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�બુ સમય �ઢુ, દ�વની 
ગા�બ્રયેલ નાવંના દ�વ�ૂતલા 
એક �પાળ� ય�દૂ� બાઈ
મ�રયમ પાસ� દવાડા.ં



તેની તેલા સાગંા, “�લુા પોસા 
�યુીલ અન તેના નાવં � ું
ઈ� ુથેવસી. તો મોઠ� દ�વના 
પોસા સાગંાય�લ. તો 
અનતંકાળ �ધુી રાજ 

કર�લ.”



“િય� �કસાક ર�તે �યુી સક?” આ�યર્ 
પામેલ પોસીની તીસા ંસોદા.ં 
“મા ંત કને મા�સુને હાર� ની
ગયેલ.” દ�વ�ૂતની મ�રયમ 
લા સાગંા ંકા 
પોસા પરમે�ર 
પા�ુનં યીલ. 
તેના બાહાસ 

�ુનેના 
ન� રહ. 



મા�ુનં તો દ�વ�ૂત 
મ�રયમ લા સાગંના 
કા �નુી િપતરાઈ
�બહિનસ 
એ�લસાબેથ 
તેને ઘરડ� 
�મરમા ંપન 
પોટાળ� આહા.



િય�હ� ત ચમત્કાર 
આહા. તેને મા�ુનં 
તરત મ�રયમ 
એ�લસાબેથસે 
પાહના ગઈ. 
તેહ� મીળ�ની
દ�વના આભાર 
માના.



મ�રયમ લગ્ન ક�ુલા
સાટ� ��ુફુ ને હાર� 
બાદંાય�લ હતી. 
જદવ ��ુફુ લા ખબર
પડની કા મ�રયમ 
ને પોટમા ંપોસા 
આહા, તાહંા તો 
�બુ �ુઃખી હતા. 
તેલા ઈસા ંલાગના
કા �ૂસર� ગોહો ને
હાર� કાહ� તર� હવા.ં 



સપના મા ંદ�વ�ૂતની ��ુફુલા 
સાગંા ંકા યો બાળક ત દ�વના 
પોસા આહા. ��ુફુલા ઈ�નુી 
દ�ખભાળ માટ� મ�રયમ ની
મદદ ક�ુલા પડ�લ. 



��ુફુની દ�વ વર િવ�ાસ થેવા અન તેની 
આજ્ઞા પાળના. તો 
પોતાને દ�શના િનયમ 
પન પાળના. 
નવા િનયમ 

ના લીધે ત� પોતાના 
ઘર બેથલેહ�મ તરફ 
કરવેરા ભ�ુલા ન�ગી �કૂનાતં.



મ�રયમ ના �દવસ
ન�ક િય ગેત.
તાહા ં��ુફુ લા
તોડ�ક મા ંઘર
ની સાપડના.
આખા ં

ઘર ભર�લ 
હ�ાતં.



છેવટ� ��ુફુની એક ગોઠણ ગવસી. તઠ બાળ 
ઈ�નુા જનમ �યુના. તેને આસ ની તલેા 

ગોઠા મા ંથેવા,ં ઈસી �ગા
કા જઠ ઢોર

સા ચારા
થેવામાં

યે હતા.



તેને આ�ુબા�ુની ન�કમા ંઘટેાપંાળક
િન�લ ઘટેાલંા સાચવ હ�ાતં. 

દ�વના �ૂત તેહને 
પાસ� આનાત 

અન 
તેહલા 

અદ્દ�તૂ (બેસ) 
ગોઠ સાગંનાત.



“આજ �મુને માટ� બેથલેહ�મ, દા�દુને 
શહ�રમા ંએક તારનાર એટલે 

કા �ખ્રસ્ત જનમ 
લીના હા. �મુ� 

બાળક 
લા એક 

ગોઠામા ંની�લ 
હ�રસાલ.”



અચાનક ચળકતા �ૂતના �ડં 
દ�ખાયના, દ�વની સ્�િુત કરતા ં

સા�ંલુા લાગનાત, 
...



... “દ�વની મ�હમા ધરતી 
વર અન આકાશમા ં�યુ અન 

તેની શાતંી અન 

�ભેુચ્છા આખે
લોકાલા જડ.”



ઘટેાપંાળક લેગ લેગ ગોઠામા ંગેત. 
બાળકલા મીળનાત મા�ુનં �લા �લા 
મીળનાત તેલા તેલા ઈ� ુિવશે દ�વ�ૂતની 

જ� સાગંા ંત� સાગંનાત.



ચાલીસ �દસ 
મા�ુનં ��ુફુ
અન મ�રયમ 
ઈ�લુા ય�શાલેમ 
દ�વળમા ંલી 
આનાત. તઠ 
િસમોન નાવં ના
મા�સુ બાળકને
માટ� દ�વની 
સ્�િુત કરના.



અન ઘરડ� �મર 
વાળા અ�ા, જો
દ�વના સેવક હતા
તો પરમે�રના
આભાર માનના. 
દોની જનાલા 
ખબર હતી કા 
ઈ� ુત દ�વના 
પોસા આહા, જો
તારનાર વચન 
મા ંસાગેંલ તો.



��ુફુની દોન
પક્ષી બ�લદાન 
દ�દાતં. િય� ત
એક દાન હતા ં
જ� દ�વના િનયમ 
પ્રમાણે જદવ 
પોસાલા અપર્ણ 
કરત તદવ 
ગર�બ લોકાં દ�
સક હ�ાતં. 



થોડાક સમય મા�ુનં, 
એક ખાસ તારા માગી 
લોક સાહલા �વૂર્ �દશા
મા�નુ ય�શાલેમમા ંલી
આના. 

“ય�દૂ� ના રા� જન્મ 
લેવલા હતા તો ક�વ આહા?”
તેની સોદા.ં “આમી તેની
આરાધના ક�ુલા આહાવં.”



હ�રોદ રા� માગી
લોક િવશે આયકના. 
તકલીફમા ંતેની 
તેહલા સાગંા ંકા
જદવ �મુી ઇ�લુા
ગવસસા તાહા ં
માલા સાગં�.



“મા ંપન તેની 
આરાધના ક�ુલા 
આહાવં,” હ�રોદની
તેહલા સાગંા.ં પન 
તો ત ઠગ હતા. 
હ�રોદ ઇ�લુા માર� 
ટા�ુલા માગ 
હતા. 



મ�રયમ અન ��ુફુ બાળક હાર� � �ગા 
વર રહ હ�ાતં તે જ �ગાવર માગી 

લોક સાહલા તારા લી 
ગે. આરાધનામા ં� ૂટંણે 

પડ�ની તેહ� 
ઇ�લુા સોનાની 
અન અ�રની 
મોહગી ભેટ 
દ�દ�. 



પરમે�રની માગી
લોક સાહલા �પુ્ત
ર�તે ઘર �વલા 
સાગંા.ં હ�રોદ રગમા 

હતા.



ઈ�લુા નાશ ક�ુલા 
ન�� કર� �ુષ્ટ રા�ની 
બેથલેહ�મના આખાં
બાર�કલા ંબાળક માર� 

ટાકાતં.



પન હ�રોદ, દ�વને 
પોસાલા �કુસાન ની 
કર� સક�લ! સપના
મા ંદ�વની ચેતાવની 

આયક�ની ��ુફુ, 
મ�રયમ અન

ઇ�લુા

સલામત ર�તે ઈ�પ્ત 
(િમસર) મા ંલી ગે.



જદવ હ�રોદ મરણ 
પામના તદવ 
��ુફુ, મ�રયમ 
અન 

ઇ�લુા 
ઈ�પ્ત (િમસર) મા�નુ 
પાછા લી આના. ત� ગા�લલી દર�ને 
�ુ�ં ુરં બાર�ક શહ�ર નાઝર�થ મા ંરહનાતં.



ઈ� ુના જનમ (જન્મ)

પરમે�રને વચન, બાઇબલ મા�નુ ગોઠ, 

મા�નુ મીળ� યેહ�

માથ્થી ૧-૨, �કુ ૧-૨

“�મુને શબ્દના મેળાપ (બો�લુા) ઉ�ડ દ�હ�.”
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦



�રુાં



યી બાઈબલ વારતા આપલા 
આચરય જનક પરમે�ર �ની આપાલા 

બનવા તો આપલે તેલા �ણજન ઈસા સાગંહ. 

પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટા ંકામ ક�હ�ત. 
�લા તો પાપ સાગંહ. પાપના દંડ ત મરણ આહા

પન પરમે�ર �મુાવર �બુ પ્રેમ કરહ તાહંા ંતેની તેના 
એકના એક પોસા ઈ� ુ�ખ્રસ્ત �મુને પાપને દંડ સાટ� 

�ુ�ુસ વર મ�ુલા દવાડ� દ�દા. મા�નુ ઈ� ુદ�વ �વતા 
ઉઠના અન સરગમા ંચઢ� ગે. જો �મુી ઈ� ુવર િવ�ાસ 
કરસા અન �મુને પાપની માફ� માગસા ત તો �મુાલા 

માફ કર� દ�લ. તો આતા ં�મુને �વનમા ંયીલ
અન તેમા ંરહ�લ  અન �મુી અનતં�વન 

�ધુી તેને હાર� રહસાલ.



જો �મુી િય� સાચા ંઆહા ઈસા ંિવ�ાસ 
કરતાહંાસ ત પરમે�રલા ઈસા ંસાગંા:ં વ્હાલા 

ઈ� ુમા ંિવ�ાસ કરાહા ંકા � ુ ંપરમે�ર આહાસ અન 
મા�સુના �પ ધારણ કર�ની માને પાપને સાટ� 

મરણ પામનાસ અન આ�ુ ફ�ર�થી �વતા આહાસ, 
આતા ંદયા કર� માને �વનમા ંયે અન માના પાપ 
માફ કર� દ�. �થી મા ંનવી �જ�દગી �વી શકા,ં અન 
એક �દસ અનતંકાળ �ધુી �નુે હાર� રહ� શકા.ં �નુી 

આજ્ઞા પા�લા અન �નુે હાર� �નુા પોસા 
�સા ંર�લુા મદદ કર. આમીન. 

બાઇબલ વાચંીની દ�વ હાર� દરરોજ 
ગોઠ લાવા. યોહાન ૩:૧૬
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