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આહાઇ �ંવ લગી �મુી ઈકો નાયં.



ઘણો સમય �ઢુ, દ�વા ની ગા�બ્રએલ નાવચો 
દ�વ�ૂત દય એક બેસ નાગાય યે�દુ� બાલ 
મ�રયમ અ�ડયા દવડ�ન. તાનહ� તાદંય 
આખી, “�દુય પોસો હોદ ને તાચો નાવ 
� ુ ંઈ� ુથોિવસ. તો મટ� દ�વાચ� 
પોસો આખદ. તો �નતંકાળ 

�ધુી રાજ 
કરદ.”



“યા કસો ક�ુહ હોદ?” આચયર્ પામની 
પોસીની તાદાય આખી. “મય તે કોનાહ 
ગોહલા હાર� નાઈ �યની.” દ�વ�ૂત 
ની મ�રયમ દય આખી કાઈં પોસો
પરમે�ર પા�ુ ંયીદ. તાચો બાહાસ 
�ુનેચો નાઈ રહદ. 



મા�ંહૂ તો દ�વ�ૂત મ�રયમ દય
આખય કા � ુઝંી િપતરાઈ બહનીસ 
એ�લઝાબેથ તાચે ઘરડ� ઉમર 
મા ંપણ પટાળ� આહાય. 
યા�ુ ંતે ચમતકાર આહાય.
તાચે મગેં વેગેજ 
મ�રયમ એ�લઝાબેથ 
ચે ઘર પાહને ગેવ. 
તા�હ િમ�હુ� દ�વચો 
આભાર માની. 



મ�રયમ વરાડ કરો સાઠ�
��ુફુ હાર� બાધંાયની 
આસી. જય ��ુફુ દય 
ખબર લાગીન કા મ�રયમ 
ચે પટમા ંપોસો આહાય 
તય તો �ુઃખી આસી. 
તાદય અસો લાગીન 
કાઈ �ૂસર� ગોહલા 
હાર� કાહં� તય�ુ ંહોવો. 



સપના મા ંદ�વા ચે �ુતા ની ��ુફુ  
દય આખી કાઈ યો બાળ તો દ�વા
ચો આહાય. ��ુફુ દય ઈ� ુની 
દ�ખભાલ કરો માટ� મ�રયમ ચી
મદદ કરો પડદ. 



��ુફુ ની દ�વાવર િવ�ાસ થોવી ને આજ્ઞા પાળ�ન. તો 
પોતાચે દ�શ ચો િનયમ �ુ ંપાળ�ન. નવો િનયમ દય ઘી�નુે 
તો પોતાચે ઘર બેથલેહ�મ, 
તરફ ઘર વેરો ભરોદય 
િન�ુ ં�વ. 



મ�રયમ ચે �દસ 
નજદ�ક યાવ. તય
��ુફુ દય તલાક
મા ંઘર નાહા 
સાપડ�ન. આખે 
ઘર ભરને આસી. 



છેલ્લે ��ુફુ ની એક ગોઠો ગવિસન. તથય બાળ ઈ� ુચો 
જન્મ હોન. તાચે આસ ની તાદય ઘોઠામા ંથોવી.અસી �ગા 

કાઈ તથય બયલાચો ચારો
થોવો યેત આસી. 



તાચે આ�ુબા�ુ મા ંમ�ઢા ચે બાળદ� 
િનજને મેઢા દય સાચવત આસી. દ�વચો 
�ૂત તાહચે પાસી યી�નુી અદ�તુ ગોઠ 

આખી. 



“આજ �મુચા સાઠ� બેથલેહ�મ, દા�દૂ ચે શહ�ર મા ંએક 
તારનાર એટલે કા ઈ� ુ�ખ્રસ્ત જન્મ �લન આહાય. �મુ્હ� 
બાળક દય ગોઠામા ંિનજનો નાગઝા.”



અચાનક ચળગતો �ૂતા ચો �ડં દ�ખાન, દ�વાચંી 
સ્�િુત ક�ુહ� સાગોદય લાગીન, “દ�વાચંી મ�હમા 
ધરતી વર ને આકાશ મા ંહોઈ ને તાચી 

શાિંત ને 

�ભુેચ્છા આખે
લોકાદય િમલ.”



મ�ઢા ચે બાળદ� વેગ વેગ ગોઠા મા ં�વ. 
બાળક દય િમલીન મગેં તાહ� �દય �દય 
િમલીન તાદંય ઈ� ુિવષે દ�વાચંે �ૂત ની 
�ખના તા આખી.



ચાલીસ �દસ મા�ંહુ 
��ુફુ ને મ�રયમ ઈ�ુ
દય યે�સલેમ દ�વા દય 
દ�વળ મા ંઘી� ુયાવ. 
તથય િસમોન નાવંાચો
મા�સુ બાળક ચે સાઠ� 
દ�વાચંી 
સ્�િુત 
કર�. 



બેઘાદય ખબર આસી કાઈ ઈ�ુ તે 
દ�વાચ� પોસો આહાય. જો તારનાર 

વચન મા ં�ખના તો. ��ુફુ 
ની બેન ચીડ� બ�લદાન 
દ�દ. યા ત ેએક દાન 
આસી � દ�વાચંે િનયમ 
પ્રમાણે જય 
પોસા દય 
અપર્ણ 
કરત 
આસી 
તધવે 
ગર�બ લોક 
�દ� ુશકત 
આસી. 



થોડોક સમય મગ�ુ,ં 
એક ખાસ તારા માગંી 
લોકાદય �વૂર્ �દસા 
મા� ુય�શાલેમ મા ં
ઘી�યુાવ. 

“ય�દૂ� ચો રા� જન્મો
આસી તો કત આહાઇ?” 
તાહ� આખી. “આમી તાચે
આરાધના કરોદય યાવ.”



હ�રોદ રા� માગંી લોકચે 
િવશે આયક�ન. તકલીફ માં
તાહ� તાહદય આખી કાય
જધવે �મુી ઈ� ુદય ગાવ�ુ ં
કાઢઝા તય માદય આખઝા. 
“મય �ુ ંતાચી આરાધના
કરોદય આહાઇ.” હ�રોદ ની
તાહદય આખી. પણ તો તે
ઠગત આસી. હ�રોદ ઈ� ુ
દય મા�હ મેલોહ 
આસી. 



મ�રયમ ને ��ુફુ બાળક હાર� � 
�ગાવર રહત આસી તાજ 
�ગાવર એકદમ માગંી લોકાદય 
તારો ઘી�ુ ં�વ. આરાધનામા ં
� ૂટંણે પડ� તાહ� ઈ� ુદય 
સોનાચી ને અ�ર ચે મહગેં 

ભેટ દ�દ. 



પરમે�રની માગંી લોકા દય 
ઘર �વદય �પુ્ત ર�તે આખી. 
હ�રોદ રગ મા ંઆસી. ઈ� ુચો
નાસ કરો સાઠ� નકક� ક�ંુ ને 
�ુષ્ટ રા�ની બેથલેહ�મ ચે આખે 
બાર�ક પોસા દય મા�હ મેલીહ. 



પણ હ�રોદ દ�વાચંે પોસા 
દય કાય�ુ ં�કુસાન કર�
નાહા સક�ન! સપનામાં
દ�વાચંી ચેતવણી આય�ુહ 
��ુફુ, મ�રયમ, ને ઈ�ુ
દય સલામત ર�તે ઈ�પ્ત 
(િમસર) મા ંઘી� ુગેવ. 



જધવે હ�રોદ મર�ન 
તધવે ��ુફુ, મ�રયમ, 
ને ઈ� ુઈ�પ્ત (િમસર) 
મા� ુપાસે ઘી� ુ
યાવ. 

તે ગા�લલી દ�રયા ચે �મુ�રુ 
બાર�ક શહ�ર નાઝર�થ મા ંરહ�ન.



ઈ�ચુો જન્મ

પરમે�ર ચો વચન, બાઇબલ માચી ગોઠ

મા�નુ િમલની આહાય

માત્થી ૧-૨, �કુ ૧-૨

“�મુચો બોલોચો �મુદઈ ઉ�ડ દ�ય.”
ગીતશાત્ર: ૧૧૯:૧૩૦
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યી બાઇબલ વાતાર્ આપની આ�યર્જનક પરમે�ર 
�ની આપનાદય બનવી તાચે િવશે આપનાદય �નો આખત.

પરમે�ર �નયકા આપની � ૂડંો કામ કર�, �દય તો પાપ આખય. 
પાપચો દંડ ત મરણ આહાય, પણ પરમે�ર આપના વર પે્રમ કરય તય 
તાની તાચો એક ચો એક પોસો ઈ� ુ�ખ્રસ્ત �ઝુે પાપ સાઠ� દંડ માટ� �ુ�ુસ 
વર મરોદય દવ�ુ ંદ�ન. મગેં ઈ� ુદ�વ �વતો ઉઠ�ન સરગ મા ંચ�ુ ંગેવ. 

જો �મુી ઈ� ુવર િવ�ાસ કરઝા તો � ુદંય પાપચી માફ� માઘઝા તો 
�મુ દય માફ� દ�દ. તો �મુચે �વનમા ંયેદ ને રહદ ને �મુ્હ�

અનતં�વન �ધુી તાચે હાર� રહઝા.

જો �મુી યો સાચો આહાય અસો િવ�ાસ કરતહોવે તે પરમે�ર અસો 
આખાય. વાલો ઈ�,ુ મા ંિવ�ાસ કરંય કાઈ � ુ ંપરમે�ર આહાઇ ને 
મા�સુચો �પ ઘી�ુનં માઝ ેપાપ સાઠ� મર�ન ને આ� પાસો �વતો 

આહાય. આતા ંદયા કર� માઝે �વનમા ંમાઝો પાપ માફ ક�ંુ દ�. તયંથી 
મયં નવો �વન �વય ને એક �દસ �ઝુે હાર� અનતંકાળ �ધુી

�ઝુે હાર� રહન્દય. �ઝુી આજ્ઞા પાળ�ને �ઝુે હાર� પોસો
જશો રહ�દય મદદ કર. આમેન.

બાઇબલ વા�ંનેુ દ�વ હાર� �દનાય �દસ ગોઠ લાવો. યોહાન:૩:૧૬
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