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చాలా కాలం క్రితం, దేవుడు 
గాబ్రియేల్ దేవదూతను మేరీ 
అనే మధురమైన యూదు కన్యకు 
పంపాడు. అతను ఆమెతో, "నీకు ఒక 
కొడుకు పుట్టి, అతనికి యేసు 
అని పేరు అని పిలువబడతాడు. 

అతను శాశ్వతంగా 
పరిపాలిస్తాడు" 

అని ఆమెతో 
చెప్పాడు.



"ఇది ఎలా ఉంటుంది?" 
ఆశ్చర్యపోయిన అమ్మాయి 
అడిగింది. "నేను ఏ మనిషితోనూ
ఉండలేదు." బిడ్డ దేవుని నుండి 
వస్తాడని దేవదూత మేరీకి 
చెప్పాడు. మానవ 
తండ్రి ఉండడు.



దేవదూత మేరీకి ఆమె 
బంధువు ఎలిజబెత్ 
వృద్ధాప్యంలో ఒక 
బిడ్డను కలిగి ఉందని 
చెప్పాడు. ఇది కూడా 
ఒక అద్భుతం. 
వెంటనే, 
సందర్శించింది. 
వారు కలిసి 
దేవుణ్ణి 
స్తుతించారు.



మేరీకి జోసెఫ్ 
అనే వ్యక్తితో 
వివాహం 
నిశ్చయమైంది. 
మరియ బిడ్డకు 
జన్మనిస్తోందని 
తెలుసుకున్న 
జోసెఫ్ చాలా 
బాధపడ్డాడు. 
అతను వేరే 
వ్యక్తిని 
తండ్రి అని 
అనుకున్నాడు.



కలలో, దేవుని దూత జోసెఫ్కు ఈ 
బిడ్డ దేవుని కుమారుడని చెప్పాడు. 
యేసును చూసుకోవడానికి మేరీకి
జోసెఫ్ సహాయం చేయాల్సి ఉంది.



యోసేపు దేవుణ్ణి విశ్వసించాడు మరియు
విధేయత చూపాడు. అతను తన దేశ చట్టాలను కూడా 
పాటించాడు. కొత్త 
చట్టం కారణంగా, 
అతను మరియు 
మేరీ 

బెత్లెహెంకు బయలుదేరారు.



మేరీ తన బిడ్డను 
కనడానికి సిద్ధంగా 
ఉంది. కానీ జోసెఫ్కు
ఎక్కడా గది దొరకలేదు. 
సత్రాలన్నీ 
నిండిపోయాయి.



జోసెఫ్ చివరకు లాయం కనుగొన్నాడు. అక్కడ, 
బేబీ యేసు జన్మించాడు. అతని తల్లి అతన్ని 
పశువుల తొట్టిలో ఉంచింది, 
ఇది సాధారణంగా జంతువుల 
ఆహారాన్ని 
ఉంచే 
ప్రదేశం.



సమీపంలో, గొర్రెల కాపరులు తమ నిద్రిస్తున్న 
దేవుని దూత ప్రత్యక్షమై వారికి అద్భుతమైన 
వార్త చెప్పాడు. "ఈ రోజు దావీదు నగరంలో మీకు 

రక్షకుడు జన్మించాడు, అతను 
ప్రభువైన 
క్రీస్తు. 

తొట్టిలో 
పడి ఉన్న 

శిశువును మీరు 
కనుగొంటారు."



అకస్మాత్తుగా, చాలా మంది ప్రకాశవంతమైన 
దేవదూతలు కనిపించి, దేవుణ్ణి 
స్తుతిస్తూ, "అత్యున్నతమైన 

మరియు 

భూమిపై 
శాంతి, " అని 
అన్నారు.



గొర్రెల కాపరులు దొడ్డిదారిన
పరుగెత్తారు. శిశువును చూసిన 
తర్వాత, దేవదూతలు యేసు గురించి 
ఏమి చెప్పారో వారు కలిసిన ప్రతి 

ఒక్కరికీ చెప్పారు.



నలభై రోజుల తర్వాత, 
జోసెఫ్ మరియు మేరీ 
యెరూషలేములోని 
ఆలయానికి యేసును 
తీసుకువచ్చారు. 
అక్కడ సిమియోన్ 
అనే వ్యక్తి శిశువు
కోసం దేవుణ్ణి 
స్తుతించాడు, 
ప్రభువు యొక్క 
మరొక సేవకుడైన 
వృద్ధ అన్నా 
కృతజ్ఞతలు 
తెలిపాడు.



యేసు దేవుని కుమారుడని,
వాగ్దానం చేయబడిన 
రక్షకుడని ఇద్దరికీ 
తెలుసు. యోసేపు 
రెండు పక్షులను బలి 
ఇచ్చాడు. పేదలు 
నవజాత శిశువును 
భగవంతునికి 
సమర్పించేటప్పుడు 
తీసుకురావాలని 
దేవుని చట్టం 
చెప్పింది.



కొంతకాలం 
తర్వాత, ఒక 
ప్రత్యేక 
నక్షత్రం 
తూర్పు దేశం 
నుండి 

జ్ఞానులను జెరూసలేంకు 
తీసుకువెళ్లింది. "యూదుల 
రాజుగా జన్మించిన ఆయన 
ఎక్కడ ఉన్నాడు? వాళ్ళు
అడిగెను."



హేరోదు రాజు జ్ఞానుల 
గురించి విన్నాడు. 
కలవరపడి, యేసును 
కనుగొన్నప్పుడు 
చెప్పమని వారిని అడిగాడు. 
"నేను కూడా ఆయనను
ఆరాధించాలనుకుంటున్నాను" 
అని హేరోదు చెప్పాడు. 
కానీ అతను అబద్ధం . 
చంపాలనుకున్నాడు.



మేరీ మరియు జోసెఫ్ చిన్న 
పిల్లలతో నివసించిన ఖచ్చితమైన 
ఇంటికి జ్ఞానులను నక్షత్రం 
నడిపించింది. ఆరాధనలో 
మోకరిల్లి, ప్రయాణీకులు 

యేసుకు బంగారం 
బహుమానంగా 
ఇచ్చారు.



రహస్యంగా ఇంటికి 
తిరిగి రావాలని దేవుడు 
జ్ఞానులను హెచ్చరించాడు. 
హేరోదుకు కోపం వచ్చింది. 
యేసును నాశనం చేయాలని
నిశ్చయించుకున్న దుష్ట 

పాలకుడు చంపేశాడు.



కానీ హేరోదు దేవుని
కుమారునికి హాని 
చేయలేకపోయాడు! 
కలలో హెచ్చరించిన
జోసెఫ్ మేరీని 
మరియు యేసును 
ఈజిప్టులో.



హేరోదు 
చనిపోయినప్పుడు 
యోసేపు ఈజిప్ట్ 
నుండి మరియ మరియు 
యేసును 

తిరిగి తీసుకువచ్చాడు. వారు
గలిలయ పట్టణంలో నివసించారు.



యేసు జననం

దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ నుండి ఒక కథ,

లో కనుగొనబడ

మాథ్యూ 1-2, లూక్ 1-2

"మీ పదాల ప్రవేశం వెలుగునిస్తుంది." 
కీర్తన 119:130



ముగింపు



ఈ బైబిల్ కథ మనలను సృష్టించిన మన మరియు మీరు ఆయనను 
తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారని చెబుతుంది.

మనం చెడు పనులు చేశామని దేవునికి తెలుసు, దానిని పాపం అని 
అంటాడు. పాపానికి శిక్ష మరణం, కానీ దేవుడు నిన్ను చాలా 
ప్రేమిస్తున్నాడు, అతను తన ఏకైక కుమారుడైన యేసును

సిలువపై చనిపోవడానికి మరియు మీ పాపాలకు శిక్షించటానికి 
పంపాడు. అప్పుడు యేసు తిరిగి జీవించి స్వర్గానికి వెళ్ళాడు! 

మీరు యేసును విశ్వసించి, మీ పాపాలను ఇప్పుడు వచ్చి మీలో 
నివసిస్తారు, మీరు ఆయనతో కలకాలం జీవిస్తారు.

ఇది సత్యమని మీరు విశ్వసిస్తే, దేవునికి ఇలా చెప్పండి:
ప్రియమైన యేసు, మీరు దేవుడని నేను నమ్ముతున్నాను మరియు 

నా పాపాల కోసం చనిపోయే వ్యక్తి అయ్యాను మరియు 
ఇప్పుడు మీరు మళ్లీ జీవిస్తున్నారు. దయచేసి నా 

జీవితంలోకియు ఒక రోజు ఎప్పటికీ మీతో ఉండడానికి వెళ్లండి. 
నీకు విధేయత చూపడానికి మరియు నీ బిడ్డగా నీ కోసం 

జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయి. ఆమెన్.

బైబిల్ చదవండి మరియు ప్రతిరోజూ దేవునితో మాట్లాడండి! 
యోహాను 3:16
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