Biblio por infanoj
prezentas

La Naskiĝo
de Jesuo

Antaŭ longe, Dio sendis la anĝelon
Gabrielo al dolĉa juna juda fraŭlino
nomata Maria. Li diris al ŝi, “Vi
havos filon kaj nomos Lian nomon
Jesuo. Li estos nomata Filo
de la Plejaltulo. Li reĝos
eterne.”
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La anĝelo tiam diris al
Maria, ke ŝia kuzino
Elizabeto tuj naskos
bebon en sia maljuneco.
Ĉi tio ankaŭ estis
miraklo. Baldaŭ
poste, Maria
vizitis Elizabeton.
Ili kune laŭdis
Dion.

“Kiel tio eblas?” la mirigita
knabino demandis. “Mi ne estis
kun iu ajn viro.” La anĝelo diris
al Maria, ke la infano venos
de Dio. Ne ekzistus
homa patro.
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En sonĝo, la anĝelo de Dio diris
al Jozefo, ke ĉi tiu infano estas
la Filo de Dio. Jozefo tuj helpi
al Maria zorgi pri Jesuo.

Maria estis engaĝita
edziniĝi al viro nomata
Jozefo. Jozefo estis
malĝoja, kiam li eksciis,
ke Maria atendas
bebon. Li pensis,
ke iu alia viro
estas la patro.
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Jozefo fidis kaj obeis Dion. Li ankaŭ obeis la leĝojn
de sia lando. Pro nova leĝo, li kaj Maria foriris al
Betlehemo, sia hejmurbo,
por pagi siajn impostojn.

Maria estis preta
havi sian bebon. Sed
Jozefo ne povis trovi
ĉambron ie ajn. Ĉiuj
gastejoj estis
plenaj.
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Jozefo fine trovis stalon. Tie naskiĝis Bebo Jesuo.
Lia patrino sidigis lin en staltrogo, lokon kie kutime
manĝi la bestojn.

Proksime paŝtistoj gardis siajn dormantajn gregojn.
La anĝelo de Dio aperis kaj diris al
ili la mirindan novaĵon.
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Subite multaj pli helaj anĝeloj aperis, laŭdante
Dion kaj dirante: “Gloru al Dio en la
Plej Alta kaj sur la tero paco, bona
volo al
homoj.”

“Hodiaŭ estas naskita al vi en la urbo de Davido
Savanton, kiu estas Kristo, la Sinjoro.
Vi trovos la Bebon kuŝantan en
staltrogo.”
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La paŝtistoj rapidis al la stalo.
Post kiam ili vidis la Bebon, ili diris
al ĉiuj, ke ili renkontas, kion diris la
anĝeloj pri Jesuo.

Kvardek tagojn poste,
Jozefo kaj Maria
kondukis Jesuon al la
templo en Jerusalemo.
Tie viro nomata
Simeono laŭdis Dion
por la Bebo,
dum la
maljuna
Anna, alia
servisto
de la
Sinjoro,
dankis.
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Ambaŭ sciis, ke Jesuo estas la
Filo de Dio, la promesita Savinto.
Jozefo oferis du
birdojn. Ĉi tio estis
la ofero, ke diris la
leĝo de Dio, ke
la malriĉuloj
devas alporti,
kiam ili
prezentis
novnaskitan
infanon al
la Sinjoro.

15

Iam poste,
speciala stelo
kondukis Saĝulojn
el orienta lando al
Jerusalemo.

“Kie estas Tiu, kiu
naskiĝas Reĝo de la
Judoj?” ili demandis.
“Ni volas adori Lin.”
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La stelo kondukis la Saĝulojn al la ĝusta
domo, kie Maria kaj Jozefo loĝis kun la
juna Infano. Ekgenuante pri
adoro, la vojaĝantoj donis al
Jesuo riĉajn donacojn el oro
kaj parfumo.

Reĝo Herodo aŭdis pri
la Saĝuloj. Timigita, li
petis ilin diri lin, kiam ili
trovis Jesuon. “Ankaŭ
mi volas adori Lin,”
Herodo diris. Sed li
mensogis. Herodo volis
mortigi Jesuon.
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Sed Herodo ne
povus damaĝi la Filon
de Dio! Avertita en
sonĝo, Jozefo prenis
Maria kaj Jesuon en
sekureco en
Egiptujo.

Dio avertis la Saĝulojn reveni
hejmen sekrete. Herodo
furiozis. Decidita detrui
Jesuon, la malvirta reganto
mortigis ĉiujn virajn infanojn
en Betlehemo.
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Kiam Herodo
mortis,

La Naskiĝo de Jesuo
Rakonto el la Vorto de Dio, la Biblio,
troviĝas en
Mateo 1-2, Luko 1-2

Jozefo rekondukis
Maria kaj Jesuon el Egiptujo.
Ili loĝis en la urbeto Nazareto,
proksime al la maro de Galileo.
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“La eniro de Viaj Vortoj lumas.”
Psalmo 119:130
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Ĉi tiu rakonto de la Biblio rakontas nin pri nia
mirinda Dio, kiu kreis nin kaj volas, ke vi ekkonu Lin.
Dio scias, ke ni faris malbonojn, kiujn Li nomas peko.
La puno pro peko estas morto, sed Dio amas vin tiel multe,
ke Li sendis Sian solan Filon, Jesuon, por morti sur Kruco
kaj esti punita pro viaj pekoj. Tiam Jesuo revenis al la vivo
kaj iris hejmen al la Ĉielo! Se vi kredas je Jesuo kaj petas
Lin pardoni viajn pekojn, Li faros ĝin! Li venos kaj vivos
en vi nun, kaj vi vivos kun Li eterne.

La Fino

Se vi kredas, ke ĉi tio estas la vero, diru ĉi tion al Dio:
Kara Jesuo, mi kredas, ke Vi estas Dio, kaj fariĝis homo
por morti pro miaj pekoj, kaj nun Vi vivas denove. Bonvolu
eniri en mian vivon kaj pardonu miajn pekojn, por ke mi havu
novan vivon nun, kaj unu tagon iru kun Vi eterne. Helpu
min obei Vin kaj vivi por Vi kiel Via infano. Amen.
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Legu la Biblion kaj parolu kun Dio ĉiutage! Johano 3:16
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