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Maligayang Pagbati'

lkaw ngayon ay nasa Ikalawang Kurso ng International
Correspondence Institute! Inaasahan nammg kalulugdan
mo ang mga aralmg Ito tungkol sa kahanga-hangang buhay
ni Cnsto, Sagutm mo ang pagsusulit at Ipadala sa ammg
tanggapan Lalagyan namm ng antas ang lyong mga sagot
at ibabalik namin sa IYOkalakip ang isang magandang kati-
bayan

ANG PINAKADAKILANG HANDOG

Kung mapapasaiyo ang lahat ng
nanaisin mo, ano ang piprlnn mo?
Maraming mga tao ang nagnanais na
sila'y magmg mayaman. Ang Iba

~ naman ay naghahangad ng kalusu-
gan, kaligayahan o pakrkipag-
kaibigan mga bagay na hmdi
mabibili ng salapi

Marahil ay hihmgm mo ang walang katapusang kaligaya-
han. Subah 't smo ang makagagawang lkaw ay mabuhay
magpawalang-hanggan? Siya na gumawa sa IYO at nag-
bigay ng lyong buhay ang maaaring magbigay sa IYO ng
walang hanggang kaligayahan Siya ang DIOs na gumawa
ng mga Langit at lupa at lahat ng naroroon.

Ang walang hanggang kaligayahan ay hmdr lamang
Isang bagay na nais natin Mmamahal ka ng DIOs kaya
ipmadala Niya ang Kanyang Bugtong na Anak, SI Jesus
upang magmg Kaibigan mo Yaong mga tatanggap sa
Kanya ay magkakaroon ng walang hanggang kaligayahan
Kaya nga SI Jesus ang pmakadakilang handog na maaari
mong makamtan

GAWIN MO ITO

Sa ilalim ng bawa't tanong ay mayroong tatlong
maisasagot. Lagyan ng X sa tabi ng inaakala mong
pinakamabuting sagot.

I. Ano ang higit mong nais?
a) Kayamanan

__ b) Katanyagan
e) Isang kaibigan na makapagbibigay ng

walang hanggang kaligayahan,
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ANG PANGAKO NG DIOS

Nais mong malaman kung paanong matatanggap ang pina-
kadakilang handog? Sinasabi ng Dios ang tungkol dito sa
Kanyang kahanga-hangang Aklat, ang Biblia. Tinatawag
natin itong Salita ng Dios sapagka't sinabi ng Dios sa mga
tao kung ano ang nararapat na isulat.

Maraming daan taon bago isimlang SI Jesus, sinabi na ng
Dios sa mga propeta kung ano ang
maaaring maganap. Sinulat nila ang mga
mensahe ng Dios, o mga hula, sa unang
bahagi ng Biblia. Ipinangako ng Dios na
Kanyang ipadadala ang Kanyang Bug-
tong na Anak upang maging Tagapag- I.
ligtas ng sanlibutan Ang mga propeta
ay nangagsihula na.

)( Ang Tagapagligtas ay isisilang sa Betlehem.
)( Ang Tagapagligtas ay isisilang ng isang dalaga.
)( Ang Tagapagligtas ay mula sa angkan ni David.

ANG ANGHEL AT SI MARIA

Mga 675 taon bago isilang si Jesus, sinulat ni propeta
Isaias:

,i/I.":'J "Narito ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak
~~ ng isang lalaki at tatawagin ang Kanyang pangalan na
\. Emmanuel." Isaias 7.14.

Ang kahulugan ng Emmanuel ay "sumasa atin ang Dios."
Dumating din ang panahon na ang pangako ng Dios ay
nagkatotoo. Halos 2,000 taon ang nakaraan, sinugo ng
Dios ang isang anghel mula sa Langit tungo sa lupa na may
mensahe para sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria.
Si Lucas, isang manggagamot, ang sumulat ng aklat na
nasa Biblia tungkol sa karanasan ni Maria:
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"Sinugo ng Dios ang anghel Gabriel sa isang
bayan ng Galilea, ngala'y Nazaret, sa isang
dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang
kanyang pangalan ay Jose, sa angkan ni
David; at Maria ang pangalan ng dalaga.

At pumasok siya sa kinaroroonan niya, at
sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamama-
hal, ang Panginoon ay sumasa iyo.

Datapuwa't siya'y totoong nagulumihanan sa sabing
ito, inisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito.

At sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot,
Maria: sapagka't nakasumpong ka ng biyaya sa Dios.

At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganga-
nak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang Kanyang
pangalang JESUS.

Siya'y magiging dakila, at tatawaging Anak ng
Kataastaasan: at sa Kanya'y ibibigay ng Panginoong
Dios ang luklukan ni David na Kanyang ama. At
Siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailan
man; at hindi magwawakas ang Kanyang kaharian.

At smabi ni Maria sa anghel. Paanong mangyayari
ito, ako'y hindi nakakakilala ng lalaki?

At sumagot ang anghel, at sinabi sa kanya, Bababa sa
iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyari-
han ng Kataastaasan: kaya naman ang banal na ba-
gay na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Dios ..

At sinabi ni Maria, Narito, ang alipin ng Panginoon;
mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. At iniwan
siya ng anghel." Lucas 1'26-38.

"Ang Panginoon" ang iba pang pangalan para sa Dios.
Hindi maunawaan ni Maria ang magaganap, subali't bilang
isang alipin ng Dios, siya'y handang sumunod sa anumang
hinihingi ng Dios na kanyang gawin.
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SI MARIA AT SI ELISABET

Pagkatapos matanggap ang mensahe ng anghel, si Maria ay
nakasumpong ng himala na naganap sa kanyang katawan.
Siya'y magkakaroon ng Anak na walang ama sa lupa.
Pinili siya ng Dios na maging ina ng Kanyang Anak, ang
Tagapagligtas! Subali't si Maria ay nahaharap sa isang
malaking suliranin. Sino ang maniniwala sa nangyari sa
kanya? Siya'y nakatakdang pakakasal sa isang mabuting
lalaki, isang anluwagi na nagngangalang Jose. Ano ang

, kanyang iisipin kung malaman nIyang si Maria ay nag-
dadalang-tao? Kung siya'y kanyang pararatangan ng
imoralidad, si Mana ay maaaring batuhm hanggang siya'y
mamatay! Ano ang nararapat gawin m Maria?

Sinabi ng anghel ang tungkol sa himala na
ginawa ng DIOS kay Elisabet na pmsan m
Maria. Marahil mauunawan niya Ito Kaya
si Maria ay nagpunta sa bahay m Elisabet
at sa kanyang asawang si Zacarias at doon
tumira si Maria ng tatlong buwan

Napuspos si Elisabet ng Espiritu at sumigaw siya ng
malakas na tinig, at sinabi, "Pinagpala ka sa mga
babae at pmagpala ang bunga ng lyong tiyan At ano't
nangyari sa akin, na ang ina ng akmg Panginoon ay
pumarito sa akin? At sinabi ni Maria, "Dinadakila ng
aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking
espiritu sa Dios na aking Tagapagligtas. Sapagka't
nilingap Niya ang kababaan ng Kanyang alipm
Sapagka't narito mula ngayon at tatawagin akong
mapalad ng lahat ng maghahah-haliling lahi.

Sapagka 't ginawan ako ng Makapangyarihan ng mga
dakilang bagay" Lucas 1.41-43. 46-49

Si Maria ay magandang dalaga na sumasamba sa Dios
at nakakaalam ng Kanyang Salita. Siya ay matalino,
magalang, matapat, masunurin, mapagkumbaba, at mabuti.
Kumikilala tayo ng utang na loob sa kanya sa kanyang
bahagi ng pagdadala ng Tagapagligtas sa sanlibutan Ang
anghel at si Elisabet ay kapuwa nakaunawa na ang Dios
ang pumili kay Maria upang maging ina ng Tagapagligtas.
Subali't hindi nila sinamba si Maria. Maging si Maria ay
kumilala ng pangangailangan niya ng Tagapagligtas.
Kanyang smabi, " ... nagagalak ang aking espiritu dahil sa
Dios na aking Tagapagligtas"
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ANG ANGHEL AT SI JOSE

Ano ang ginawa ni Jose nang malaman niyang nag-
dadalang-tao si Maria?

.,-:) At si Jose palibhasa'y Isang lalaking matuwid, at
(~ ayaw na Ihayag sa madla ang kanyang kapunhan, ay
í(î nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Datapuwa't
\'\ samantalang miisip niya Ito, narito, ang isang anghel

...i{), ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na1& nagsasabr Jose, anak 1lI David, hu-
e: 1\wag kang mangamba sa pagtanggap
;rD !J) kay Mana na iyong asawa: sapagka't

<3V~ ~ I' ang kanyang dinadalang-tao ay sa11t Espintu Santo At siya'y manganga-
\"\ ~ ~ nak ng isang Lalaki; at ang pangalang
e/ itatawag sa Kanya'y Jesus; sap~g-

~/,,: ka't ihligtas NIya ang Kanyang bayan sa kanilangl~1mga kasalanan. At nagbangon si Jose sa kanyang
\,;- pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-
.('0 uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap

~ ang kanyang asawa, At hindi nakilala siya hang-
l(!i gang sa maipanganak ang isang Lalaki, at tinawag
\ niya ang Kanyang pangalang JESUS." Mateo l: 19-
~ 21. 24.25.

GAWIN MO ITO

6. Ano ang sinabi ng anghel kay Jose')
___ a) Makipagkasira sa kasunduang pakasal.
___ b) Tanggapin si Maria. Ang kanyang

dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo.
e) Kalimutan si Maria
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ISINILANG SA BETLEHEM

SI Augusto Cesar ay nagbigay ng utos na magpatala ang
buong sanlibutan SI Mana at SI Jose ay mula sa angkan at
sa lahi ni David, kaya nga sila'y nagtungo sa Betlehem, sa
bayan ni DaVId, upang magpatala Yaon ang lugar na
smabi ni propeta MIkas na srsilangan ng Tagapagligtas

Wala nang lugar para kay Mana at Jose sa
tuluyan Nakasumpong SIla ng rnapagpa-
pahingahan sa SIlungan ng mga hayop Ang ~
anghel ang nagdala ng mabutmg balita sa L>

mga pastol

.(~ "At smabi sa kanila ng anghel Huwag kayong man-
GV~ gatakot, sapagka't nanto, dinadalhan ko kayo ng ma-

,(':) butmg balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa
\..\ buong bayan Sapagka't ipmanganak sa inyo ngayon~!,sa bayan ni David ang Isang Tagapagligtas, na Siya
l~ ang Cnsto, ang Pangmoon At Ito ang sa inyo'y7r"~ magigmg pmakatanda Masusumpungan nmyo ang

GVJ"" Isang Sanggol na nababalot ng lamp m, at nakahiga sa
"1:) Isang pasabsaban At biglang nakisama sa anghel ang
\.:'\ Isang karamihang hukbo ng Langit, na nangagpupun
~J. sa DIOS, at nangagsasabi Luwalhati sa DIos sa
1\f.,. kataastaasan, At sa lupa 'y kapayapaan sa mga taong
~.. kinalulugdan Niya" Lucas 2 10-14

Nasumpungan ng mga pastol SI Mana at SI Jose, at ang
Sanggol na nakahiga sa pasabsaban PmUlI nilang lahat
ang DIos dahil sa pmakadakIlang handog na ItO

Ilang pantas na lalake ang dumatmg dm mula Ibang bayan
upang sambahm SI Jesus Pagkatapos, SInikap ni Hanng
Herodes na pataym SI Jesus subali't SI Mana at SI Jose ay
tumakas at umago SI Jesus sa Egipto

Pagkaraan ng Ilang panahon, SIla'y bumalik sa Nazaret at
doon lumaki si Jesus
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STUDENT NUMBER

MGA TAMPOK NA PANGYAYARI
SA BUHAY NI CRISTO

PAGSUSULIT I

JESUS - PINAKADAKILANG HANDOG NG DIOS

PANGALAN
Tirahan

Sa l/a/un ng bawa 't tanong ay mayt nong tatlong matsa-
sagot Lagyan ng X ang pinakamabuting sagot

Ano ang higit mong nais?
a) Kayamanan

__ b) Katanyagan
__ e) Isang karbigan na makapagbibigay ng walang

hanggang kaligayahan
2 Anong Aklat smasabi ng DIOS ang tungkol sa

Tagapagligtas? _
3 Mayroon ka bang Biblia o ano mang bahagi nito?
4 Sino ang pirult ng DIOS upang magmg ma ng

Tagapagligtas? _
5 Ano ang pangalan ng pinsan ni Maria? _
6 Ano ang smabi ng anghel kay Jose?

__ a) Makipagkasira sa kasunduang pakasal
__ b) Tanggapin si Mana Ang kanyang

dinadalang-tao ay sa Espmtu Santo
__ e) Kalimutan na si Mana

7 Ano ang pmakadakilang handog ng DIOS?
__ a) Kaligayahan
__ b) Kalusugan

__ e) SI Jesu-Cnsto, ang Tagapagligtas,
na nagbibigay ng buhay na walang hanggan
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