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2

આપણા પવૂતાજરોના સમયમા…ં

હુ ંઘણા લરોકરોને જરોઈ શકંુ છ.ં

ઘણા લરોકરો સર્જનહાર ઈશ્વરને  
ઓળખરા નથી.

એક મોટંુ, મોટંુ, મોટંુ વાવાઝોડંુ

3

હુ ંએક માણસને જરોઈ શકંુ છ.ં

રેનુ ંનામ નહૂ છે.

નહૂ સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે ગાઈ રહ્રો છે.



4

હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘નહૂ એક મરોટી, મરોટી, મરોટી હરોડી બનાવ.

જલિી કર, એક મરોટંુ વાવાઝરોડુ ં 
આવી રહુ ંછ.ં

5

હુ ંરને, રારા પદરવારને અને  
બધા પ્ાણીઓને બચાવી લઈશ.

જલિી કર, એક મરોટંુ વાવાઝરોડુ ંઆવી રહુ ંછ.ં’
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હુ ંનહૂને બનાવરા…બનાવરા…
બનાવરા જરોઈ શકંુ છ.ં

જલિી કર, એક મરોટંુ  
વાવાઝરોડુ ંઆવી રહુ ંછ.ં

7

હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા સાભંળી 
શકંુ છ,ં ‘નહૂ, ત ુ,ં રારરો પદરવાર અને 
બધા પ્ાણીઓ મરોટી, મરોટી, મરોટી 
હરોડીમા ંજાઓ.

જલિી કર, એક મરોટંુ  
વાવાઝરોડુ ંઆવી રહુ ંછ.ં’



8

હુ ંનહૂ, રેનુ ંપદરવાર અને બધા  
પ્ાણીઓને મરોટી, મરોટી, મરોટી  
હરોડીમા ંજરા જરોઈ શકંુ છ.ં

9

પણી ઉપર…ઉપર…ઉપર… 
આવી રહુ ંછે.

જમીન પર પરૂ…પરૂ…પરૂ  
આવી રહુ ંછે.
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મરોટી, મરોટી, મરોટી હરોડીની  
અંિર નહૂ, રેનુ ંપદરવાર અને  
બધા પ્ાણીઓ આરામ… આરામ…
આરામ કરી રહ્ા છે.

11

મરોટંુ વાવાઝરોડુ ંથભંી… 
થભંી…થભંી રહુ ંછે.

પાણી નીચે…નીચે…નીચે  
ઊરરી રહુ ંછે.
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હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘નહૂ, ત ુ,ં રારરો પદરવાર અને બધા 
પ્ાણીઓ મરોટી, મરોટી, મરોટી હરોડીમાથંી 
બહાર આવરો.’

13

હુ ંનહૂ, રેનુ ંપદરવાર અને  
બધા પ્ાણીઓને મરોટી, મરોટી, મરોટી 
હરોડીમાથંી બ હાર આવરા  
જરોઈ શકંુ છ.ં
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હુ ંએક રંગીન પટ્રો આકાશમા ં 
ચમકરરો…ચમકરરો…ચમકરરો  
જરોઈ શકંુ છ.ં

15

હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા સાભંળી  
શકંુ છ,ં ‘હુ ંરમન ેબચાવી લઈશ.

રમે મને શરોધી લેશરો.’

સર્જનહાર ઈશ્વર આવી રહ્ા છે.
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ઘણા વષષો વીરી ગયા…

હુ ંએક માણસને જરોઈ શકંુ છ.ં

રેનુ ંનામ ઇબ્ાદહમ છે.

એક વવશેષ ભેટ

16

ઘણા વષષો વીરી ગયા…

હુ ંએક માણસને જરોઈ શકંુ છ.ં

રેનુ ંનામ ઇબ્ાદહમ છે.

એક વવશેષ ભેટ
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હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘ઇબ્ાદહમ, રારા બાળકરો દ્ારા,  
હુ ંઘણા લરોકરોને  
બચાવી લઈશ.’
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હુ ંજરોઈ શકંુ છ ંઇબ્ાદહમની એક પતની છે.

રેન ુ ંનામ સારા છે.

ઇબ્ાદહમ અને સારાને  
કરોઈ બાળકરો નહરોરા.

19

હુ ંઇબ્ાદહમને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘સર્જનહાર ઈશ્વર કશુ ં 
પણ કરી શકે છે.’
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સારા ભલૂી રહી છે… 

ભલૂી રહી છે…ભલૂી રહી છે.

ઇબ્ાદહમ કહી રહ્રો છે,

‘સર્જનહાર ઈશ્વર કશુ ં 

પણ કરી શકે છે.’

21

ઘણા વષષો વીરી ગયા.

સર્જનહાર ઈશ્વર કશુ ં 
પણ કરી શકે છે.
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હુ ંઇબ્ાદહમ અને રેની પતની  
સારાને જરોઈ શકંુ છ.ં

રેમનરો એક િીકરરો છે.

રેન ુ ંનામ ઇસહાક છે.

ઇબ્ાદહમ, સારા અને ઇસહાક ગાઈ રહ્ા  
છે…ગાઈ રહ્ા છે…ગાઈ રહ્ા છે.

23

હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘ઇબ્ાદહમ, ત ુ ંરારા િીકરા  
ઇસહાકની બચલ મને ચઢાવી િે.’



24

ઇબ્ાદહમ રનેા િીકરા ઇસહાકને પ્મે કરરરો હરરો.

ઇસહાક રનેા વપરા ઇબ્ાદહમન ેપે્મ કરરરો હરરો.

25

એક સાથ ેરેઓ પહાડ પર  
ચઢી…ચઢી…ચઢી રહ્ા છે.
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હુ ંઇસહાકને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘વપરાજી, સર્જનહાર ઈશ્વર  
માટે બચલ ચઢાવવા  
હલવાન કા ંછે?’

27

હુ ંઇબ્ાદહમને કહરેા સાભંળી શકંુ છ,ં

‘બચલ માટે સર્જનહાર ઈશ્વર  
હલવાન આપશ.ે’



28

ઇબ્ાદહમ કહી રહ્રો છે,

‘સર્જનહાર ઈશ્વર કશુ ં 
પણ કરી શકે છે.’

29

હુ ંઇસહાકને વેિી પર  
ચઢરા જરોઈ શકંુ છ.ં

હુ ંઇબ્ાદહમને રેનરો છરરો  
ઉઠાવરા જરોઈ શકંુ છ.ં



30

ઇબ્ાદહમ કહી રહ્રો છે,

‘સર્જનહાર ઈશ્વર કશુ ં 
પણ કરી શકે છે.’

31

હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘ઇબ્ાદહમ, થરોભી જા!

હુ ંઇચછ ંછ ંકે ઇસહાક જીવે!

હુ ંજે હલવાન આપુ ં 
રેની બચલ ચઢાવ.’



32

હુ ંસર્જનહાર ઈશ્વરને કહરેા  
સાભંળી શકંુ છ,ં

‘ઇબ્ાદહમ, રારા બાળકરો દ્ારા,  
હુ ંઘણા લરોકરોને બચાવી લઈશ.’

સર્જનહાર ઈશ્વર  
આવી રહ્ા છે.




