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Sa dugay na panahon,  
mipadala ang Dios sa  
anghel nga si Gabriel  
ngadto sa maanyag  
       nga     dalagang  
                     Judio nga   
                           ginganlan  
                            og Maria. 



Miingon siya kang Maria, 
“Manganak kag batang  
lalaki ug nganlan siya og  
Jesus.  Siya tawgon nga  
Anak sa Kahitas-an.   
   Siya    maghari sa  
                            kahang- 
      toran.” 



“Mahimo ba kini?” nahibulong 
si Maria. “Wala ako 
mahilabtig lalaki.”   
Gisultihan si Maria sa  
anghel nga ang  
bata maggikan  
sa Dios. Walay  
tawhanong  
 
amahan. 



Unya miingon ang anghel kang 
Maria nga nagmabdos ang iyang  
ig-agaw nga si Elisa- 
bet bisan tigulang  
na. Milagro usab  
kini. Unya mibis- 
ita si Maria kang  
Elisabet. Ilang  
gidayeg ang Dios. 



Minyoonon si  
Maria kang Jose.   
Naguol si Jose  
pagkahibalo  
niya nga  
mabdos  
si Maria.   
Naghunahuna  
siya nga laing  
tawo ang  
amahan. 



Sa usa ka damgo, ang anghel sa  
Dios misulti kang Jose nga  
kining bataa anak sa Dios.   
Kinahanglang motabang si  
Jose kang Maria pagpadako  
kang Jesus. 



Misalig si Jose sa Dios ug mituman.  
Gituman usab ni  
Jose ang mga  
balaod sa  
 
 
 
       ilang  
      nasod. 



Tungod sa bag-ong balaod, miuli siya 
ug si Maria ngadto  
Betlehem aron  
pagbayad  
 
 
 
        sa  
 mga buhis. 



Hapit na 
manganak 
si Maria. 



Pero si Jose 
wala makakitag  
kwarto nga  

kapahulayan.  
Puno ang  

 
 
 
          tanang 
            balay. 



Sa kataposan nakakita si Jose og 
kamalig.        Didto, gipanganak ang 
     Bata nga si Jesus. 



Gipahigda siya sa iyang inahan sa 
pasungan nga kan-anan 

 sa kahayopan 
 nga atua 

 didto. 



Sa dili kaayo layo, may mga tawo nga 
nagbantay sa nangatulog  
                          nila nga  
                            mga  
                           karnero. 



Unya mipakita ang anghel sa Dios ug 
misulti kanila sa nindot  
                           kaayo  
                           nga  
                           balita. 



“Natawo karon didto sa lungsod ni 
David ang Manluluwas nga  
            mao ang Cristo  
                     nga Ginoo.   
                             Makita  
                           ninyo ang  
 
 
                             bata nga  
                             naghigda sa  
                         pasungan.” 



Unya kalit lang mitungha  
ang daghang mga anghel  
             nga nagadayeg  
 
 
 
 
 
                             sa Dios ug  
                             nagaingon,  
                             ... 



... “Himayaon ang Dios sa Kahitas-an  
ug kalinaw sa kalibotan,  
                pakigdait sa  
 
 
 
 
 
 

                              katawhan.” 



Ang mga magbalantay 
nagdali paingon sa kamalig. 
Human nila nakita ang  
                   Bata, ... 



... ilang gisultihan ang matag usa  
nga ilang gikahibalag kong unsa ang  

gisulti kanila sa mga anghel 
                           bahin kang Jesus. 



Human sa kwarenta ka 
adlaw, gidala si Jesus  
               ni Jose ug 

 Maria ngadto 
 sa templo sa 

                Jerusalem. 
  Tua didto si 

                Simeon nga 
 nagdayeg sa 
 Dios tungod 

                 sa Bata. 



Didto pud si  
Ana nga nag-alagad 

 usab sa Dios, ug 
      nagpasalamat 
      sila.  Nahibalo 

 silang duha nga 
      si Jesus Anak 
      sa Dios, ang 
      gisaad nga 
      Manluluwas. 



Mihalad si 
Jose og duha 
ka langgam.  
Matod sa 
balaod sa Dios 
mao kini ang 
halad sa mga 
pobre kon 
magdala sila sa 
bata ngadto  
sa Ginoo. 



Wala  
madugay, usa  
ka pinasahing  
bituon  
 
 
 

nga naggiya sa mga 
Maalamong Tawo gikan 
sa Sidlakan ngadto  
sa Jerusalem. 



Unya  
nangutana  
sila,  
 
 
 
 

“Hain ang natawo  
nga Hari sa mga  
Judio?  Gusto kaming 
mosimba kaniya.” 



Si Hari Herodes 
nakadungog  
bahin sa mga  
Maalamong Tawo.  
Nahasol siya ug 
giingnan sila nga 
magpasulti ra siya 
kon makit- 
an na  
nila si  
Jesus. 



“Buot usab ako  
nga mosimba 
kaniya,” miingon  
si Herodes.  Pero 
namakak siya.   
Gusto diay ni  
Herodes nga  
patyon si  
Jesus. 



Gigiyan sa bituon ang mga Maalamong   
  Tawo sa balay diin nagpuyo si Maria  
                ug Jose uban sa Bata.   
                   Misimba sila kang  
                       Jesus ug  
    mihatag sila  
                           og mga gasa  
                            nga bulawan  
                             ug pah- 
       umot. 



Gipasidan-an sa Dios  
ang mga Maalamong  
Tawo nga hinok sila  
sa pagpanguli.  Nasuko  
            si Herodes. 



Gusto gyod niyang 
patyon si Jesus.  
Unya gipapatay niya 
ang tanang batang 
lalaki sa Betlehem. 



 Pero dili gyod 
 mahilabtan ni 
  Herodes ang Anak  
   sa Dios!  Gipasidan- 
            an si Jose pinaagi 
       sa damgo.  Gidala 
        niya si Maria 
 
  ug Jesus ngadto sa 
 Ehipto kay walay 
 kuyaw didto. 



Sa pagkamatay ni  
Herodes, miuli  
si Jose dala  
si Maria  
ug  
 
 
Jesus.   
Mipuyo sila sa  
gamayng lungsod sa Nasaret  
nga duol sa Dagat sa Galilea. 



Ang Pagkatawo ni Jesus 
 

Estorya gikan sa Pulong sa Dios, ang Biblia, 
 

makita sa 
 

Mateo 1-2, Lucas 1-2 

“Ang pag-abot sa Imong mga Pulong  
nagahatag og kahayag.”  Salmo 119:130 



Ang Kataposan 



Kini nga estorya gikan sa Biblia nagasulti kanato 
bahin sa kahibulongan nga Dios nga nagbuhat 
kanato ug gusto Niya nga kita makaila Kaniya. 

 
Nahibalo ang Dios nga nakabuhat kitag daghang 
daotan.  Gitawag Niya kini nga sala.  Kamatayon 
ang silot sa sala.  Pero nahigugma pag-ayo ang 

Dios kanato.  Iyang gipadala ang bugtong Niyang 
Anak nga si Jesus aron mamatay sa Krus ug 

silotan tungod sa imong mga sala.  Unya nabanhaw 
si Jesus ug mibalik sa Langit!  Kon motuo ka kang 

Jesus ug mohangyo nga pasayloon ka sa imong 
mga sala, himoon kana Niya!  Moanha Siya ug 

mopuyo sulod kanimo karon, ug mopuyo ka uban 
Kaniya hangtod sa kahangtoran. 



Kon motuo ka nga  
kini ang tinuod, ingna ang Dios:  

Ginoong Jesus, ako nagatuo nga Ikaw Dios,  
ug nahimong tawo aron mamatay alang sa akong 
mga sala, ug karon Ikaw nabuhi pag-usab.  Anhi 
sa akong kinabuhi ug pasayloa ang akong mga 
sala, aron mabag-o ang akong kinabuhi karon, 
ug unya makig-uban ako Kanimo hangtod sa 

kahangtoran.  Tabangi ako nga motuman 
Kanimo ug magkinabuhi alang Kanimo  

ingon nga Imong anak.  Amen. 
 

Basaha ang Biblia ug pakigsulti sa Dios  
kada adlaw!   Juan 3:16 
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