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ખુબ સમય પુઢ, દેવની ગાિબ્રયેલ નાંવના 
દેવદૂતલા એક �પાળી યહૂદી બાઈ મિરયમ 
પાસી ંદવાડા.ં તેની તેલા  
સાંગા, “તુલા પોસા હુયીલ અન  
તેના નાંવ તંુ ઈસુ થેવસી. તો  
મોઠે દેવના પોસા સાંગાય�લ.  
                                  તો અનંતકાળ  
                                     સુધી રાજ  
                                            કરીલ.” 



“િયં િકસાક રીતે હુયી સક?” આ�ય� પામેલ 
પોસીની તીસાં સોદાં. “માં ત કને માનુસને 
હારી ની ગયેલ.” દેવદૂતની મિરયમ લા 
સાંગાં  
કા પોસા પરમે�ર પાસંુન  
યીલ. તેના બાહાસ  
દુનેના ની ંરહ.  



માગંુન તો દેવદૂત મિરયમ 
લા સાંગના કા તુની 
િપતરાઈ િબહિનસ 
એિલસાબેથ તેને ઘરડે 
ઉંમરમાં પન પોટાળી 
આહા. િયંહી ત ચમત્કાર 
આહા. તેને માગંુન તરત 
મિરયમ એિલસાબેથસે 
પાહના ગઈ. તેહી ં
મીળીની દેવના આભાર 
માના. 



મિરયમ લગ્� ક�લા 
સાટી યુસુફ ને હારી 
બાંદાયજલે હતી. જદવ 
યુસુફ લા ખબર પડની 
કા મિરયમ ને પોટમા ં
પોસા આહા, તાંહા તો 
ખુબ દુઃખી હતા. તેલા 
ઈસાં લાગના કા દૂસર ે
ગોહો ને હારી કાહી ં
તરી હવાં.  



સપના માં દેવદૂતની યુસુફલા 
સાંગાં કા યો બાળક ત દેવના 
પોસા આહા. યુસુફલા ઈસુની 
દેખભાળ માટે મિરયમ ની મદદ 
ક�લા પડીલ.  



યુસુફની દેવ વર િવ�ાસ થેવા અન તેની આ�ા પાળના. તો 
પોતાને દેશના િનયમ પન પાળના. નવા િનયમ ના લીધે ત� પોતાના 
ઘર બેથલેહેમ  
તરફ કરવેરા ભ�લા  
નીગંી ચૂકનાંત. 



મિરયમ ના િદવસ 
ન�ક િય ગેત. 
તાહાં યુસુફ લા 
તોડેક માં ઘર ની 
સાપડના. આખાં 
ઘર ભરલે હ�ાંત.  



છેવટે યુસુફની એક ગોઠણ ગવસી. તઠ બાળ ઈસુના જનમ હુયના. 
તેને આસ ની તેલા ગોઠા માં થેવાં, ઈસી �ગા કા જઠ  

ઢોર સા ચારા થેવામાં યે હતા. 



તેને આજુબાજુની ન�કમાં ઘેટાંપાળક િનજલે ઘેટાંલા  
સાચવ હ�ાંત. દેવના દૂત તેહને પાસી ં 
આનાત અન તેહલા અ�ભૂત (બેસ) ગોઠ  
                                      સાંગનાત. 



“આજ તુમને માટે બેથલેહેમ, દાવુદને શહેરમા ંએક તારનાર એટલ ે
કા િખ્રસ્ત જનમ લીના હા. તુમી ં 
બાળક લા એક ગોઠામા ંનીજલે હેરસાલ.” 



અચાનક ચળકતા દૂતના ઝંુડ દેખાયના, દેવની  
સ્તુિત કરતાં સાંગુલા લાગનાત, “દેવની મિહમા  
ધરતી વર અન આકાશમા ંહુય અન તેની  
                            શાંતી અન  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             શુભેચ્છા આખે  
                                     લોકાલા જડ.” 



ઘેટાંપાળક લેગ લેગ ગોઠામા ંગેત. બાળકલા 
મીળનાત માગંુન જલેા જલેા મીળનાત તેલા તેલા 
ઈસુ િવશ ેદેવદૂતની �ં સાંગાં તી ંસાંગનાત. 



ચાલીસ િદસ માગંુન યુસુફ  
અન મિરયમ ઈસુલા ય�શાલમે  
            દેવળમાં લી આનાત. તઠ  
            િસમોન નાંવ ના માનુસ  
            બાળકને માટે દેવની  
            સ્તુિત કરના. અન  
            ઘરડી ઉંમર  
            વાળા અ�ા,  
            જો દેવના  
            સેવક  
            હતા તો  
            પરમે�રના  
            આભાર  
            માનના.  



દોની જનાલા ખબર હતી કા ઈસુ ત 
દેવના પોસા આહા, જો તારનાર  
          વચન માં સાંગેલ તો.  
            યુસુફની દોન પ�ી  
            બિલદાન દીદાંત. િયં ત  
            એક દાન હતાં �ં દેવના  
            િનયમ પ્રમાણે  
            જદવ પોસાલા  
            અપ�ણ  
          કરત તદવ  
          ગરીબ લોકાં  
          દી સક  
          હ�ાંત.  



થોડાક સમય માગંુન,  
એક ખાસ તારા માગી  
લોક સાહલા પૂવ� િદશા  
માહુન ય�શાલેમમા ં 
લી આના.  
 
 
 
 
 
“યહૂદી ના રા� જન્મ લેવલા હતા 
તો કેવ આહા?” તેની સોદાં. 
“આમી તેની આરાધના ક�લા 
આહાંવ.” 



હેરોદ રા� માગી લોક િવશ ે
આયકના. તકલીફમાં તેની 
તેહલા સાંગાં કા જદવ તુમી 
ઇસુલા ગવસસા તાહાં માલા 
સાંગ�. “માં પન તેની 
આરાધના ક�લા આહાંવ,” 
હેરોદની તેહલા સાંગાં. પન તો 
ત ઠગ હતા. હેરોદ ઇસુલા મારી 
ટાકુલા માગ હતા.  



મિરયમ અન યુસુફ બાળક હારી ંજ ે
�ગા વર રહ હ�ાંત તે જ �ગાવર 
માગી લોક સાહલા તારા લી ગે. 
આરાધનામા ંઘંૂટણે પડીની તેહી ં
ઇસુલા સોનાની અન અ�રની 
મોહગી ભેટ દીદી.  



પરમે�રની માગી લોક સાહલા ગુ� 
રીતે ઘર �વલા સાંગાં. હેરોદ રગમા 
હતા. ઈસુલા નાશ ક�લા ન�ી કરી 
દુ� રા�ની બેથલેહેમના આખાં 
બારીકલા ંબાળક મારી ટાકાંત. 



પન હેરોદ, દેવને 
પોસાલા નુકસાન ની 
કરી સકીલ! સપના માં 
દેવની ચેતાવની 
આયકીની યુસુફ, 
મિરયમ અન ઇસુલા 
સલામત રીતે ઈ�� 
(િમસર) માં લી ગે. 



જદવ હેરોદ મરણ  
પામના તદવ યુસુફ,  
મિરયમ અન ઇસુલા  
ઈ�� (િમસર)  
માહુન  
 
 
 
 
 
 
 
 
પાછા લી આના. ત� ગાિલલી દરનેે  
સંુબુંર બારીક શહેર નાઝરથે માં રહનાંત. 



ઈસુ ના જનમ (જન્મ) 
 

પરમે�રને વચન, બાઇબલ માહુન ગોઠ,  
 

માહુન મીળી યેહે 
 

માથ્થી ૧-૨, લુક ૧-૨ 

“તુમને શબ્દના મેળાપ (બોલુલા) ઉજડે દેહે.” 
ગીતશા� ૧૧૯:૧૩૦ 
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યી બાઈબલ વારતા આપલા આચરય જનક પરમે�ર  
જનેી આપાલા બનવા તો આપલે તેલા �ણજન ઈસા સાંગહ.  

 
પરમે�ર �ણહ કા આપલે ખોટાં કામ ક�હ�ત. જલેા તો પાપ સાંગહ.  

પાપના દંડ ત મરણ આહા પન પરમે�ર તુમાવર ખુબ પે્રમ કરહ તાંહાં તેની તેના 
એકના એક પોસા ઈસુ િખ્રસ્ત તુમને પાપને દંડ સાટી ંકુ�સ વર મ�લા દવાડી 
દીદા. માગુન ઈસુ દેવ �વતા ઉઠના અન સરગમાં ચઢી ગે. જો તુમી ઈસુ વર 

િવ�ાસ કરસા અન તુમને પાપની માફી માગસા ત તો તુમાલા  
માફ કરી દીલ. તો આતાં તુમને �વનમાં યીલ અન તેમાં રહીલ   

અન તુમી અનંત�વન સુધી તેને હારી રહસાલ. 
 

જો તુમી િયં સાચાં આહા ઈસાં િવ�ાસ કરતાંહાસ ત પરમે�રલા ઈસાં સાંગાં: 
વ્હાલા ઈસુ માં િવ�ાસ કરાહાં કા તું પરમે�ર આહાસ અન માનુસના �પ ધારણ 
કરીની માને પાપને સાટી મરણ પામનાસ અન આજુ ફીરીથી �વતા આહાસ, 
આતાં દયા કરી માને �વનમાં યે અન માના પાપ માફ કરી દે. જથેી માં નવી 

િજંદગી �વી શકાં, અન એક િદસ અનંતકાળ સુધી તુને  
હારી રહી શકાં. તુની આ�ા પાળુલા અન તુને હારી તુના  

પોસા �સાં રહુલા મદદ કર. આમીન.  
 

બાઇબલ વાંચીની દેવ હારી દરરોજ ગોઠ લાવા.   યોહાન ૩:૧૬ 
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