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Aspaldi, Jainkoak Gabriel aingerua
bidali zuen Maria izeneko neska
gazte judu goxo batera. Esan 
zion: "Seme bat izango duzu
eta Jesus izena jarriko diozu. 
Gorenaren Semea deituko

zaio. Betiko
erreinatuko du".



"Nola izan daiteke hau?" galdetu
zuen neska harrituta. "Ez naiz
inorekin egon". Aingeruak
Mariari esan zion haurra
Jainkoarengandik etorriko
zela. Ez zen aita
gizakirik egongo.



Aingeruak orduan esan zion Mariari
bere lehengusina Elizabeth bere
zahartzaroan haurra
izaten ari zela. Hau
ere miraria zen. 
Handik gutxira, 
Mary Elizabeth 
bisitatu zuen. 
Jainkoa elkarrekin
goraipatu zuten. 



Mary Joseph izeneko 
gizon batekin ezkontzeko 
konpromisoa hartu zuen. 
Joseph triste zegoen 
Maria haurtxo bat 
espero zuela jakin 
zuenean. Beste 
gizon bat aita 
zela uste zuen.



Amets batean, Jainkoaren
aingeruak esan zion Joseri
haur hau Jainkoaren Semea
zela. Josek Mariari Jesus 
zaintzen lagunduko zion. 



Josek Jainkoari fidatu eta obeditu egin zion. Bere
herrialdeko legeak ere bete zituen. Lege berria dela
eta, bera eta Maria 
beraien jaioterrira, 
Belenera, joan
ziren zergak
ordaintzera. 



Mary bere haurra
izateko prest zegoen. 
Baina Josek ezin zuen
gela inon aurkitu. 
Ostatu guztiak
beteta zeuden.



Josek azkenean ukuilu bat aurkitu zuen. Han jaio
zen Jesus Haurra. Amak janleku
batean ezarri zuen, animalien
janaria jartzen
zen tokian.



Inguruan, artzainek lo egiten zuten artaldea zaintzen
zuten. Jainkoaren aingerua agertu zen eta berri
zoragarria kontatu zien. "Gaur jaio zaizu Daviden

hirian Kristo Jauna den 
Salbatzaile
bat.  
Haurtxokoa
janleku

batean etzanda
aurkituko duzu". 



Bat-batean, aingeru distiratsu askoz gehiago agertu
ziren, Jainkoa goraipatuz eta honela
esanez: "Aintza Jainkoari Goi

Mailako eta 

lurreko bakean, 
borondate
ona gizonei".



Artzainak zalditegira ziztu bizian
joan ziren. Haurra ikusi ondoren, 
aingeruek Jesusi buruz esandakoa
ezagutu zutela esan zieten guztiei.



Berrogei egun 
geroago, Josek 
eta Mariak Jesus 
Jerusalemgo tenplura 
ekarri zuten. Han 
Simeon izeneko 
gizon batek Jainkoa 
Haurtxoagatik 
goraipatu zuen, Anna 
zaharrak, Jaunaren 
beste zerbitzari 
batek, eskerrak 
ematen zizkion 
bitartean. 



Biek jakin zuten Jesus Jainkoaren
Semea zela, agindutako
Salbatzailea. Josek bi txori
sakrifikatu zituen. Hauxe
zen Jainkoaren legea, 
jende txiroak Jaunari

haur jaioberria
aurkeztean

ekarri
behar
zutela

esan ziona.



Noizbait geroago, 
izar berezi
batek Ekialdeko
herrialde batetik
Jerusalemera
eraman

zituen Errege Magoak. 
"Non dago Juduen
Errege jaiotzen dena?" 
galdetu zuten. "Hura
gurtzea nahi dugu".



Herodes erregeak
Errege Magoen berri
izan zuen. Asaldatuta, 
Jesus aurkitu zutenean
esateko eskatu zien. 
Herodesek esan zuen: 
"Nik ere gurtzea nahi
dut". Baina gezurretan
ari zen. Herodesek
Jesus hil nahi zuen.



Izarrak Errege Magoak zuzendu zituen
Maria eta Jose Haur txikiarekin
bizi ziren etxera. Gurtzan
belaunikatuta, bidaiariek
urrezko eta lurrineko opari

oparoak eman
zizkioten Jesusi. 



Jainkoak Jakintsuei
ohartarazi zien ezkutuan
etxera itzultzeko. Herodes
haserre zegoen. Jesus 
suntsitzeko erabakia harturik, 
agintari maltzurrak Belenen

haur guztiak hil
zituen.



Baina Herodesek
ezin zion Jainkoaren
Semeari kalte egin! 
Amets batean
ohartarazita, 
Josek Maria eta 
Jesus Egiptoraino
eraman zituen. 



Herodes
hil zenean Josek
Maria eta Jesus 
Egiptotik itzuli
zituen. 

Nazaret herri txikian bizi
ziren, Galilea itsasotik gertu.



Jesusen jaiotza

Jainkoaren Hitzaren istorioa, Biblia,

urtean aurkitzen da

Mateo 1-2, Lukas 1-2

"Zure Hitzen sarrerak argia ematen du." 
Salmoa 119:130



Amaiera



Bibliako istorio honek sortu gaituen eta zu ezagutzea nahi
duen gure Jainko zoragarriaren berri ematen digu.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin ditugula, berak bekatu
deitzen dituenak. Bekatuaren zigorra heriotza da, baina

Jainkoak asko maite zaitu bere Seme bakarra, Jesus, bidali zuen
Gurutze batera hiltzera eta zure bekatuengatik zigortzera. 
Orduan, Jesus bizitzara itzuli eta etxera joan zen Zerura! 

Jesusengan eskatzen badiozu, berak egingo du! Bera etorri eta 
biziko da zuregan orain, eta zu berarekin biziko zara betirako.

Hau egia dela uste baduzu, esan hau Jainkoari:
Jesus maitea, uste dut Jainkoa zarela eta nire bekatuengatik

hiltzeko gizon bihurtu zinela, eta orain berriro bizi zara. 
Mesedez, sartu nire bizitzan eta barkatu nire bekatuak, orain
bizitza berria izan dezadan eta egunen batean zurekin egoteko

betirako.  Lagun iezadazu Zuri men egiten eta zure
seme gisa zuretzako bizitzen. Amen.

Irakurri Biblia eta hitz egin Jainkoarekin egunero! Joan 3:16
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