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સર્જનહાર
ઈશ્વર
સર્જનહાર
ઈશ્વર
અહીંઅહીં
છે ! છે!

હુ ં સર્જનહાર
ઈશ્વરને
કહેરાકહેરા
હુ ં સર્જનહાર
ઈશ્વરને
સાંસાં
ભળી
શકું શક
છં, ુ ં છં,
ભળી

‘હુ ં રમને સિાસવતાકાળ માટે બચાવી લઈશ.’

‘હુ ં રમને સિાસવતાકાળ માટે બચાવી લઈશ.’

હુ ં એક જુવાન સ્તીને જરોઈ શકું છં.

હુ ં એક જુવાન સ્તીને જરોઈ શકું છં.

રેન ુ ં નામ મદરયમ છે .

રેન ુ ં નામ મદરયમ છે .
હુ ં સર્જનહાર ઈશ્વરની એક
સારી આતમાને મદરયમને કહેરા
સાંભળી શકું છં,
‘રને એક િીકરરો થશે.
રેન ુ ં નામ ઈસુ હશે.
ઈસુ સર્જનહાર ઈશ્વરના આતમાથી છે .
ઈસુ રમને સિાસવતાકાળને માટે
બચાવી લેશ.ે ’
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હુ ં એક જુવાન માણસને જરોઈ શકું છં.
રેન ુ ં નામ ય ૂસફ છે .
ય ૂસફના પ ૂવતાજરો િાઉિ
રાજાના કુળમાંથી છે .
િાઉિ રાજા ઇબ્ાદહમના
કુળમાંથી છે .

હુ ં સર્જનહાર ઈશ્વરને એક સારી
આતમાને કહેરા સાંભળી શકું છં,
‘જા અને ય ૂસફને કહે કે
મદરયમ રેની પતની થશે.
મદરયમને એક િીકરરો થશે.
રેન ુ ં નામ ઈસુ હશે.
ઈસુ સર્જનહાર ઈશ્વરના આતમાથી છે .
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ઈસુ રમને સિાસવતાકાળને
માટે બચાવી લેશ.ે ’
5

5

સર્જનહાર ઈશ્વર આવી રહ્ા છે …

સમય વીરી ગયરો.
હુ ં સર્જનહાર ઈશ્વરને રારના
આકાશમાં એક નવા રારાનુ ં
સર્જન કરરા જરોઈ શકું છં.

6

નવરો રારરો ચમકી રહ્રો છે …
ચમકી રહ્રો છે …ચમકી રહ્રો છે .
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હુ ં જ્ાની માણસરોને રારના આકાશમાં
ઉપર જરોરા…ઉપર જરોરા…
ઉપર જરોરા…જરોઈ શકું છં.
નવરો રારરો બરાવી રહ્રો છે …
બરાવી રહ્રો છે …બરાવી રહ્રો છે .

હુ ં જ્ાની માણસરોને નવા રારાનરો
પીછરો કરરા, એક નાના નગર રરફ…
એક નાના રસરા પર…એક નાના ઝરોપડા
રરફ જરા જરોઈ શકું છં.
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હુ ં ય ૂસફ, રેની પતની મદરયમ અને
નાના બાળ ઈસુને જરોઈ શકું છં.
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હુ ં સર્જનહાર ઈશ્વરને કહેરા સાંભળી શકું
છં, ‘આ નાનુ ં બાળ ઈસુ સિાસવતાકાળને
માટે રમને બચાવી લેશ’ે

હુ ં જ્ાની માણસરોને નાના બાળ
ઈસુ માટે ગારા જરોઈ શકું છં.
સર્જનહાર ઈશ્વર રમને સિાસવતાકાળને
માટે બચાવવા એક નાના બાળક
રરીકે આવયા છે.
1010

સર્જનહાર ઈશ્વર અહીં છે!
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એ જ રાત્રે…
હુ ં ભરવાડરોને જરોઈ શકું છં.
હુ ં ઘેટાંને જરોઈ શકું છં.

હુ ં સર્જનહાર ઈશ્વરને એક સારી
આતમાને કહેરા સાંભળી શકું છં,
‘જા અને ભરવાડરોને કહે, બીશરો નદહ, હુ ં
સુવારાતા લાવું છં.
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ઈસુ રમને સિાસવતાકાળને માટે
બચાવી લેવા અહીં છે .’
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હુ ં એક મરોટી, મરોટી, મરોટી
ચમકિાર રરોશની જરોઈ શકું છં.
હુ ં જરોઈ શકું છં મરોટી, મરોટી, મરોટી
ચમકિાર રરોશની એક સારી આતમા છે .

હુ ં સારી આતમાને ભરવાડરોને
કહેરા સાંભળી શકું છં,
‘બીશરો નદહ, હુ ં
સુવારાતા લાવયરો છં.
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ઈસુ રમને સિાસવતાકાળને
માટે બચાવી લેવા અહીં છે.
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હુ ં એક…બે…ત્રણ…
ચાર…પાંચ…છ…સાર…
ઘણી, ઘણી, ઘણી, સારી આતમાઓને
સર્જનહાર ઈશ્વર માટે ગારા જરોઈ શકું છં.

હુ ં ઘણી, ઘણી, ઘણી સારી
આતમાઓને કહેરા સાંભળી શકું છં,
‘સર્જનહાર ઈશ્વર માટે ગાઓ.
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સવતા જેઓ ઈસુ માટે ગાય છે
રેઓને શાંવર થાઓ.’
17
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હુ ં ઘણી, ઘણી, ઘણી સારી આતમાઓને
આકાશમાં ઉપર…ઉપર…ઉપર…
જરા જરોઈ શકું છં.
હુ ં ભરવાડરોને ઈસુ માટે
ગારા જરોઈ શકું છં.

સર્જનહાર ઈશ્વર રમને
સિાસવતાકાળને માટે બચાવવા
એક નાના બાળક રરીકે આવયા છે .
18
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સર્જનહાર ઈશ્વર અહીં છે !
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ુ જોઈ
હંુ જોઈહંશકુ
ં છં

ણા વર્ષો
વીરીવર્ષો
ગયા.વીરી
ઘણા

શકું છં

ગયા.

નરો બાળ ઈસુ હવે એક

નાનરો બાળ ઈસુ હવે એક

ણસ થઈ ગયરો છે .

માણસ થઈ ગયરો છે .

જે બજારનરો દિવસ છે .

આજે બજારનરો દિવસ છે .

નગરમાં ઘણા લરોકરોને જરોઈ શકું છં.

હુ ં નગરમાં
ઘણા
ુ ં છં. લરોકરોને
એક માણસને
જરોઈ શક

જરોઈ શકું છં.

આંધળરો છે .

હુ ં એક માણસને જરોઈ શકું છં.

રે આંધળરો છે .
હુ ં ઈસુના વશષયરોને કહેરા
સાંભળી શકું છં,
‘શું આ આંધળા માણસે કરોઈ
ખરાબ કામ કયુું છે જેથી રે
આંધળરો જન્મયરો છે ?’
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હુ ં ઈસુને રેના વશષયરોને કહેરા
સાંભળી શકું છં,
‘ના, રેણે કરોઈ ખરાબ કામ કયુું
નથી જેથી રે આંધળરો જન્મયરો છે .
રે આંધળરો એટલા માટે જન્મયરો છે
જેથી રમે સર્જનહાર ઈશ્વરનુ ં
સામરયતા જરોઈ શકરો.
હુ ં ઈસુ છં, હુ ં રમને બચાવવા અહીં છં.’

હુ ં ઈસુને આંધળા માણસને
સપશતા કરરા જરોઈ શકું છં.
આંધળરો માણસ હવે જરોઈ શકે છે .
હુ ં ઈસુને કહેરા સાંભળી શકું છં,
22
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‘હુ ં જગરનુ ં અજવાળં છં.’
23
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હુ ં એક આતતમક આગેવાનને
આંધળરો માણસ જે હવે જરોઈ શકે છે
રેને કહેરા સાંભળી શકું છં,
‘રારંુ શુ ં કહેવ ું છે , એ માણસ કરોણ છે જેણે
રને સપશતા કયષો?’

આંધળરો માણસ જે હવે જરોઈ શકે છે
રેને હુ ં કહેરા સાંભળી શકું છં,
‘મને જે માણસે સપશતા કયષો રે ઈસુ છે .

24
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ઈસુ રમને સિાસવતાકાળ માટે
બચાવવા આવી ગયા છે .’

25

હુ ં આતતમક આગેવાનને, આંધળા
માણસને જે હવે જરોઈ શકે છે, રેને
નગરની બાહર કાઢી મ ૂકરા જરોઈ શકું છં.

હુ ં ઈસુને આંધળા માણસને જે
હવે જરોઈ શકે છે રેને કહેરા
સાંભળી શકું છં,
26
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‘ત ું શું કહે છે , હુ ં કરોણ છં?’
27
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હુ ં આંધળા માણસને જે હવે
જરોઈ શકે છે રેને ઈસુને કહેરા
સાંભળી શકું છં,
‘રમે મને સિાસવતાકાળને
માટે બચાવવા આવયા છરો.
રમે જગરનુ ં અજવાળં છરો.’

ઈસુ જગરનુ ં અજવાળં છે .

28
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અંધારાને દૂર કરવાનુ ં
સામરયતા ફકર ઈસુ પાસે છે .
સર્જનહાર ઈશ્વર અહીં છે !

29

તર આપનાર
શાંતરશાંઆપનાર

બીજરો બીજરો
દિવસ,સમય,
બીજરો સમય,
જરો દિવસ,
બીજા
જા સથળે
. સથળે .

હુ ં એક માણસને
ુ ં છં. શકું છં.
એક માણસને
જરોઈ શકજરોઈ

ુ ં નામ વસમરોન
રેન
છે .
નુ ં નામ
વસમરોન
છે .

હુ ં વસમરોનને ઈસુને કહેરા
સાંભળી શકું છં,
‘મહેરબાની કરીને
મારા ઘરે આવરો.’
હુ ં વસમરોનને અને ઈસુને વસમરોનના
ઘરની અંિર જરોઈ શકું છં.

30

30

31

31

હુ ં વસમરોનના ઘરની અંિર
એક સ્તીને પણ જરોઈ શકું છં.
આ સ્તીએ ઘણા ખરાબ
કામ કયાતા છે .
હુ ં આ સ્તીને ઈસુના પગે
પડરા જરોઈ શકું છં.

હુ ં આ સ્તીને રડરા જરોઈ શકું છં.
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રેના આંસુ ઈસુના પગ
પર પડી રહ્ા છે .

33

હુ ં આ સ્તીને ઈસુના પગ
પરોરાના વાળથી સાફ
કરરા જરોઈ શકું છં.

હુ ં ઈસુને આ સ્તીને કહેરા
સાંભળી શકું છં,
‘રેં જેટલા પણ ખરાબ કામ
કયાતા છે રે સવતા માટે હુ ં
રને માફ કરંુ છં.
શાંવરએ જા.’
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ફકર ઈસુ શાંવર આપે છે .
અંધારાને દૂર કરવાનુ ં
સામરયતા ફકર ઈસુ પાસે છે .
સર્જનહાર ઈશ્વર અહીં છે !
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