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Jesusek mirari ugari egin zituen. Mirariak Jesus 
benetan Jainkoaren Semea dela erakusteko seinaleak
izan ziren. Lehen miraria ezkontza-festa batean
gertatu zen.  Arazo bat sortu zen. Ez zegoen
denontzako adina ardo.



Mariak, Jesusen amak, arazoa kontatu zion eta gero 
zerbitzariei Jesusek agindutakoa egiteko esan zien.



"Bete eltze hauek urez", esan zuen
Jesusek.  "Ura?", galdetuko zuten. 
Bai, ura izan zen Jesusek eskatu zuena.



Orduan Jesusek esan
zion zerbitzari bati
eltze handi batetik
hartzeko eta 
oturuntzaren ardura
zuen gizonari uzteko. 
Ura ardoa zen orain. 
Ardo ona! 
Ardorik onena!



Zerbitzariak harrituta
zeuden. Jesusek ura ardo
bihurtu zuen. Jainkoak
bakarrik egin zitzakeen
horrelako mirariak.



Jesusek beste mirari batzuk egin
zituen. Gau batean, bera eta bere
dizipuluak Pedroren etxera joan
ziren. Pedroren amaginarreba oso
gaixorik zegoen sukarrarekin.



Jesusek gaixoaren eskua ukitu zuen. 
Une batean ondo jarri zen. Jesus eta 
dizipuluak zerbitzatzeko altxatu zen.



Arratsalde hartan bazirudien hiri
osoa ate ondoan bildua zela. Gaixorik
zetozen: itsu, gor, 
mutu, elbarri. Bertan
bizi ziren demonioak
ere Jesusen aurrean
pilatzen ziren. Lagun
al ziezaiekeen
hainbati?



Jesusek, Jainkoaren Semeak, lagun zezakeen. 
Jesusek lagundu zuen. Harengana zetozen guztiak
sendatuak ziren. Makuluekin bizitzan arrastaka
zebiltzanak oinez, korrika eta saltoka ibil zitezkeen.



Beste batzuk etorri 
ziren, legenarrez 
itsusi zeudenak.



Osasuntsu eta 
garbi geratu ziren 
Jesusek sendatu 
zituenean.



Demonioak jotako gizon eta emakumeak Jesusen
aurrean agertu
ziren. Berak
uzteko agindu
zien deabruei. 
Demonioek
obeditu
zutenean, 
jende beldurti
eta dohakabea
lasai eta alai 
bihurtu zen.



Jendetzaren ondoren, lau gizon saiatu ziren bere
lagunari Jesusengana iristen laguntzen. Baina ezin
izan ziren hurbildu. Zer egin zezaketen?



Gaixoa etxeko teilatura eramanez, 
lau lagun leialek sabaia baztertu
eta jaitsi egin zuten. 
Orain Jesusengandik
gertu zegoen.



Jesusek ikusi zuen lau lagunek
fedea zutela. Esan zion
gaixoari: "Zure bekatuak
barkatuta daude. 
Hartu zure ohea
eta ibili ". Gizona
zutik jarri zen, 
osasuntsu eta 
indartsu. Jesusek
sendatu zuen.



Gutxiago, Jesus txalupa batean zegoen
dizipuluekin. Ekaitz izugarri batek
astintzen zuen itsasoa. Jesus 
lo zegoen. Dizipuluek, 
izuturik, esnatu egin
zuten. "Jauna, salba
gaitzazu", oihukatu zuten. 
"Hil egingo gara!"



"Lasaitu", agindu zien Jesusek olatuei. Berehala
baretu zen itsasoa. "Zer gizon mota da hau?" Bere
dizipuluek xuxurlatu zuten. Haizeak eta itsasoak
ere obeditzen diote. Jesus Jainkoaren
Semea zela uste zuten, bere
mirariek beren aintza
erakusten zutelako. 
Dizipuluek ez zekiten, 
baina Jesus mirari

handiagoak egiten ikusi
behar zuten gizakien
artean Jainkoa zerbit-
zatzen zuen bitartean.



Jesusen mirariak

Jainkoaren Hitzaren historia bat, Biblia,

hemen lokatuta dago

Mateo 8-9, Marcos 1-2, 4
Lucas 4, 8, Juan 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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