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�યા ં�ધુી તમે તેને વેચતા નથી.



લાબંા સમય પછ�, ભગવાને મોકલ્યો
છે મેર� નામની મીઠ� �વુાન ય�દૂ�
�વુતીને દ�વ�ૂત ગે�બ્રયલ. તેણે તેણીને 
ક�ુ,ં "તને એક �તુ્ર થશે અને તે� ું
નામ ઈ� ુપાડશે. તે સવ�ચ્ચ 
�તુ્ર કહ�વાશે. તે હમંેશ માટ� 

રાજ કરશ.ે"



"આ ક�વી ર�તે હોઈ શક�?" 
આ�યર્ચ�કત છોકર�એ �છૂ�ુ.ં "�ુ ંકોઈ 
માણસ સાથે રહ્યો નથી." દ�વ�ૂતે 
મ�રયમને ક�ુ ંક� બાળક ભગવાન 
તરફથી આવશે. માનવ 
િપતા ન હોત.



પછ� �ૂતે મ�રયમને ક�ુ ં
ક� તેણીની િપતરાઈ બહ�ન 
એ�લઝાબેથને બાળક છે
તેણીની �દૃ્ધાવસ્થામા.ં આ 
પણ એક ચમત્કાર હતો. 
થોડા સમય પછ�, મેર�
એ�લઝાબેથની �લુાકાત 
લીધી. તેઓએ સાથે 
મળ�ને ઈ�રની 
સ્�િુત કર�.



મેર�એ જોસેફ નામના 
માણસ સાથે લગ્ન કયાર્ 
હતા. જોસેફને ખબર
પડ� ત્યાર� �ુઃખ થ�ુ ં
મેર� બાળકની અપેક્ષા 
રાખતી હતી. તેણે 
િવચા�ુ� ક� કોઈ અન્ય 
માણસ િપતા છે.



સ્વપ્નમા,ં ઈ�રના �ૂતે 
જોસેફને ક�ુ ંક� આ બાળક 
ભગવાનનો �તુ્ર હતો. જોસેફ 
મ�રયમને ઈ�નુી સભંાળ 
રાખવામા ંમદદ કરવાનો હતો.



જોસેફ ભગવાન પર િવ�ાસ અને આજ્ઞા પાળ�. તેણે પોતાના 
દ�શના કાયદા�ુ ંપણ પાલન ક�ુ�. નવા કાયદાને કારણે, તે 
અને મેર� તેમના વતન ગયા, 
બેથલહ�મ, તેમના કર 
�કૂવવા માટ�.



મેર� તેના બાળકને જન્મ 
આપવા તૈયાર હતી. પણ 
જોસેફને �ાયં �મ ન 
મળ્યો. બધી ધમર્શાળાઓ 
ભરાઈ ગઈ હતી.



ન�કમા,ં ઘેટાપંાળકો તેમના �તૂેલા ટોળાઓ�ુ ંરક્ષણ કરતા 
હતા. ઈ�રનો �ૂત દ�ખાયો અને 
તેઓને અ�ત સમાચાર 
સભંળાવ્યા.



ન�કમા,ં ઘેટાપંાળકો તેમના �તૂેલા ટોળાઓ�ુ ંરક્ષણ કરતા 
હતા. ભગવાનનો દ�વ�ૂત દ�ખાયો અને તેમને અ�ત સમાચાર 
સભંળાવ્યા. "આ �દવસે તમારા માટ� જન્મ 

થયો છે ડ�િવડ 
શહ�રમા ંએક 
તારણહાર 
� �ખ્રસ્ત 
પ્ર� ુછે. 

તમને બાળક મળશે 
ગમાણમા ં��ૂ ુ.ં"



અચાનક, ઘણા વ� ુતેજસ્વી એન્જલ્સ દ�ખાયા, ભગવાનની 
સ્�િુત કરવી અને કહ� છે, "ઉચ્ચમા ંભગવાનનો
મ�હમા અને �થૃ્વી પર શાિંત, ��ુુષો પ્રત્યે

સાર� ઇચ્છા."



ભરવાડો તબેલા તરફ દોડ� ગયા. બાળકને 
જોયા પછ� તેઓએ દર�કને ક�ુ ં�ૂતોએ ઈ� ુ
િવશે � ક�ુ ંહ� ુ ંતે તેઓને મળ્યા.



ચાળ�સ �દવસ પછ�, જોસેફ અને મેર� 
ઈ�નુે ય�શાલેમના મ�ંદરમાં
લઈ આવ્યા. ત્યા ંિસમોન 
નામના એક માણસે બાળક 
માટ� ભગવાનની સ્�િુત 
કર�, �યાર� �દૃ્ધ અ�ાએ, 

ભગવાનના 
બી� સેવકનો 

આભાર 
માન્યો.



બનંે �ણતા હતા ક� ઈ� ુઈ�રના 
�તુ્ર છે, વચન આપેલ તારણહાર. 
જોસેફ� બે પક્ષીઓ�ુ ંબ�લદાન 
આપ્�ુ.ં આ પ્રસાદ હતો 
ભગવાનનો કાયદો ક�ુ ં
ગર�બ લોકોએ ભગવાનને 

નવ�ત બાળક 
ર�ૂ કરતી 

વખતે 
લાવ�ુ ં
જોઈએ.



થોડા સમય પછ�, એક 
ખાસ તારો �વૂ�ય 
દ�શના જ્ઞાની ��ુુષોને
��ુસલેમ તરફ 
દોર� ગયો. 

"�નો જન્મ થયો છે તે �ા ંછે 
ય�દૂ�ઓનો રા�?" તેઓએ
�છૂ�ુ.ં "અમે તેની ��ૂ કરવા 
માગંીએ છ�એ."



રા� હ�રોદ� જ્ઞાની ��ુુષો 
િવશે સાભંળ્�ુ.ં પર�શાન, તેણે 
તેઓને ક�ુ ંક� �યાર� તેઓ 
ઈ�નુે મળ્યા ત્યાર� તેને 
જણાવો. "�ુ ંપણ તેની ��ૂ 
કરવા મા�ં ુ�,ં" હ�રોદ� ક�ુ.ં 
પણ તે ખો�ંુ બોલતો હતો. 
હ�રોદ ઈ�નુે માર� નાખવા 
માગંતો હતો.



સ્ટાર વાઈસ મેનને ચો�સ ઘર 
તરફ દોર� ગયો �યા ંમેર� અને 
જોસેફ નાના બાળક સાથે રહ�તો 
હતો. ��ૂમા ં� ૂટં�ણયે પડ�ને, 
પ્રવાસીઓએ ઈ�નુે સોના અને 

અ�રની ભર�રૂ 
ભેટો આપી.



ભગવાન જ્ઞાની ��ુુષો ચેતવણી 
�પુ્ત ર�તે ઘર� પાછા ફર�ુ.ં 
હ�રોદ �સુ્સે થયો. ઇ�નુો નાશ 
કરવાનો િનધાર્ર કર�ને, �ુષ્ટ 
શાસક� બેથલેહ�મના તમામ
છોકરાઓને માર� નાખ્યા.



પરં� ુહ�રોદ ઈ�રના 
�તુ્રને �કુસાન
પહ�ચાડ� શ�ો ન�હ! 
સ્વપ્નમા ંચેતવણી 
આપી, જોસેફ મેર�
અને ઈ�નુે 
ઇ�જપ્તમા ંસલામત 
ર�તે લઈ ગયો.



�યાર� હ�રોદ 
�તૃ્� ુપામ્યો જોસેફ 
મેર� અને ઈ�નુે 
ઇ�જપ્તમાથંી પાછા 
લાવ્યા. 

તેઓ નાઝર�થના નાના 
શહ�રમા ંરહ�તા હતા, ગાલીલ સ�દુ્ર ન�ક.



�સસનો જન્મ (જનમ)

માથંી એક વાતાર્ ભગવાનનો શબ્દ, બાઇબલ,

મા ંજોવા મળે છે

મેથ્� ુ૧-૨ (1-2), લ્�કુ ૧-૨ (1-2)

"પ્રવેશદ્વાર તમારા શબ્દો પ્રકાશ આપે છે."
ગીતશા� 119:130



સમાપ્ત



આ બાઇબલ વાતાર્ આપણન ેઆપણા અ�ત ઈ�ર િવશ ે
જણાવ ેછે �ણ ેઆપણન ેબનાવ્યા અન ે� ઈચ્છે છે ક� તમે તને ે�ણો.

ભગવાન �ણ ેછે ક� આપણ ેખરાબ કામ ક�ુ� છે, �ન ેત ેપાપ કહ� છે. 
પાપની સ� �તૃ્� ુછે, પરં� ુભગવાન તમન ેએટલો પ્રમે કર� છે ક� તણે ે
તનેા એકમાત્ર �તુ્રન ેમોકલ્યો, ઈ�,ુ ક્રોસ પર મરવા અને તમારા પાપો 
માટ� સ� ભોગવવા માટ�. પછ� ઈ� ુસ�વન થયા અન ેસ્વગર્મા ંઘર� 
ગયા! જો તમ ેઇ�મુા ંિવ�ાસ કરો છો અન ેતને ેતમારા પાપોની માફ� 

માગંો છો, ત ેકરશ!ે ત ેહવ ેઆવશ ેઅન ેતમારામા ં�વશ,ે 
અન ેતમ ેતનેી સાથ ેહમંશે માટ� �વશો.

જો તમ ેમાનો છો ક� આ સત્ય છે, તો ભગવાનન ેઆ કહો:
િપ્રય ઈ�,ુ �ુ ંમા�ુ ં� ંક� તમ ેભગવાન છો, અન ેમારા પાપો માટ� �તૃ્� ુ
પામલેા માણસ બન્યા, અન ેહવ ેતમ ેફર�થી �વો છો. �ૃપા કર�ન ેમારા 
�વનમા ંઆવો અન ેમારા પાપોન ેમાફ કરો, �થી �ુ ંહવ ેન�ુ ં�વન 

મળેવી શ�ંુ, અન ેએક �દવસ તમાર� સાથ ેકાયમ માટ� જઈ શ�ંુ. 
તમા�ંુ પાલન કરવા અન ેતમારા બાળક તર�ક� તમારા 

માટ� �વવામા ંમન ેમદદ કરો. આમીન.

બાઇબલ વાચંો અન ેદરરોજ ભગવાન સાથ ેવાત કરો! �હોન 3:16
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