


Nazareteko Jesusi 
buruz gogarteak 

Fr. Luis Villasar rf 

'M 

'•rX 

~ w . § § § § § I 
' • • • • # • • • 

' # • # # # # # # # 
;$l # # # # # # # # 4 
"• ̂ •^•-•-•^•j^AAA. 

: si iii II # # # @ i 

*A_AAAAAr£A_ 
? £ > # # # # # • • • 
:AJ* J*J*J*J*J*J*J* W #_• # • # # # # 

# • # # # #i # m 
~ # • # # • # 

i t • # # # # # $ 
«^ # • • • • • • • 

• - • _ • • • • • • • # 6? # # # # # # # # w w w w w w w w 

• • • • • • # 
- • • • • • • • 
II II • • • • » * 

A A Jk j«k J » «k *Bk Jlk 

#•* $ 

;*>< 

<% 

vjfr „. ' 

% 
IB_l !_• ••riî P-""-|V 
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"Ama Birjinagandik jaioa" 
(Lc 2, 7) 

M 
JL T JLesias hori, hots, gizonen Salbatzai-
lea, Belenen jaio eta Nazareten biziko zela — 
harik eta bizitza ageria egiten hasi arte—, ho-
ri guztia jakin zezaketen juduek, Jainkoak be-
rak aldez aurretik profeten bidez adierazi zie-
lako. Testamentu Zaharreko liburuetan 
zetorren(9). Mesias baten esperoan zeuden, ba-
da, juduak. 

Andre Maria izango zen Mesias horren 
ama. Andre Mariak aingeru baten bidez izan 
zuen zeruko abisua, hots, haur baten ama 
gertatuko zela, eta haur hori izango zela gizo-
nen Salbatzailea; eta Ama Birjinak baiezkoa 
eman zion Jainkoari. 
(9) Ikus adibidez Is. 7, 7ss. 
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Elbarriaren sendaketa(26) 

D 
Mmjr erriz ere Jesus Kafarnaun-en sartu, eta 
etxean zela bazterretan zabaldu zen. Anitz 
jende bildu zen ateraino, eta Jesusek hitz egi-
ten zien. Eta horra non datozen Berarengana 
lau gizon, elbarri bat dakartela. Eta zegoen 
jendetzagatik ezin zezaketen Jesusenganaino 
eraman gizon hori. Orduan etxearen gainal-
dea biluztu eta handik behera jaitsi zuten gai-
xoa, beronen ohetxo eta guzti. 

Haien fedea ikustean, esaten dio Jesusek 
elbarriari: "Ene seme, barkatzen zaizkizu zeure 
bekatuak". 

(26) Mc2,l-12 
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Lepradunaren sendaketa(28) 

1 esusen garaian oso zabaldurik zegoen 
w lepra edo legena Palestina aldean. Eta eto-
rri zen Jesusengana lepradun bat; eta belauni-
katurik, esan zion: "Nahi baldin baduzu, senda 
nazakezu". 

Jesusek berriz, errukiturik, eskua luzatu 
zuen, eta gaixoa ukituz, esan zuen: "Nahi dut. 
Senda zaitez". Hori esan eta, lepra berehala al-
dendu zen harengandik, eta garbiturik geldi-
tu zen. Jesusek bidali egin zuen, zorrotz esa-
nez: 

—"Begira, gero, ez inori esan. Zoaz, hala ere, 
apaizarengana eta eskaini garbikuntzaren ordai-

(28) Mc 1,40-45 
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Bi sendaketa: sinagoga-buruaren 
alabarena eta berau baino 

lehenago zenarena 

I esusek berriz ere itsasoz beste aldera jo 
J zuen eta jende handia bildu zitzaion eta itsas 
ondoan zen. 

Eta horra non azaltzen den sinagoga-burue-
tako bat, Jairo izenekoa, eta Jesus ikustean, bero-
nen oinetan belaunikatu, eta arren eta arren erre-
gutzen zion esanez: "Nire alaba azkenetan dago. 
Etor zaitez, jar ezazu eskua haren gain, salba eta 
bizi dadin".{29) 

Eta berarekin joan zen Jesus, eta jende-
talde handiak jarraitzen zion honi, alde guz-
tietatik estutzen zutela. 

Eta horra emakume bat ere, hamabi 
urtez odoljarioaz zegoena eta mediku asko-

(29) Mc 5, 21-43 
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Ogi eta arrainen ugalketa 

%»*,/ rdua aurrera zihoalarik, hurreratu zi-
tzaizkion ikasleak, esanez: "Toki bakartia da hau, 
eta ordua aurrera doa. Bidal itzazu, bada, hemen-
dik gertu diren herri eta auzoetara berentzat zer 
jan eros dezaten". 

Eta Berak erantzun zien: "Emaizkiezue 
zeuek zer jan"'. 

Eta erantzun zioten: "Joan eta eros ditza-
gun berrehun denariotako ogia eta horiei jaten 
eman diezaiegun". 

Eta Jesusek esaten die: " Zenbat ogi ditu-
zue? Joan eta ikus". 

(34) Mc6,35 

63 













Kanaango emakumearen 
fedea(36) 

T 
I esus handik irten eta Tiro eta Sidon-go 

v mugetara joan zen: eta etxe batean sartuz, 
ez zuen nahi Bera han zegoenik inork ere 
jakiterik; ezin, ordea, ezkutuan egon. Izan ere, 
emakume bat —zeinen alaba deabru zikinak 
oinetan hartua zuen—, Jesus han zela jakin 
zueneko sartu zen etxean, eta Jesusen oinetan 
belaunikatu zen. Erlijioz jentila zen emaku-
mea, arrazaz sirio-feniziarra. Eta eskatzen 
zion Jesusi bere alabagandik bota zezala 
deabrua. 

Jesusek esan zion: "Utzi lehenengo semeak 
ase daitezen, zeren ez baita egoki semeen ogia 
hartu eta txakurrei botatzea". 

(36) Cf.Mc7,24-30 
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