
Istoria 36 ti 60

Ti 
Pannakaipasngay 

ni Jesus

Biblia para kadagiti Ubbing
iparangna

Adun a tawen ti napalabas, imbaon ti
Dios ni anghel Gabriel iti maysa a 
balasang a Hudio nga agnagan iti
Maria. Kinunana kenkuana, 
Maaddaankanto iti anak a 

lalaki ket panaganamto isuna
iti Jesus.  Maawaganto isuna

nga Anak ti
Kangatoan.  

Agturayto
isuna iti
agnanayon

Kasatno a mapasamak daytoy
saludsod ti naklaat a balasang. 
Saanak pay a nakidendenna iti

siasinoman a lalaki Imbaga ti
anghel ken ni Maria a ti
ubing ket agtaud iti
Dios. Awanto ti
nataoan nga
amana.
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Nakasapul ni Jose iti maysa a kamarin. Naiyanak
sadiay ni Maladaga a Jesus.  Impaidda Isuna

ti inana iti maysa a kulluong, ti
pagikabkabilanda

iti kanen
dagiti

animal.

Nagtalek ken nagtulnog ni Jose iti Dios. Nagtulnog
met isuna kadagiti linteg ti pagilianna. Gapu
iti baro a paglintegan, 
napan isuna ken 
ni Maria idiay
Betlehem, 

tapno agbayad kadagiti buisda.

Naitulag ni Maria a 
maiyasawa iti lalaki
nga agnagan iti Jose.  
Nagladingit ni Jose 
idi naammoanna a 
masikog ni Maria. 
Impagarupna a 
pinutot daytoy ti
sabali a lalaki.

Makaan-anaken 
ni Maria ngem 
awan masarakan ni 
Jose nga aniaman a
kuarto. Napunnon

amin dagiti
pagdagusan.

Iti maysa a tagtagainep, 
imbaga ti anghel ti Dios ken 
ni Jose a daytoy nga ubing
ket Anak ti Dios. Tumulongto
ni Jose a mangtaraken
ken ni Jesus.

Kalpasanna imbaga ti anghel ken 
ni Maria a masikog ti kasinsinna
a ni Elisabet laksid iti
kinabaketna. Maysa
met laeng daytoy a 
milagro.  Iti saan a 
mabayag, binisita ni
Maria ni Elisabet. 
Indaydayawda
ti Dios.
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Kalpasan ti uppat a pulo nga
aldaw, inyeg da Jose ken Maria 

ni Jesus idiay templo
idiay Jerusalem. 
Indaydayaw sadiay
ti maysa a tao a 
managan Simeon 
ti Dios gapu iti
Maladaga, 
kabayatanna, 
nagyamyaman a ti
baket a managan iti
Anna, maysa pay nga
adipen ti Apo.

Maidaydayaw koma ti Dios a Kangatoan
ken maadda koma ti kappia ditoy
daga, imbag para kadagiti tattao

Naipasngay iti daytoy nga aldaw iti ili ni David 
ti Mangisalakan nga Isu ni Cristo nga
Apo. Masarakanyo ti Maladaga a 

nakaidda
iti maysa

a kulluong

Dagus a napan dagiti pastor iti 
ayan ti kulluong. Kalpasan a makitada 
ti Maladaga impakaammoda iti amin a 
naimatanganda ti imbaga dagiti anghel 

maipapan ken ni Jesus.

Bigla a nagparang iti adu pay 
a nararanniag nga anghel, 
agdaydayawda iti Dios ket

ibagbagada, ...

Iti saan nga adayo, agbambantay dagiti pastor 
kadagiti nakaturog a karnero. Nagparang ti anghel
ti Dios ket imbagana kadakuada ti

nakaskasdaaw
a damag.
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Ngem saan a madangran
ni Herodes ti Anak ti
Dios! Naballaagan ni
Jose babaen iti maysa

a tagtagainep ket
inyapanna ni Maria 
ken Jesus idiay Ehipto
tapno masalaknibanda.

Inturong ti bituen dagiti Mamasirib
iti eksakto a balay a pagnanaedan
da Maria ken Jose ken ti
Ubing. Nagparintumengda
a nagdayaw, nangtedda

kadagiti nangingina
a sagut a balitok
ken pabanglo
ken ni Jesus.

Iti saan a 
mabayag, inturong
ti naidumduma a 
bituen dagiti
Mamasirib

manipud iti Dayaen a nasion
ti Jerusalem. Sadino ti
ayan ti naipasngay nga Ari 
dagiti Judio sinaludsodda. 
Kayatmi a dayawen Isuna

Binallaagan ti Dios dagiti
Mamasirib nga agawidda a 
sililimed. Nakapungtot ni
Herodes. Inkeddengna a 
papatayen ni Jesus, pinatay
ti nadakes a pangulo dagiti
amin a lalaki a maladaga idiay
Betlehem.

Nadamag ni Ari Herodes
ti maipapan kadagiti
Masirib a Lallaki. Iti
danagna, kiniddawna
kadakuada nga ibagada
no masarakanda ni Jesus. 
Kayatko met a dayawen

Isuna kinuna ni Herodes. 
Ngem agul-ulbod isuna. 
Kayat ni Herodes
a papatayen
ni Jesus.

Ammoda a dua nga
Anak ti Dios ni
Jesus, ti naikari a 
Mannubbot.  
Nagidaton ni Jose iti
dua a billit.  Daytoy
ti daton nga imbaga
ti linteg ti Dios a 
yeg dagiti napanglaw
nu iparangda ti
kayan-anak a 
maladaga iti Apo.
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Ti Pannakaipasngay ni Jesus

Ti istoria manipud iti Sao ti Dios, ti Biblia

ket masarakan iti

Mateo 1-2, Lucas 1-2

Salmo 119:130

Ammo ti Dios a nakaaramidtayo 
kadagiti dakes a bambanag, nga aw-awaganna 

iti basol.  i dusa ti basol ket patay.

Ay-ayatennatayo unay ti Dios ta imbaonna ti Anakna, 
a ni Jesus, tapno matay idiay Krus ken bayadanna ti 

dusatayo.  Nagungar ni Jesus ken nagsubli idiay Langit!  
Mabalinen a pakawanen ita ti Dios dagiti basoltayo.

Nu kayatmo a tallikudan dagiti basbasolmo, 
ibagam daytoy iti Dios: Apo Dios, mamatiak a natay ni 

Jesus para kaniak ket sibibiag manen ita.  Umayka kadi iti 
biagko ken pakawanem dagiti basolko, tapno maaddaanak iti 

baro a biag, ken kalpasanna ket makikaaddaak Kenka 
iti agnanayon.  Tulungannak nga agbiag para Kenka 

kas anakmo.  Amen.  Juan 3:16

Basaem ti Biblia ken makisaritaka iti Dios iti tunggal aldaw!

Idi natayen ni
Herodes, inyapan
ni Jose manipud
idiay Ehipto
da 

Maria ken Jesus iti bassit nga ili
ti Nasaret, asideg iti baybay ti Galilea. 21


