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Breith Íosa

Fadó, chuir Dia an t-aingeal Gabriel
chuig maighdean milis Giúdach darb
ainm Muire. Dúirt sé léi, "Beidh
mac agat agus glaoidh tú a Ainm
Íosa air. Tabharfar Mac an
Airde air. Tiocfaidh sé i réim
go deo."
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Ansin dúirt an
t-aingeal le Máire
go raibh leanbh ag
a col ceathrar
Elizabeth ina
seanaois. Míorúilt
ab ea é seo freisin.
Go luath ina dhiaidh
sin, thug Máire
cuairt ar Elizabeth.
Mhol siad Dia le
chéile.

"Conas is féidir é seo a bheith?" a
d’fhiafraigh an cailín iontais. "Ní
raibh mé le fear ar bith." Dúirt an
t-aingeal le Muire go dtiocfadh
an leanbh ó Dhia. Ní bheadh
athair daonna ann.
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I mbrionglóid, dúirt aingeal Dé
le Iósaef gur Mac Dé an leanbh
seo. Bhí Iósaef chun cabhrú le
Muire aire a thabhairt d’Íosa.

Fostaíodh Máire
chun fear darbh
ainm Iósaef a
phósadh. Bhí brón
ar Iósaef nuair a
d’fhoghlaim sé go
raibh Máire ag súil
le leanbh. Shíl sé
gurbh é fear éigin
eile an t-athair.
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Chuir Iósaef muinín agus géilleadh do Dhia. Ghéill sé
do dhlíthe a thíre freisin. Mar gheall ar dhlí nua,
d’imigh sé féin agus Máire
as a mbaile dúchais,
Beithil, chun a
gcánacha a
íoc.
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Bhí Máire réidh chun
a leanbh a bheith
aici. Ach ní fhéadfadh
Iósaef seomra a fháil
áit ar bith. Bhí na
tithe ósta go
léir lán.
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In aice láimhe, rinne aoirí cosaint ar a dtréada codlata.
Bhí aingeal Dé le feiceáil agus d’inis sé an nuacht
iontach dóibh.

Fuair Iósaef stábla faoi dheireadh. Ann sin a rugadh
Leanbh Íosa. Chuir a mháthair
Eisean i preas, áit a gcuirfí bia
na n-ainmhithe
de ghnáth.
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"Beirtear duit an lá seo i gcathair Dháiví Slánaitheoir
Cé hé Críost an Tiarna. Gheobhaidh tú an Leanbh
ina luí i preas."
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Go tobann, bhí go leor aingeal níos gile le
feiceáil, ag moladh Dé agus ag rá, "Glóir
do Dhia sna síocháin is airde agus ar
talamh,

dea-thoil i leith
na bhfear."
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Chuaigh na haoirí go dtí an stábla. Tar
éis dóibh an Leanbh a fheiceáil dúirt
siad le gach duine gur bhuail siad an
méid a bhí le rá ag na haingil faoi Íosa.
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Daichead lá ina dhiaidh sin, thug
Iósaef agus Muire Íosa go dtí an
teampall in Iarúsailéim. Mhol
fear darbh ainm Simeon
Dia don Leanbh,
agus thug sean-Anna,
seirbhíseach
eile don
Tiarna,
buíochas.
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Tamall ina
dhiaidh sin, thug
réalta speisialta
Wise Men as tír
an Oirthir go
Iarúsailéim.

Bhí a fhios ag an mbeirt gurbh é
Íosa Mac Dé, an Slánaitheoir
geallta. Íobairt Iósaef dhá
éan. Ba é seo an tairiscint
a dúirt dlí Dé gur chóir
do dhaoine bochta a
thabhairt leo
nuair a thug
siad
leanbh
nuabheirthe
don Tiarna.

"Cá bhfuil sé Cé a rugadh
mar Rí na nGiúdach?"
a d’fhiafraigh siad. "Ba
mhaith linn é a adhradh."
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Threoraigh an réalta na Wise Men go dtí
an teach cruinn ina raibh cónaí ar Mháire
agus ar Iósaef leis an bPáiste óg.
Ag glónrú san adhradh, thug an
lucht siúil bronntanais saibhir
óir agus cumhráin d’Íosa.

Chuala King Herod
faoi na Wise Men. I
dtrioblóid, d’iarr sé
orthu a rá leis nuair a
d’aimsigh siad Íosa.
"Ba mhaith liom
adhradh dó, freisin," a
dúirt Herod. Ach bhí
sé ina luí. Bhí Herod
ag iarraidh Íosa a
mharú.

18

17
Thug Dia foláireamh do na
Wise Men filleadh abhaile
faoi rún. Bhí fearg ar Herod.
Agus é meáite ar Íosa a
scriosadh, mharaigh an rialóir
gránna gach buachaill buachaill
i mBeithil.

Ach ní fhéadfadh Herod
dochar a dhéanamh do
Mhac Dé! Rabhadh i
mbrionglóid, thug Iósaef
Muire agus Íosa chun
sábháilteachta san
Éigipt.
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Nuair a fuair Herod
bás thug Iósaef
Muire agus Íosa
ar ais ón
Éigipt.

Breith Íosa
Scéal as Briathar Dé, an Bíobla,
le fáil i
Matha 1-2, Lúcás 1-2

Bhí cónaí orthu i
mbaile beag Nazareth,
in aice le farraige na Gailíle.
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"Tugann bealach isteach Do Fhocail solas."
Salm 119:130

22

Insíonn an scéal Bíobla seo dúinn faoin Dia iontach
a rinne sinn agus atá ag iarraidh go mbeadh aithne agat air.
Tá a fhios ag Dia go ndearna muid drochrudaí, a dtugann
Sé peaca air. Is é an pionós as an bpeaca ná bás, ach tá grá
chomh mór sin ag Dia duit. Chuir sé a aon Mhac, Íosa, chun bás a
fháil ar Chrois agus pionós a ghearradh ort as do pheacaí. Ansin
tháinig Íosa ar ais ar an saol agus chuaigh sé abhaile chun na
bhFlaitheas! Má chreideann tú in Íosa agus má iarrann tú air do
pheacaí a mhaitheamh, déanfaidh sé é! Tiocfaidh sé agus beidh sé
ina chónaí ionat anois, agus beidh tú i do chónaí leis go deo.

An deireadh

Má chreideann tú gurb í seo an fhírinne, abair é seo le Dia:
A Íosa a chara, creidim gur Dia thú, agus tháinig tú chun bheith ina
fhear chun bás a fháil ar son mo pheacaí, agus anois tá tú i do
chónaí arís. Tar isteach i mo shaol le do thoil agus logh mo
pheacaí, ionas go mbeidh beatha nua agam anois, agus lá
amháin le bheith leat go deo. Cuidigh liom géilleadh duit agus
maireachtáil ar do shon mar do leanbh. Amen.
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Léigh an Bíobla agus labhair le Dia gach lá! Eoin 3:16
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