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�હૂા દ�વાચો આરાધના કરત આસી. 
�ુસર� આખે લોક દ�વાચી આજ્ઞા 
નાયં માનત આસીને, તાચી િનયમ 
નાયં પાળત આસી. એક �દસ 
પરમે�રની �હૂાદય નવાયલાગય 
અસી ગોઠ આખી. “મય એ � ૂડંા 

�ુિનયાદય નાસ કરો 
આહાય”. 
�હૂાદય પરમે�રની 
આખી. “ખાલી �ઝુો 

�ુ�ંુબ બચદ”.



પરમે�રની �હૂાદય અસો આખી કાઈ મટો �રૂ 
યેવદય આહાય જો એ �ુિનયા આખી ઢાકંદ. 
લાકડાચો એક હોડગો બનાવી, એક મટો હોડ�
તામાહ �ઝુો �ુ�ંુબ ને આખે �નવર સમા�,ુ 

અસો �હૂાદય ��ુુમ દ�દ. પરમે�રની
�હૂાદય ન�� (ચો�સ) આદ�શ દ�દ. 

�હૂા કામમા ં
��ુ ુહં ગેવ.



�હૂાચો લોક મ�ક 
ઊડવો મડં�ન, કસાકાઈ 
તો હોડ� બનવત આસી. 

તયં�ુ ં�હૂાની
બનવોદય

ચા�જુ

રાખી.
તયં�ુ ં�હૂાની 

પરમે�રચે િવશે 
આખ�દય બદં નાહા 
કર�. ક�ન�ુનંાઈ
તાચો આયક�ત. 



�હૂા પાસી મટો િવ�ાસ 
આસી. તાચે �ઢુ� પાણી નાઈં 
વરસનો આસી તય�ુ ં તાચો 
પરમે�ર દ�વ વર િવ�ાસ 
આસી. થોડ�ક સમયમાજં 
તાની વાહન બનાવી.



આતા ંજનાવર યાવ. પરમે�રની ઘણે �તચે સાત ને, બેન 
�ુસર� આની મટ� ને બાર�ક ચીડ�, �ચે ને નીચે ડોઈવાળે 

હોડ�મા ંચ�ું ગ�વ. 



લોક કદાચ �હૂાચો મ�ક ઉડવત (કરત) 
હોવે જયં �નવર માઝ ભરાત 
આસી. તયં �ુ ંલોક પરમે�રચો 
િવ�ુદ્ધ મ�ક કર� બદં નાહા ં
કર�. તા�ંહ હોડ�મા ં
�ંવદય નાહા છોડ�. 



છેલ્લે, આખે
જનાવર ને ચીડ�

હોડ�મા ંભરા�ુ
ગેવ. �હૂાદય

પરમે�રની સાદ�
�મુી માઝં ઇયા � ુ ંને
�ઝુો �ુ�ંુબ. �હૂ તાચી

બાલ, તાચે તીન પોસે ને
પોસાચે બાલ ચ�ંુ �વ. મગેં 
પમે�રની બાર બદં કર�!



તય પાણી વરસીન.
ચાલીસ �દસ ને ચાલીસ રાત �ધુી
એકસરખો પાણી. આખો �ગો
પાણીયાખન ભરા� ુગેવ.



�રુાખન
આખો ગાવં ને

શહ�ર ભરા� ુગેવ. જય પાણી બદં
હોન તય ડોગર પણ પાણીમા ં�ડુને આસી. 
� �વતે આસી તે પણ મર�ન.



જસો પાણી ભરાન 
તસો હોડ� પાણી વર 
તરો મડં�ન. તામાહ 
�ધકાર હોવો, �ચો
માળ હોવે, ને હજડ
�બહવાય અસો લાગત 
હોવા, પણ જગ�ડુ 
માઠ� �હુાદય બચવી.



જગ�ડુ હોન તાચે પાચં મ�હને મગેં, �કૂો 
વારો દવડ�. ધીર�ર� ુહોડ� અર�રાટ �ચે 
ડોગરવર યી�નુે અટ�ુહ ગેવ. પાણી ઓછો 
હોવદય તાચી વાટ નાગંત �હૂદય આ�ુ 

�ૂસર� ચાલીસ �દસ રહ�ન.



�હૂાની કાગડો ને ક�તૂર દય ખબર ઘેવદય ઉજડ બાર�
મા� ુદવડ�. �કૂો �ગો નાહા સાપડ�ન

તય ક�તૂર 
�હૂા 
પાસી 

પાછો યાવ. એક અઠવા�ડયો
મગેં �હૂા આ�ુ પાછો દવડ�

ક�તૂર ની ��નૂ નાવાચો પાન
�હુામા ંઘી�ુ ંયાવ. તાચે આગલે

અઠવા�ડયામા ં�હુા દય ખબર
પડ�ન કાઈં જમીન �ખુાન 
હોવી તય ક�તૂર પાસો 
નાઈ ફ�ર�ન. 



પરમે�રની �હૂા દય આખી � ુ ંઆતા હોડ� 
છો�ુ ંદ�. તાચો �ુ�ંુબ િમળ�ુ ંની હોડ�દય
જનાવરહાર� ખાલી કરો મડં�ન. 



�હૂા કસોક મહાનતા
અ�ભુવી હવો. 
તાનહ� એક પાયો 
બનાવીને પરમે�રની 
આરાધના હાર� 
ધન્યવાદ કર�. 
કસાકાઈ તાની 
જગ�ડુ માઠો બચવી.



પરમે�રની 
�હૂાદય અ�યબ 
વચન દ�દ, પાસો 
મય લોકાચે પાપ સાઠ� 
�રૂ નાયં દવડય. દ�વાચે 
યાદ માટ� એક મટ� 
િનશાની દ�દ. 

પરમે�રની િનશાની�પ 
દ�વધ�ષુ દય દાખવી. 



�હૂ ને તાચો પ�રવાર 
�રૂ મા�ં ુનવો 
શ�આત કરો લાગીન. થોડ�ક 
સમય મા�ં ુતાચો �ુ�ંુબ આખે
�ુનેવર ફ�લા� ુગેવ. આખો 
�ુિનયાચો દ�શ �હૂા ને 

તાચે પોસા માઠ�ન 
બનીન. 



�હૂા ને મટો �રૂ

પરમે�ર ચો વચન, બાઇબલ માચી ગોઠ

મા�નુ િમલની આહાય

ઉત્પિ�: ૬-૧૦

“�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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