119:130



Ang Kataposan



Kini nga istorya sa Bibliya nagsulti bahin sa 
among katingalahang kanamo ug gusto nga 

mailhan mo Siya.

Nahibal-an sa Dios nga nakahimo kita mga dili 
maayo nga butang, nga gitawag Niya nga sala. 
Ang silot alang sa sala mao ang kamatayon, 

apan ang Dios nahigugma kanimo sa hilabihan 
Iyang gipadala ang Iyang bugtong nga Anak, si 
Jesus, aron mamatay sa Krus ug silotan alang 

sa imong mga kasal-anan. Unya sa nga 
pasayloon ang imong mga Siya ug mopuyo 

kanimo karon, ug mabuhi ka uban 
Kaniya sa kahangturan.



Kung nagatoo ka nga 
kini ang tinuod, isulti kini sa Diyos:

Minahal nga Jesus, nagatoo ako nga ikaw 
ang Diyos, ug nahimong tawo nga mamatay 

alang sa akong mga sala, ug karon nabuhi ka 
usab.  Palihug pag-anhi sa akong kinabuhi ug 
pasayloa ang akong mga sala, ako bag-ong 

kinabuhi karon, ug usa ka adlaw nga 
makaupod Ka sa hangtud. Tabangi Kanimo 
ug mabuhi alang Kanimo ingon Imong anak.  

Amen.

Basaha ang Bibliya ug pakigsulti sa Dios 
adlaw-adlaw! Juan 3:16
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