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फार पूव�, दवेाने गॅि�एल दवेदतूाला 
मेरी नावाच्या एका गोड त�ण ज्यू 
कन्येकड ेपाठवले. त्याने ितला
सांिगतल,े "तुला मुलगा होईल
आिण त्याचे नाव येशू ठेव. 

त्याला सव�� 
पु� म्हटले जाईल. 

तो सवर्काळ 
राज्य करेल."



"ह ेकसे असू शकते?" आ�यर्च�कत 
झालेल्या मुलीने िवचारले. "मी 
कोणत्याही पु�षासोबत रािहलेलो
नाही." दवेदतूाने मरीयेला 
सांिगतले क� मूल 
दवेाकडून येईल. 
मानव िपता 
नसता.



मग दवेदतूाने मरीयेला सांिगतले क� ितची 
चुलत बहीण एिलझाबेथला म्हातारपणात 
बाळ होत आह.े हाही 
एक चमत्कारच होता. 
त्यानंतर लवकरच 
मेरीने एिलझाबेथला 
भेट �दली. त्यांनी 
एक� दवेाची 
स्तुती केली.



मेरीने योसेफ 
नावाच्या माणसाशी 
ल� केले होत.े 
मेरीला बाळाची
अपेक्षा आह ेहे
कळल्यावर 
योसेफला दःुख
झाले. त्याला वाटले 
दसुरा कोणीतरी
बाप आह.े



एका स्व�ात, दवेाच्या दवेदतूाने 
योसेफाला सांिगतले क� हा 
मुलगा दवेाचा पु� आह.े योसेफ 
मरीयेला येशूची काळजी
घेण्यास मदत करणार होता.



योसेफने दवेावर िव�ास ठेवला आिण त्याचे पालन 
केल.े त्याने आपल्या दशेाचे कायदहेी पाळले. नवीन 
काय�ामुळे, तो आिण 
मेरी त्यांच्या 
मूळ गावी, 

बेथलेहमेला त्यांचा कर भरण्यासाठी िनघाले.



मेरी ितच्या बाळाला 
जन्म दणे्यासाठी तयार 
होती. पण जोसेफला
कुठेही खोली 
िमळाली नाही. 
सवर् डाव 

भरले 
होत.े



जोसेफला शेवटी एक िस्थरस्थावर सापडला. तेथे, 
बाळ येशूचा जन्म झाला. त्याच्या 
आईने त्याला एका गो�ात 
ठेवले, िजथे 
�ाण्यांचे 
अ� 

सहसा ठेवले जात असे.



जवळच, म�ढपाळ त्यांच्या झोपलेल्या कळपांचे 
रक्षण करत होत.े दवेाचा दवेदतू �कट 

झाला आिण त्याने 
त्यांना 

आ�यर्कारक 
बातमी 
सांिगतली.

तुम्हाला बाळ 
गो�ात 

पडलेले �दसेल."



"आज तुमच्यासाठी डिेव्हडच्या शहरात एक तारणारा 
जन्मला आह ेजो ि�स्त �भु आह.े 

तुम्हाला बाळ 
गो�ात 
पडलेले 
�दसेल."



अचानक, आणखी बरेच तेजस्वी दवेदतू �कट झाले, 
त्यांनी दवेाची स्तुती केली आिण म्हटले, 

"परमे�राचा गौरव आिण 

पृथ्वीवरील शांती,
माणसांसाठी 

चांगली इच्छा."



म�ढपाळ घाईघाईने तबेल्याकड ेगेले. 
बाळाला पािहल्यानंतर त्यानंी येशूब�ल 
दवेदतूांनी जे सािंगतले होते ते त्यांना 

भेटले असे सवा�ना सांिगतल.े



चाळीस �दवसानंतंर, 
योसेफ आिण मेरीने 
येशूला जे�सलेमच्या 
मं�दरात आणले. तेथे 
िशमोन नावाच्या एका 
माणसाने बाळासाठी 
दवेाची स्तुती केली, 
तर �भूचा दसुरा सेवक 
वृ� अण्णाने आभार 
मानले.



दोघांनाही माहीत होते क� 
येशू हा दवेाचा पु�, वचन 
�दलेला तारणारा आह.े 
योसेफने दोन प�यांचा
बळी �दला. ह े
अपर्ण होते दवेाच्या 
िनयमानुसार गरीब 
लोकांनी जेव्हा नवजात 
मुलाला परम�ेराला 
अपर्ण केले तेव्हा 
ते आणावे.



काही काळानतंर, 
एका खास तारेने 
पूव�कडील दशेातील 
ज्ञानी पु�षांना 

जे�सलेमला नेले. 
"ज्यूंचा राजा जन्मला तो कोठे 
आह?े" त्यांनी िवचारलं. "आम्हाला 
त्याची पूजा करायची आह.े"



हरेोद राजाने शहाण्या 
माणसांब�ल ऐकले. 
�ासलेल्या, त्याने 
त्यांना येशू सापडल्यावर 
सांगण्यास सांिगतले. 
"मलाही त्याची उपासना 
करायची आह,े" हरेोद 
म्हणाला. पण तो खोटे बोलत 
होता. हरेोदला 
येशूला 
मारायचे 
होत.े



तारेने शहाण्या माणसांना नमेक्या घरात 
नेले जेथे मेरी आिण जोसेफ लहान 
मुलासह राहत होत.े उपासनेत 
गुडघे टेकून, �वाशांनी येशूला 

सोन्याचे आिण 
अ�राच्या 
भरपूर भेटवस्तू 
�दल्या.



दवेाने ज्ञानी पु�षानंा गु�पणे 
घरी परतण्याचा इशारा 
�दला. हरेोद संतापला. येशूचा 
नाश करण्याच्या िनधार्रान,े द�ु 
शासकाने बेथलेहमेमधील सवर्

बालकांना 
ठार 
मारल.े



पण हरेोद दवेाच्या पु�ाला
इजा क� शकला नाही!
स्व�ात चेतावणी �दल्याने 
योसेफ मेरी आिण येशूला 
इिज�मध्ये सुरिक्षतपणे 
घेऊन गेला.



हरेोद मरण 
पावल्यावर योसेफने 
मरीया आिण येशूला 
इिज�मधून 

परत आणले. 
ते गालील समु�ाजवळील नासरेथ 
या छो�ाशा गावात राहत होत.े



येशूचा जन्म

वाचे वचन बायबलमधील एक कथा,

मध्ये आढळते

मॅथ्यू 1-2, लूक 1-2

"मच्या ब्दांचे �वेश�ार �काश दतेे."
स्त� ११९:१३०



द एंड



आह बायल कथा आपल्याला आपल्या 
अ�त दवेाब�ल सांगते ज्याने आपल्याला बनवले 

आह ेिण आपण त्याला ओळखावे अशी त्याची इच्छा आह.

तुम्ही जणतो क� आपण वाईट गो�ी केल्या आहते, ज्याला 
तो पाप म्हणतो. पापाची िशक्षा मृत्यू आह,े परंतु दवे 

तुमच्यावर खूप �ेम करतो, त्याने त्याचा एकुलता एक पु� 
येशू याला वधस्तंभावर मरण्यासाठी आिण तुमच्या 

पापांची िशक्षा भोगण्यासाठी पाठवले. मग येशू पुन्हा 
िजवंत झाला आिण स्वगार्त गेला! जर तुम्ही येशूवर 
िव�ास ठेवला आिण त्याला तुमच्या पापांची क्षमा 

करण्यास सांिगतले तर तो ते करेल! तो आता तुमच्यामध्ये 
येईल आिण तुम्ही त्याच्यासोबत कायमचे झाला.



पुन्हा िव�ास असेल क� ह ेसत्य आह,े तर दवेाला ह े
सांगा: ि�य येशू, माझा िव�ास आह ेक� तू दवे आहसे, 
आिण माझ्या पापांसाठी मरणारा माणूस झाला आिण 
आता तू पुन्हा िजवंत झालास. कृपया माझ्या जीवनात 
या आिण माझ्या पापांची क्षमा कर, जेणेक�न मला 

आता नवीन जीवन िमळेल आिण एक �दवस 
तुझ्याबरोबर कायमचा जाईल. तुझी आज्ञा पाळण्यास 

आिण तुझ्या मुला�माणे तुझ्यासाठी जगण्यास 
मला मदत तुझी. आमेन.

बायल वाचा तुझ्या दररोज दवेाशी बोला!
तुझ्यासाठी ३:१६
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