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Noong unang panahon, ipinadala
ng Diyos ang anghel na si na
dalagang Judio na nagngangalang
Maria. Sinabi niya sa kanya, 
"Magkakaroon ka ng isang anak
na Siya ay tatawaging Anak
ng Kataas-taasan. Siya ay 

maghahari
magpakailanman."



"Paanong nangyari to?" nagtatakang
tanong ng dalaga.  "Wala akong
kasamang lalaki." Sinabi ng anghel
kay Maria na magmumula sa Diyos
ang bata. Hindi magkakaroon
ng isang tao na ama.



Pagkatapos ay sinabi ng anghel
kay Maria na ang kanyang pinsan
na si Elizabeth ay nanganganak
sa kanyang katandaan. 
Isa rin itong himala. 
Di nagtagal, binisita
ni Mary si Elizabeth 
nagpuri sa Diyos.



Si Maria ay ikakasal
sa isang lalaking
nagngangalang Jose. 
Nalungkot si Joseph 
nang malaman niyang
si Maria ay 
naghihintay ng 
isang sanggol. 
Akala niya ibang
lalaki ang ama.



Sa isang panaginip, sinabi ng 
anghel ng Diyos kay Joseph na
ang batang ito ay Anak ng Diyos. 
Jose si Maria na alagaan si Jesus.



Nagtiwala at sumunod si Joseph sa Diyos. Sinunod din 
niya ang mga batas ng kanyang bansa. Dahil sa isang
bagong batas, siya at si
Maria ay umalis patungo
sa kanilang
bayan, ang

Bethlehem, kanilang mga buwis.



Handa na si Mary 
na magkaroon ng 
kanyang anak.  Ngunit
si Joseph ay walang
mahanap na silid
kahit saan. Puno 
lahat ng inn.



Sa wakas ay nakahanap si Joseph ng isang kuwadra. 
Doon, ipinanganak si Baby Jesus.  Inihiga Siya ng 
Kanyang ina sa isang sabsaban, 
isang lugar kung pagkain
ng mga hayop.



Sa malapit, binabantayan ng mga pastol ang kanilang
na kawan. Nagpakita ang anghel ng 
Diyos at sinabi sa kanila ang balita. 



"Isinilang sa iyo ngayon sa lunsod ni David ang isang
Tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon.  
Makikita mo ang Sanggol na

nakahiga sa isang
sabsaban."



Biglang lumitaw ang marami pang maliwanag
na mga anghel, na nagpupuri sa Diyos at 
nagsasabing, "Luwalhati sa Diyos sa

Kataas-taasan at 

sa lupa, 
mabuting
kalooban sa
mga tao."



Ang mga pastol ay nagmamadaling pumunta
sa kuwadra. Matapos makita ang Sanggol, 

sinabi nila sa lahat na nakilala nila ang
sinabi ng mga anghel tungkol kay Jesus.



Pagkaraan ng apatnapung araw, 
dinala nina Jose at Maria 
si Jesus sa templo sa
Jerusalem. Doon ay 
pinuri ng isang lalaking
nagngangalang Simeon 
ang Diyos para sa

Sanggol, 
habang
pang 
lingkod ng 
Panginoon, 
ay nagpa-
salamat.



Parehong alam na si Jesus ay 
Anak ng Diyos, ang ipinangakong
Tagapagligtas. Naghain si
Joseph ng dalawang ibon. 
Ito ang handog ayon
sa batas ng Diyos na

dapat dalhin
ng mga
mahihirap
kapag
silang na
bata sa
Panginoon.



Maya-maya, isang
espesyal na bituin
ang nanguna sa mga
Wise Men mula sa
isang bansa sa
Silangan

patungo sa Jerusalem. 
"Nasaan Siya na mga Hudyo?" 
nagtanong sila.  "Gusto namin
Siyang sambahin."



Nabalitaan ni Haring 
Herodes ang tungkol sa
mga Pantas. Naliligalig, 
hiniling niya sa kanila na
sabihin sa kanya kapag
nakita nila si Jesus. 
"Gusto ko rin Siyang
sambahin," sabi ni
Herodes. Pero 
nagsisinungaling
siya. Si Hesus.



Dinala ng bituin ang mga Pantas sa eksaktong
bahay kung saan nakatira sina Maria at Jose 

kasama ang batang Bata. 
Lumuhod sa pagsamba, 
ang mga manlalakbay ay 
nagbigay kay Jesus na

ginto at pabango.



Binalaan ng Diyos ang mga
Pantas na umuwi ng palihim. 
Galit na galit si Herodes. 
Determinado na lipulin si
Jesus, pinatay ng masamang
pinuno ang lahat ng batang

lalaki sa Betlehem.



Ngunit hindi maaaring
saktan ni Herodes ang
Anak ng Diyos! Binalaan
sa panaginip, dinala ni
Jose sina Maria at 
Jesus sa ligtas
na lugar sa Ehipto.



Nang mamatay si
Herodes, dinala ni
Jose sina Maria at 
Jesus mula sa
Ehipto. 

Sila ay nanirahan sa maliit
na bayan ng Nazareth, 
malapit sa dagat ng Galilea.



Ang Kapanganakan ni Hesus

Isang kuwento mula sa Salita ng Diyos, 
ang Bibliya,

ay matatagpuan sa

Mateo 1-2, Lucas 1-2

“Ang pagpasok ng Iyong mga Salita liwanag.” 
Awit 119:130



Wakas



Ang kuwento sa Bibliya na ito ay nagsasabi sa atin
tungkol sa atin at gustong makilala mo Siya.

Alam ng Diyos na nakagawa tayo ng masama, na tinatawag
Niyang kasalanan.  Ang kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan, 

ngunit mahal na mahal ka ng Diyos na ipinadala Niya ang
Kanyang bugtong na Anak, si Hesus, upang mamatay sa Krus at 

maparusahan para sa iyong mga kasalanan.  Pagkatapos ay 
muling nabuhay si Hesus atalanan, gagawin Niya ito!  Siya ay 
darating at maninirahan sa iyo ngayon, at ikaw ay mabubuhay

kasama Niya magpakailanman. 

Kung naniniwala ka na ito ang katotohanan, sabihin ito sa Diyos:
Mahal na Hesus, naniniwala ako na Ikaw ay Diyos, at naging

isang tao upang mamatay para sa aking mga kasalanan, upang
ako ay magkaroon ng bagong buhay ngayon, at isang araw ay 

makasama Ka magpakailanman.  Tulungan Mo akong sumunod sa
Iyo at mamuhay para sa Iyo bilang Iyong anak.  Amen.

Magbasa ng Bibliya at makipag-usap sa Diyos araw-araw! 
Juan 3:16
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