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फार पूव�, ईश्वराने मेर� नावाच्या एका संुदर 
तरूणीकड ेगा�ब्रयल नावाच्या देवदतूाला 
पाठ�वले. त्याने �तला सां�गतले, “तुला 
एक मुलगा होणार, ज्याचे नाव येशू
असेल. तो ईश्वराचा मुलगा म्हणून

ओळखला जाणार. तो 
सदाकाळी 
शासन करेल.”



“हे कसे शक्य आहे?” आश्चयर्चक�त 
झालेल्या तरूणीने �वचारले. “मी
आजपय�त कोणत्याह� पुरूषासमवेत 
रा�हलेल� नाह�.” देवदतूाने मेर�ला 
सां�गतले क� हे मूल ईश्वराकडून 
येणार. त्याचा �पता 
कोणी मनुष्य 
असणार नाह�. 



देवदतूाने मग मेर�ला सा�ंगतले 
क� �तची चुलत ब�हण 
इ�लझाबेथला �तच्या 
म्हातारपणी मूल होणार
होते. हा सुद्धा एक 
चमत्कारच होता. 
लवकरच, मेर�ने 
इ�लझाबेथची भेट 
घेतल�. त्यांनी दोघीनंी
�मळून ईश्वराची 
प्राथर्ना केल�.



मेर�चे योसेफ नावाच्या 
एका माणसाशी लग्न
ठरले होते. योसेफला
जेव्हा समजले क� 
मेर�ला मूल होणार 
आहे, तेव्हा तो दःु
खी झाला. त्याला 
वाटले क� कोणी 
दसूरा पुरूष त्या 
मुलाचा �पता आहे. 



ईश्वराच्या देवदतूाने स्वप्नात येऊन 
योसेफला सां�गतले क� हे मूल 
ईश्वराचे आहे. येशूचे पालन 
करण्यासाठ� योसेफ मेर�ला मदत 
करणार होता. 



योसेफने ईश्वरावर �वश्वास ठेवला व त्याची आ�ा मानल�. 
त्याने त्याच्या देशाचे कायदेह� पाळले. नवीन कायद्यामुळे 
त्याने व मेर�ने कर चुकता 
करण्यासाठ� त्यांची मातभृूमी 
बेथलहेमकड े
प्रयाण केले. 



मेर� आता मूलाला जन्म 
देण्यासाठ� तयार होती.
पण योसेफला कोठेह�
खोल� �मळाल� नाह�.
सवर् धमर्शाळा
भरल्या होत्या. 



शवेट� योसेफला एक गोठा सापडला. �तथेच बालक येशूचा 
जन्म झाला. त्याच्या मातेने त्याला गोठ्यातील गव्हाणीत 
ठेवले, िजथे सामान्यतः जनावरांना
खाण्यासाठ� अन्न ठेवले जात.े 



जवळच, म�ढपाळ त्यांच्या झोपलेल्या म�ढ्यांचा कळप राखत 
होते. ईश्वराचा देवदतू प्रकट झाला व त्याने त्यानंा ह� गोड 
बातमी सां�गतल�. “आज ड�ेवडच्या ह्या शहरात तुमच्यासाठ� 

तुमच्या तारणहाराने, येशू �ख्रस्ताने 
जन्म घेतला 
आहे. तुम्हांला 
ते मूल 
गव्हाणीत 

�वसावलेले सापडले.”



अकस्मात, आणखीह� तेजस्वी देवदतू ईश्वराची प्राथर्ना 
करत प्रकट झाले व म्हणू लागले, “परमात्मा 
परमेश्वराचा जयजयकार असो, आ�ण 

पथृ्वीवर
शांती वसो, 

मानवाचे 
कल्याण होवो.”



म�ढपाळ लगबगीने गोठ्याकड ेगेले. मूल पाहून 
ते त्यांना भेटणा-या सवा�ना देवदतूाने त्यांना 
येशूबद्दल जे सां�गतले ते सांग ूलागले. 



चाळीस �दवसांनंतर योसेफ आ�ण मेर� 
येशूला जेरूसलेमच्या मं�दरात घेऊन 
आले. �तथे �शमोन नावाच्या एका
माणसाने मूलासाठ� ईश्वराची 
प्राथर्ना केल�, तसेच प्रभूची
अन्य एक से�वका म्हातार� 
एनाने आभार मानले. 
दोघांनाह� मा�हत होते क� 
येशू ईश्वराचा पुत्र –
वचनबद्ध तारणहार आहे.
योसेफने दोन प�ांचा बळी 
�दला. ईश्वराच्या 
कायद्यानुसार, गर�ब 
जनतेने प्रभूपाशी त्यांचे नवजात मूल
घेऊन येताना आणावयाची ह� भेट होती. 



काह� काळानंतर 
एका �वशषे ता-याने 
पूव�कडील देशीच्या 
�वद्वानांना 
जेरूसलेमचा 
रस्ता दाख�वला. 

“यहुद्यांचा राजा म्हणून 
जन्माला आलेला तो कोठे 
आहे?” त्यांनी �वचारले. 
“आम्हांला त्याची पूजा 
करायची आहे.”



राजा हेरोदने त्या 
�वद्वानां�वषयी ऐकले. 
त्रासून त्याने त्या 
�वद्वानांना सां�गतले क� 
जेव्हा त्यांना येशू सापडले 
तेव्हा त्यांनी त्याला कळवावे. 
“मला सुद्धा त्याची पूजा 
करायची आहे.” हेरोद 
म्हणाला. पण तो खोटे
बोलत होता. हेरोद 
येशूला ठार 
मारण्यास 
पाहत होता. 



ता-याने �वद्वानांना नेमके 
मेर� व योसेफ लहान मूलासह 
राहत असलेल्या जागी नेले. 
प्राथर्नेसाठ� गडुघे टेकवून त्या 
प्रवाशांनी येशूला सुवणार्च्या 

�कंमती भेटवस्तू व 
अ�र भेट केले. 



ईश्वराने �वद्वानांना गपुचुपपणे 
घर� परत जाण्याची चेतावणी
�दल�.  हेरोद संतापला होता.
येशूला नष्ट करण्याच्या उद्देशाने 
त्याने राज्यातील सवर् 
बालकांना ठार केले. 



पण हेरोद ईश्वराच्या
पुत्राचे काह�च वाकड े
करू शकला नाह�. 
स्वप्नात चेतावणी
�दल्यानुसार, योसेफ 
सुर�ेसाठ� मेर�
व येशूला घेऊन 
इिजप्तला गेला. 



जेव्हा हेरोद मरण 
पावला, तेव्हा योसेफ 
मेर� व येशूला घेऊन 
इिजप्तहून परत आला.

ते गॅ�लल समुद्राच्या 
जवळ असलेले छोटेसे 
शहर नाझारेथ मध्ये राहत होते. 



येशूचा जन्म 

ईश्वराची वाणी - बाइबल मधून गोष्ट

प्राप्त झाल� आहे 

मॅथ्यू 1-2, ल्यूक 1-2

“आपल्या वाणीतून आल्यास प्रकाश देत.े” 
प्लाज्म 119:130
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समाप्त

60



बाइबलमधील ह� गोष्ट आम्हांला आमच्या संुदर ईश्वरा�वषयी सांगते ज्याने 
आम्हांला बन�वले आ�ण ज्याची इच्छा अशी आहे क� आम्ह� त्याला ओळखावे.

ईश्वराला मा�हत आहे क� आम्ह� वाईट गोष्ट� केल्या आहेत, ज्याला तो पाप 
म्हणतो.  पापाची �श�ा मतृ्यू आहे, पण ईश्वर तुमच्यावर इतके पे्रम करतो क� 

त्याने तुमच्या पापांसाठ� �श�ा �मळावी आ�ण क्रॉसवर मरण यावे म्हणून त्याच्या 
एकुलत्या पुत्राला येशूला पाठ�वले.  नंतर येशू पुन्हा िजवंत झाला आ�ण स्वगार्तल्या 
घर� गेला.  जर तुम्ह� येशूमध्ये �वश्वास ठेवता आ�ण तुमच्या पापांसाठ� त्याने �मा 

करावी अशी त्याला �वनंती करता, तर तो नक्क� �मा कर�ल.  तो आता 
तुमच्याबरोबर येऊन राह�ल आ�ण तुम्ह� त्याच्याबरोबर कायम राहणार. 

जर हे सत्य आहे यावर तुम्ह� �वश्वास ठेवता, तर ईश्वराला हे सांगा:
�प्रय येशू, तू ईश्वर आहेस आ�ण माझ्या पापांसाठ� मतृ्यू भोगण्यास मनुष्य 

बनलास आ�ण आता तू पुन्हा जगतोस यावर माझा �वश्वास आहे.  कृपा करून 
माझ्या जीवनात ये आ�ण माझ्या पापांसाठ� मला �मा कर, जेणेकरून आता मला 
नवीन जीवन प्राप्त होईल, आ�ण एक �दवस मी कायम तुझ्याबरोबर राहण्यासाठ� 
�नघेन.  तुझी आ�ा पाळण्यासाठ� आ�ण तुझ ेमूल होऊन जगण्यासाठ� मला मदत 

कर.  आमेन. 

बाइबल वाचा आ�ण ईश्वराशी रोज बोला!  जॉन 3:16
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