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Aspaldi, Jainkoak Gabriel aingerua
Maria izeneko dontzeila judu gozo
gazte batera bidali zuen. Hark
esan zion: "Seme bat izango duzu
eta Jesus izena deituko duzu.
Goi-buruzagiaren semea

deituko diote.
Betiko egingo

du erregea."



"Nolakoa izan daiteke hau?" neska
harrituak galdetu zuen. "Ez naiz
gizonekin egon." Aingeruak
Mariari esan zion umea
Jainkoarengandik etorriko
zela. Ez legoke
giza aitarik.



Orduan, aingeruak
Maríari esan zion
Isabel lehengusuak
ume bat zuela
zahartzaroan. Hau
ere miraria izan zen. 
Handik gutxira, 
Mariak Isabel 
bisitatu zuen.  Haiek
elkarrekin goraipatu
zuten Jainkoa.



Mariak Jose izeneko
gizon batekin
ezkontzeko
konpromisoa zuen. 
Jose triste zegoen
Mariak ume bat 
espero zuela jakin
zuenean. Beste
gizon bat aita zela
pentsatu zuen.



Amets batean, Jainkoaren
aingeruak Joseri esan zion
ume hori Jainkoaren Semea
zela. Josek Maríari lagundu
behar zion Jesus zaintzen.



Josek Jainkoa fidatu eta obeditu zuen.  Bere
herrialdeko legeak ere lortu zituen. Lege berri baten
ondorioz, bera eta Maria
jaioterrirako, Belenerako,
abiatu ziren
zergak
ordaintzera.



Maria prest zegoen
umea izateko. Baina
Josuk ezin zuen gela
bat aurkitu edozein
lekutan. Ostatu
guztiak beteta
zeuden.



Josek azkenean ukuilu bat aurkitu zuen. Han jaio
zen Jesus haurra.  Bere amak abere batean jarri
zuen, animaliei jaten
emateko leku batean.



Gertu, artzainek beren artalde lotsatiak zaintzen
zituzten. Jainkoaren aingerua agertu zen eta berri
zoragarriak esan zizkien.



"Gaur David un Salvador hirian jaio
zarete, Kristo Jauna. Erbi batean
aurkituko duzu umea etzanda."



Bat-batean, aingeru distiratsuago asko agertu
ziren, Jainkoa goraipatuz eta honako
hau esanez: "Goria Jainkoari

Gailurrean eta Lurrean

bakea, gizakien
aldeko borondate

ona".



Artzainak presaka joan ziren
ukuilura. Haurtxoa ikusi ondoren, 
aingeruek Jesusi buruz esan zutena
esan zieten guztiei.



Berrogei egun geroago, Josuk
eta Mariak tenplura eraman
zuten Jesus Jerusalemen.
Han, Simeon izeneko
gizon batek Jainkoa
goraipatu zuen
Haurrarengatik, eta

Ana zaharrak, 
Jaunaren
morroiak, 
eskerrak

eman zituen.



Biek zekiten Jesus Jainkoaren
Semea zela, agindutako
Salbatzailea. Josek bi
txori sakrifikatu
zituen. Hauxe izan
zen Jainkoaren
legeak esaten zuen
eskaintza: haur
jaioberri bat
Jainkoari aurkeztu
ziotenean, pobreek
ekarri egin behar
dutela.



Geroago, izar
berezi batek
ekialdeko herrialde
bateko gizon
jakintsuak

Jerusalenera eraman zituen. 
"Non dago Juduen Errege
jaio zena?" galdetu zuten. 
"Apaindu egin nahi dugu."



Herodes erregeak
jakintsuez hitz egiten
entzun zuen. Kezkatuta, 
Jesus aurkitu zutenean
esateko eskatu zien. 
"Maitatu ere egin nahi
dut" esan zuen
Herodesek.  Baina bera
gezurretan ari zen. 
Herodesek Jesus hil
nahi zuen.



Izarrak Jakintsuak Maria eta Jose 
Haurrarekin bizi izan ziren etxe zehatzera

eraman zituen. Gurtzan
belaunikatuta, bidaiariek
urrezko eta lurrinezko

opariak eman
zizkioten Jesusi.



Jainkoak Jakintsuei
ohartarazi zien etxera
ezkutuan itzuliko zirela. 
Herodes haserre zegoen. 
Jesus suntsitzeko asmoz, 
gobernari gaiztoak haur

guztiak hil

zituen Belenen.



Baina Herodesek ezin
izan zion Jainkoaren
Semeari kalterik egin! 
Amets batean oharturik, 
Josek Egiptoko
segurtasunera eraman
zituen Maria eta Jesus.



Herodes hil zenean,
Josek Egiptoko Maria eta Jesus
ekarri zituen. Nazaret hiri txikian
bizi ziren, Galileako itsasotik gertu.



Jesusen Jaiotza

Jainkoaren Hitzaren historia bat, Biblia,

hemen lokatuta dago

Mateo 1-2, Lucas 1-2

"Zure Letrak saioko sarrerak argia ematen du."
Salmoa 119:130



Amaiera



Bibliako istorio honek gure Jainko zoragarriaz hitz egiten digu, 
egin gintuenaz eta zuek ezagutzea nahi duenaz.

Jainkoak badaki gauza txarrak egin ditugula, berak bekatua
deitzen duela.  Bekatuaren zigorra heriotza da, baina Jainkoak
hainbeste maite du, ezen Bere seme bakarra, Jesus, gurutze

batean hiltzera eta bekatuek zigortzera bidali baitzuen. 
Orduan, Jesus berpiztu egin zen eta Zerura joan zen etxera! 

Jesusen sinesten baduzu eta bere bekatuak barkatzeko
eskatzen badiozu, berak egingo du!  Bera etorriko da eta zugan

biziko da orain, eta Berarekin biziko zara betiko.

Zuk egia zarela uste baduzu, esan hau Jainkoari:
Jesus maitea, Nik uste Zu Jainkoa zarela, eta gizon bihurtu

zen nire bekatuengatik hiltzeko, eta orain Zu berriro bizi zara. 
Mesedez, etorri nire bizitzara eta barkatu nire bekatuak, 
orain bizimodu berria izan dezan, eta egun batean zurekin

egongo da betiko. Lagun iezadazu zu obeditzen eta zure semea
bezala bizi. Amen.

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