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ग�हरा साल प�हले देव ्िन तेना देवदतू  
�ज�ाईल येले मेर� नावनी एक गोड 
ज्यू�वस कन्या कडे धाडा. त्यांनी ितले 
सांग “तुले एक पोरगा होईल व्हयीन
त्यान्ह नाव जीजस राह�न तो 
वरला ना आडंोर राई. तो कायम 

राज्य कर�न.”



“हाय कस काय होईन?” सुन्न व्हयल
पोर नी ईचार. “मी तर अजनू कोणता
माणूस ना संग नह�”. देवदतू मेर� ले 
बोलना हाई लेकरू देव पैन होई. 
येना मानवी बाप 
राहणार नह�.



मंग देवदतू िन मेर� ले सांग 
क� ितनी चुलत बह�ण एिलझा 
बेथ ले म्हातारपण म्हा लेकरू 
व्हयंत हाई बी खास बात से
त्यानंतर मेर� एिलझाबेथ 
ले भेटनी. ितसनी देवनी 
तार�फ कर�.



मेर� न जोजेफ संगे
जमेल होत. मेर�ले  
लेकरू व्हनार से हाई 
समजेलवर तो दखुी 
व्हायना. त्याले वाटनं  
दसुरा कोणी माणूस
त्यांना बाप शे.



सपन मा ईसनी देव ना दतु 
नी असं सांग क� हाई लेकरू 
देव न से. जोजेफ जीजस
नी कायजी िलसन मेर� ले 
मदत करा ले लागना.



जोजेफ नी देवन आज्ञापालन करा आ�ण भरोसा ठेवा. 
त्यांसनी आपला देश ना कायदा बी पाया. नवीन कायदा 
मुळे तेले आ�ण मेर� ले 
तेसन मुळगाव बेथेलहेम 
ले कर देवासाठ� 
जाणं पडनं.



मेर� लेकरू ले 
जनम देणार होती. पण 
जोझेफले एक बी खोली
कोठेच भेटनी न्हाह�. 
सवर् खानावळ� फुल 
व्हत्यात.



सत� शेवट जोजेपले तबेला सापडना. बाल 
जीजस ना तठे जनम व्हयना. त्यांनी 
मायनी तेले गव्हानम्हा ठेवा जेठे 
परानीस्ले खावाले 
चारा टाकतस.



शेजारे बकरक्या तेसन्या जपेल कयप समाई ऱ्हायतात
ऱ्हायंतात. देवदतू परकट व्हयस्नी त्यासले गोड बातमी 
सांगी. “डे�व्हड अ साव्हर या सयरमा 

आज एक 
लेकरू 
जलमले 
येयल शे जो 
परभू �ाईस शे. 

तुमले लेकरू गव्हान 
म्हा सापड�”.



अचानक अनेक चमक्या देवदतू देवनी
तार�फ करत आ�ण मोठा देव ना �वजय 

असो “म्हणत परगट व्हयनात.”



बकरक्या घाई घाई थून तबेला कडे उनात. 
लेकरू देखेलवर देवदतूस नी जीजस ब�ल 
सांगेल तेसनी सवर् लोकसले सांग.



चाळ�स �दवस नंतर जोजेप आ�ण
मेर� नी �जजस ले जेरूसलेम ना
मं�दर म्हा आना. सायमन 
नावना मानुसनी लेकरू 
साठ� �ाथर्ना कर�. देवना 
सेवक अण्णा नी आभार 

मानात.



दोन्ह�स्ले माह�त होतं क� जीजस 
देवनं लेकरु व्हतं. जोझेफ नी दोन 
पक्षीसनं बिलदान कर. हाऊ 
देवना अरपण कायदा शे 
जो गर�ब लोक आपला 
लेकरू ले प�हला सावा देव 

पा आनतस. 



काह�वेळ नंतर, एक 
तारा ना मांगे मांगे 
जेरूसलम ना उगवती 
कल्ला काह� हुशार 
मानंसं उनात. 

“ज्यू लोकस ना राजा 
म्हणसनी जन्माले येयल कुठे 
शे?” तेस्नी �वचार. “आमली 
तेनी पूजा करनी शे.”



हेराड राजानी हुशार लोकस 
ब�ल आयक. त्यांनी 
तेसले �वचार तुम्ह�
जीजसले कवय देख. 
माले बी तेनी पूजा करानी 
शे. हेराड बोलना. पण 
तो खोटं बोली ऱ्हायतंा. 
हेराडले जीजस ले 
मारानं होतं.



हुशार माणसंसले तारा नी जठे मेर� आ�ण 
जोजेप लहान लेकरू बरोबर होतात तो रस्ता 
दावा. मुसा�फरसनी गडुघा टे�कसनी
परारथाना कर�. जीजसले सोन 
आ�ण अ�रनी भेट कर�.



देवनी हुशार माणसंले गपुचूप 
घर जावा न सांग. हेरारडले राग 
येयल होता. जीजसले माराणा 
हेतू नीच राजानी बेथेलहेम 
मदला सवर् पोरं मार� टाकात. 



पण देवना लेकरू ले
धक्का नह� लागणा! 
सपन मधला इशारा 
वरून जोझेफ आ�ण 
मेर� िन जीजसले इ�ज� 
मान सुखरूप आन.



हेराड मरेल वर जोजप 
आ�ण मेर�नी जीजसले 
इ�ज� म्हाई 
परत आन. 

गलँीली समु� ना बाज ूले नझारेत 
नावना लहान सयेरमा त्या ऱ्हायनातं.



जीजस ना जनम

‘देव’ ना दिुनया िन गोट, बायबल,

येना मा सापडेल शे 

म्याथू 1-2, लुके Luke 1-2

“तुम्हना शब्दस ना �वेश, �काश देस.”
स्तो� 119:130
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शेवट



हाई बायबल आपले ज्या अ�तु देवनी आपले बनायेल शे आ�ण
जेले असं वाटस क� तमु्ह� त्याले वयखाले पा�जे त्यांनी गो� सांगस.

देवले मा�तीहे क� आ�प वाईट गो�ी करेल शेत जेसले तो “पाप” म्हनस. 
पा�पी पापनी िशक्श्या म्हनजे मरन! पन देवन तमूनावर गैर �ेम से. देवनी 
तेन्हा एकमेव आंडोर “जीजस” ले तमु ना पाप फेडासाठे �ॉसवर चढाव्ह.
मंग “जीजस” परत जन्मल� उनात आ�ण आपला सगर् ना घर गयात. जर 
तमु्हले जीजस वर इ�ास हुईन आ�ण तमूना पापसनी माफ� मांगी, तो 

आते तमुन्हामा ईसन ऱ्हाईन. आनी तमु्ह�बी त�न्हा संगे कायम ऱ्हाश्यात.

जर तमु्हले असं वाटत आशीन क� हाई खरं शे, तर ते देवले सांगा: 
��य  जीजस, मन्हा इ�ास से क� त ूदेव शे, आ�ण मन्हा पाप फेडा 
साठे मानुस बनसन मराले येयल शे. आनी आते त ूपरत जन्मले ये. 
कृपा करसन मन्हा जीवन म्हातला पापसले माफ� कर, जेने कर�सन 
माले नवीन जीवन भेट� आ�ण एक �दवस तनू्हा बरोबर कायमसाठे 

येस.ू तनुी आज्ञा पायासाठ� माले मदत कर. आ�ण तनु्हा 
संतान म्हनीसन माले जगू दे. आमीन.

बायबल वाचा आ�ण देवसंगे रोज बोला! जॉन 3:16
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