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અમે રકન િ ચયન યુઝ

િવજયનો આનંદ –ઈલા જૉબટ

તં ીની કલમે આ પ ...સને 2011-12નો ‘િવ ટર’’ કેવો? અરે! આ વષ

િ ચયન (Union City, NJ)

આજના જમાનામાં સલામતી અને શાંિત નથી. આ થક કટોકટીને લીધે આ થક
િવ ટર જે વું યાં કશું હતુ?ં ના નૉના ઢગલા થયા,, ના 0 ડી ી ટે પરેચર,, ના ભારે
પવનના સુસવાટા અને ના ીટ પર મેલા નૉમાં ાઈવ કરવાના સંગો આ યા? સંકડામણે દુિનયાના સઘળા દેશોને ખળભળાવી મૂ યા છે . યાંય સલામતી નથી. ચારે તરફ
નૉના ભારે મારાથી ના કૂલ-કૉલેજોમાં ર ઓ! તાજે તરમાંજ આ દેશમાં ઈિમ ા ટ ભયનું વાતાવરણ ભ સી ર ું છે . સાચી શાંિત અને સાચી સલામતી યાં છે ?
તરીકે આવેલાઓને તેમનાં સગાંઓએ અમે રકાના ૂ વી દે તેવા િશયાળાની વાતો કરી “બાઈબલ”માં શ આતથી અંત સુધી ભુ તેના લોકોની સાથે હતો અને છે . તે સમયે અને
હશે, તેઓને તો બધી વાતો ટાઢા પહોરનાં ગ પાં જ લાગી હશે! કંપાવી દે તેવા આજે વતં તાની સવ લડાઈ ભુ પોતે જ લડે છે . ભુ સતત પોતાના લોકની સંભાળ

અમે રકાના િશયાળાની વાતોને ગ પાં માનનાર માટે આવતી સાલ સને 2012-13નો લે છે . અશાંત માનવને લૂક 23:24માં ભુ કહે છે , “હે બાપ,, તેઓને માફ કર,, કેમકે તેઓ
‘વી ટર’’ જ જવાબ કદાિપ આપી શકે! ઋતુઓમાં કોઈ વષ આ કારનું પ રવતન આવે, જે કરે છે , તે તેઓ ણતા નથી.” ઈસુ પોતે શાંિતનો સંદેશો આપે છે . મા અને વગ ય
પણ સામા ય રીતે હ રો વષ થી વષ દરિમયાન બદલાતી ઋતુઓ િનયિમત રીતે આવે છે ,

વનની ભેટ આપે છે . ભુએ આપણને મગજ,, શાંિત,, ેમ અને શિ ત આ યાં છે . એ

ચો કસ મુદત પછી િવદાય લે છે . આવા ઋતુ પ રવતનના ચ ઉપર કોનો કાબૂ હશે? જ ફલીપી 4:7માં કહે છે , “અને દેવની શાંિત જે સવ સમ શિ તની બહાર છે , તે િ
આપણે િ

ત ઈસુમાં

ત

ાં નું સજન ઈસુમાં તમારાં દયોની તથા મનની સંભાળ રાખશે.”
આ સંજોગોમાં ભુએ આપેલ સવ આનંદ આપણે ગણી શકીએ? નાની નાની
ાંડની ગિતિવિધ ઉપર ભુ
બાબતોમાં સુખ-સગવડનો આનંદ ભુએ આ યો છે . તે યાનમાં લઈએ છીએ? જરાક

ધા રાખનાર તો માનીએ છીએ કે, આ સૃિ -

કરનાર આપણા ભુ િપતા જ છે . એટલે ઋતુ અને સમ
પરમે વરનો જ કાબૂ છે , હતો અને હંમેશાં રહેશે!
નીવામાં િવ વના મહાન વૈ ાનીકો

ાંડના સજન અને સંચાલન અંગે સંશોધન મુ કેલી આવી તો ગભરાઈ ગયા, પણ એ મુસીબતમાં પણ આનંદ હોઈ શકે છે . યાકુબ
કરી ર ા છે , જે નાં કેટલાંક પ રણામો ભુ પરમે વર જે વી કૉઈ દ યશિ ત હોવા અંગે 1:2-4 “મારા ભાઈઓ, યારે તમને તરેહ તરેહના પરી ણો થાય છે , યારે તેમાં પૂરો
હકારા મક હોવાના હેવાલો િસ ધ થયા છે . આપણી ધા ઢ થાય તેવાં આ પ રણામ
આનંદ માનો, કેમકે, તમે ણો છો કે િવ વાસની પરી ામાંથી પાર ઉતયાથી ધીરજ
ગણાય! આવનાર સમય એ પણ પૂરવાર કરશે કે, ભુ પરમે વરે પોતાના પુ તરીકે ઈસુને
ઉ પ ન થાય છે . અને કશામાં અપૂણ રહો નિહ, માટે ધીરજને પોતાનું કામ પૂરેપૂ ં કરવા
આ દુિનયામાં માનવ તરીકે મોક યો હતો! આ દ માનવ તરીકે હવા અને આદમના
દો.” યારે પરી ણમાં પડો યારે ણો કે યાંથી આનંદ મળે છે . તે સમયે આનંદને
માનવ તને લાગેલા મૂળપાપમાંથી મુિ ત અપાવવા ભુ ઈસુએ એક માનવી તરીકે
ગણવો- ણવો મુ કેલ છે . અહ જ િવ વાસની કસોટી થાય છે .
પોતાના વનનું બિલદાન આ યું, તેનું િવગતે વણન “પિવ શા બાઈબલ”માં નવા
દાિનયેલ 3માં સળગતી અિ નની ભ ઠીની વાત છે . કડક િશ ા છે . પરંતું સા ાખ,
કરારની ચાર સુવાતાઓમાં આપણે વાંચીએ છીએ. ઈસુના જ મથી મૃ યુ સુધીની અનેક

ઘટનાઓનાં થળો હાલ પણ મોજુ દ છે . એવો સમય જ ર આવશે કે, દુિનયાના વધુને વધુ મેશાખ અને અબેદનગોએ રા ની ખુશામત ન કરતાં અિ નની ભ ઠીની પસંદગી કરી. તે
સમયે ભુ પોતે જ તેઓની સાથે હતા. સહોના બીલમાં સહોનાં મુખ ભુએ જ બંધ
લોકો “બાઈબલ”ની વાતોને સાચી માનશે!
કયા. તેઓને સહેજ પણ આંચ આવી નિહ અને ઇ ાએલના દેવનો જયજયકાર થયો.
“તપઋતુ”ના 40 દવસો આ મમંથનમાં ગાળીને આિ મક શુ ધતા ા ત કરવાનો
તેમણે આનંદથી ભુની તુિત કરી. ધીરજે ચો કસ પ રણામ આ યું. મુ કેલીમાં પણ
અમૂ ય હાવો મેળવનારા અનેક િ તી ભાઇબેનોને વન વવાનું અને ં ભાથું મ યું
આનંદ તે આ કારનો અલૌકીક આનંદ!
હશે. 40 દવસના કે ફ ત શુ વારના ઉપવાસ,, કુટેવો અને કુ યસનોનો યાગ,, પરોપકારી
ગઈકાલે, આજે અને સદાકાળ ભુ આપણી સાથે છે . અને આપણી લડાઈ તે જ લડે
કાય અને સાદું વન વવાના સંક પો ફ ત ચાળીસ દવસો પૂરતા ન રાખતાં સમ
વનમાં તે િનભાવવાનો સંક પ યિ તના પોતાના પર આધાર રાખે છે . 40 દવસનું છે . િનગમન 14:13-14 “અને મુસાએ લોકોને ક ું, બીહો મા, ઊભા રહો અને યહોવા
સંયમી

વન ખુદને શારી રક,, માનિસક,, આ યાિ મક અને આ થક રીતે ફાયદામાં હોય છે . તમારા માટે જે બચાવ કરશે તે જુ ઓ. કેમકે, જે િમસરીઓને આજે તમે જુ ઓ છો તેઓને

આ દુિનયામાં

યા પૂરતા ફાયદા નહ , પણ મૃ યુ પા યા પછી

ભુ પરમે વરના ફરી કદી તમે દેખશો નિહ. યહોવા તમારા માટે યુ ધ કરશે. ને તમારે શાંત રહેવું.” બીશ મા,

સાિન યમાં સદાકાળ રહેવાનો એક અમૂ ય ફાયદો! ભુ ઈસુએ માનવ તરીકે જ મ લઈ ફ ત િનહાળ, આજે તારણ જોઈ શકીશ. અને તેઓ શેતાનને હારેલો જોઈ શ યા. દેવ જ
માનવ તને મુિ ત અપાવી,, તેનો આ અમૂ ય ફાયદો મળે તેવું

વન

વવા ઢ સંક પ,, લડાઈ લ યા.
ગલગાથાની ટેકરી ઉપર વધ તંભને િનહાળો,

એ જ તો “તપઋતુ”ની સાચી ભાવના ગણાય!

યાં પાપ પર ઈસુ જય પામી, જગતનાં પાપ

“ઈ ટર”નો ઉ સવ મનાવતાં જે આનંદ મળે છે , તેનું વણન કરી શકાય તેમ નથી. હરણ કરી, દેવ સાથે સમાધાન કરાવી, શાંિત આપી ભયમાંથી મુ ત કયા. ક રથ 1 1:28 જગતના
મનુ ય તરીકે ઈસુને ૉસ ઉપર ખી લાથી જડી દઈને મોતની સ
ક દપણ બ યું નથી તેવું ઈસુને દફના યાના ી

અપાય છે . દુિનયામાં મોટા મનાતા અને શિ તમાનોને શરમાવવા સા અકુલીન, િધ કાર પામેલા અને કંઈ િવસાતમાં નથી

દવસે બને છે , ઈસુ સ વન થાય છે , તેવા લોકોને પસંદ કયા છે . તેથી આપણે શિ તશાળી બનીએ. દેવ આપણી સાથે જ છે . શેતાના તો

ઈસુની કબર વહેલી સવારે ખાલી હોય છે . ઈસુ સ વન થાય છે . ઈસુ 40 દવસ પૃ વી
પર રહે છે . ચમ કા રક દશન આપે છે , શંકાશીલ િશ ય થોમસની શંકા બંધ ઓરડામાં ભુ

હરાવવા તૈયાર જ છે . પણ

યાં સુધી ભુમાં રહીએ છીએ યાં સુધી વધ તંભના ર ત વારા શેતાન

હારેલો છે . ગીત 119:105માં ભ ત દાઉદ કહે છે કે, મારા પગોને સા તા ં વચન દીવા પ છે . ને
મારા માગ ને સા તે અજવાળા પ છે . આપણે દેવનું ખાસ ધન છીએ. આપણે સા વધ તંભ પર

ઈસુ ય દશન દઈને દૂર કરે છે અને સ વન થયાના 40મા દવસે સદેહે વગમાં ઈસુએ ખંડણી ભરી ખંડી લીધા છે . યાં શેતાનને ભુએ હરા યો છે . તેથી જ આપણે િનભય
સીધાવે છે ! મોત ઉપર િવજય મેળવનાર ઈસુનું ફ ત 33 વષનું આયુ ય માનવ તના છીએ. થમ તથા છે લો, આ ફા તથા ઓમેગા! આપણા પુન થાન પામેલા ભુમાં સંપૂણ શાંિત,
ઉ ધાર માટે વપરાયું! વષ વષ “ઈ ટર”નો મહાન અવસર ઉજવીને આપણે આપણાં
સલામતી, િવજય અને આનંદ છે !
વતમાન વન ઉજમાળાં કરીને ભુ ઈસુના બિલદાનની સાથકતાના સા ી બનીએ તો
“ઈ ટરે રપુને હરાવી, કયુ મરણ ગરક જયમાં,
ભુ ઈસુને સાચી રીતે ઓળ યા ગણાય!
િવ વાસે આ યું અનંત વન, ઉજવું, હુ ં તુજ િવજય જગમાં”
“અમે ર ન િ ચયન યુઝ”ના િ ય વાચકોને મહા પવ “ઈ ટર”ની શુભે છાઓ!
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િ ચયન (Union City, NJ)

વષ પહેલાં “બીનાકા ગીતમાલા”નો રે ડયો ો ામ સાંભળવા ખૂબ મ પડતી. તે
જમાનામાં TV, Video કે Mobile નહોતા. રે ડયો પણ બધા પાસે હોતા. મને રે ડયો
મળતાં ખૂબ આનંદ થયો. દર મિહનાની પહેલી તારીખે સવારના 8 વા યે કશોરકુમારનું
‘નોકરી’ ફી મનું ગીત “ખુશ હૈ જમાના આજ પહેલી તારીખ હૈ” સાંભળવાનો અનેરો
હાવો હતો. ભારતમાં મોટે ભાગે મિહનાની થમ તારીખે પગારનો દવસ હોય. પગાર
મ યે લોકો શ આતના દવસોમાં “તાનામાના”, બાદમાં મિહનાના છે વટના દવસોમાં
પૈસા કમી થતાં “છાનામાના” જે વી હાલતમાં મૂકાતા.
પગારના દવસ મુજબ દરેક ગુના માટેનો પગાર દવસ ન કી હોય છે . પાપનો
મુસારો મરણ છે . રા ઓના બી પુ તકમાં ઈઝબેલ રાણીની વાત મળી આવે છે . આ
રાણી દુ માં દુ રાણી હતી. એની

દગીમાં િવતતા દવસો દરિમયાન એણે જોયું કે,

એની દુ તા બદલ િશ ા થતી હતી. છતાં કોઈ પ તાવો નિહ કે કોઈ
બોધક એિલયાહે કામલ પવત પર

તનું ભાન નિહ.

યારે અપણ કયુ યારે વગ ય અિ ન ારા અપણ

ભ મ થયું. ઈઝબેલના ખોટા બોધકો માયા ગયા, છતાં ઈઝબેલે પ તાવો કય નિહ.
એનો ધણી આહાલ માય ગયો અને કૂતરાઓએ એના મૃ ધણીનું ર ત ચા યું (1 રા
22:38) યારેય આ રાણીએ પ ચા ાપ ન કય . યારે તેનો દીકરો ગંભીરપણે પટકાઈ
મૃ યુ પા યો (2 રા 1:2-4) યારે પણ તે રાણીએ ાયિ ચત ન કયુ. યારે યેદુએ તેના
દીકરા યોરામ રા ને મારી ના યો, સાથે તેના પૌ અહા

યાહ જે યહુ દાનો રા

હતો

તેને પણ મારી ના યો યારે પણ ઈઝબેલ રાણી ટસની મસ ના થઈ.
પાપનું મૂ ય ચૂકવવા વષ િવતતા ગયા. પગારનો દવસ તો અચૂક ઇઝબેલના પાપો
માટે આવવાનો જ હતો. એક દવસે ચહેરા પર પાવડરના થપેડા, આંખોમાં કાજલ
આં , બનીઠનીને બેઠેલી આ રાણીનો અંત આખરે ક ણ રીતે આ યો. એના પોતાના જ
ચાકરોએ તેને ચકીને બારીમાંથી તે ડોકીયું કરતી હતી યારે બારી બહાર ફકી દીધી.
ગલીમાં પછડાતાં વત જ ઘોડાઓએ તેને પગ તળે છૂ ં દી નાખી. અને શેરીના કૂતરાઓએ
તેને ફંફોળી ખાધી, ર ા ફ ત એના હાથપગ તથા ખોપડી. આ શરીરના અવયવો પણ
છૂ ટાછવાયા ર તા પર િવખરાઈ ગયા. ઈ વરે 1રા 21:23માં ક ું હતું એ મુજબ
કૂતરાઓએ એને ફાડી ખાધી.
ભુ જ ર બદલો લેનાર છે . આપણે તૈયાર રહેવાનું છે . નરકાિ નમાં બળવા કરતાં
હાલ જ પ તાવો કરો! ભુ પાપની માફી આપવા ત પર છે .
પગારનો દવસ વેગળો નથી. “જે વું રોપશો, એવું લણશો.”
“બાઈબલ”
બાઈબલ” ટડીટડી- માચમાચ-એિ લ 2012ના
2012ના સવાલો
ઉ પિતના પુ તકના આધારે નીચેના વા યો કોને માટે, કોણ બોલે છે ? તે યાં વપરાય છે ,
તે લખો:
લખો:
૧. ________ દેવની સંઘાતે ચાલતો.
૨. ________ યારે લોક યહોવાહને નામે ાથના કરવા લા યા.
૩. તે તંબૂઓમાં રહેનારાઓનો તથા ઢોર રાખનારાઓનો પૂવજ હતો.
૪. આજ મને મારો અપરાધ યાદ આવે છે .
૫. હુ ં તેનો મીન થા છુ ં . તું તેને મારી પાસેથી માગી લેજે.
૬. માણસને લીધે હુ ં પૃ વીને ફરી શાપ નિહ દઈશ.
૭. માણસ પોતાની વહુ ને વળગી રહેશે.
૮. અને તેઓથી આખી પૃ વીની વ તી થઈ, કોનાથી?
૯. ઈ ાહીમ શાથી િમસરમાં રહેવા ગયો?
૧૦. ઈશાક તથા રબકાના

વને કોણ સંતાપ પ હતા?

“બાઈબલ”
બાઈબલ” ટડીટડી- યુઆરીરી-ફે આ
ુ રીરી-2012ના
2012ના સાચા જવાબો:
જવાબો:
૧. સામસૂન- યાયાધીશ 14:9
૨. અ યાર સુધી યહોવાહે આપણને સહાય કરી છે . ૧ શમૂએલ 7:11
૩. શાઉલના ણ દીકરાઓ-યોનાથાન, ઈરવી અને મ કીશુઆ. 1 શમૂએલ 14:49
૪. દાઉદને છ દીકરાઓ- (૧) આ નોન, (૨) કલાબ, (૩) આ શાલોમ,
(૪) અદૌનીઆ, (૫) શફા યા, અને (૬) િય ુઆમ-2 શમૂએલ 3:2-5
૫. શાઉલ પછી તેનો દીકરો ઈશ બેશેથ રાજ કરવા લા યો. 2 શમૂએલ 2:10

િ ચયન યુઝ
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૬. દાઉદની ી િમખાબે બચા યો. 1 શમૂએલ 19:11
૭. શમૂએલ બોધ ના બે દીકરા (1) યે યોએલ (2) અબીયાહ- યાયાધીશ તરીકે
નીમાયા. 1 શમૂએલ 8:2
૮. શાઉલના દીકરા સીબા ચાકરને પંદર દીકરા તથા વીસ ચાકર હતા. 2 શમૂએલ 19:17
૯. િમખાહ નામના પુ ષે ચોરીની કબૂલાત કરી. યાયાધીશ 17:1-2
૧૦. હરારીનાદીકરા શા માહે પિલ તીઓને મારી ના યા ને ર ણ કયુ. 2 શમૂએલ
11:12
“બાઈબલ”
ુ રીબાઈબલ” ટડીટડી- યુઆરીરી-ફે આ
રી-2012ના
2012ના સાચા જવાબો આપનાર િવજે તાઓ:
ાઓ:
1. વેલે ટાઈન ટેલર- યુ જસ ,
2. ભાનુ

ટી-કેલીફૉ નયા,

3. વીરબાળા પી.
4. એમીિલયા

િ ચયન- યુ જસ ,
ટી- યુ જસ , 5. ટેલા પરમાર, અને

6. મ રયમબેન સોલંકી-િશકાગો. સૌ િવજે તાઓને “અમે રકન િ ચયન યુઝ” વતી
ીમિત થબેન િ ચયન અિભનંદન પાઠવે છે ! વધુને વધુ વાચકો “બાઈબલ” ટડીમાં
ભાગ લઈને પોતાના બાઈબલ- ેમને દશાવે તેવી અપે ા!
ધાંજિલ કાય મ યો યો
“ગુજરાત િ ચયન ફેડરેશન ઓફ યુએસએ”ના ઉપ મે બે સદગતોને ધાંજિલ
આપવાનો કાય મ તા. 24 માચ, 2012ને શિનવારે યો યો હતો.

ુકિલન, યુયૉકના

“બેથલશીપ નૉવ યન મેથો ડ ટ ચચ” ખાતે સાંજના 5થી 6 ‘ચચ સ વસ’ બાદ વ.
લે યુએલ મરચંટ અને વ. સુશીલાબેન પરમારને મરણાંજિલ અપવાના કાય મનું
સપના ગાંધી અને બકુલ ે કે સફળતાપૂવક સંચાલન કયુ હતું. ઉષાબેન અને
ધીરજભાઈના ુપે સૂર-તાલ સાથે ભજનો રજૂ કયા હતાં.
ી િવણ ટેલરે સદગત લે યુએલ મરચંટના વનની માિહતી આપતાં જણા યું
હતું કે, િમશન કૂલમાં ભણતાં જ તેમને અં ે
હોવાથી તેઓ અં ે

પુ તકો, અં ે

ભાષા પર ભુ વ મેળવવાની લગન

અખબારો વાંચતા અને

લીશમાં ભાવશાળી

કાબુ ધરા યો હતો. ુિ લનમાં ઉપરો ત સં થા થાપવામાં તેમનો સહ ફાળો હતો.
યુનોમાં તેઓએ ચી પો ટમાં જોબ કરી હતી યારે વ. િવ યાલ મી પં ડત સાથે કાય
કરવાનો તેમને મોકો મ યો હતો. કાયદાના સારા એવા ણકાર હોવાથી સમાજના અનેક
નવા ઈિમ ા ટોને તેમણે જ રી મદદ કરી હતી. નોટરી તરીકે િવના મૂ યે તેઓ સેવા
આપતા. ઉપરો ત ચચની કાઉિ સલમાં ેિસડે ટ તરીકે તેમણે સેવાઓ આપી હતી.
વ. સુશીલા પરમારને હીલચેરમાં સં થાના દરેક ો ામમાં હાજરી આ યાની
યાદો તેમણે તા કરીને એક ેમાળ દંપતી તરીકે ી જોસેફ પરમાર અને તેમનો સમ
પ રવાર સમાજને ેરણા પ ગણા યાં હતાં.
ી જોસેફ પરમારે વ. લે યુઅલ મરચંટને એક સાચા સામાિજક કાયકર તરીકે
િબરદા યા હતા. મૃ કોને યાદ કરીએ છીએ યારે તેઓ િવત હતા યારે આપણે તેમની
સાથે કેવું વતન રાખતા તે તપાસીને વંતો સાથે ેમાળ સંબંધો રાખવા અને ભુ
ઈસુચ યા ેમને દ શત કરવા ી જોસેફભાઈએ અનુરોધ કય હતો.
વ. સુશીલા પરમારની દીકરી િમના ી શમાએ તેમની વન ઝરમર આપી હતી.
યારે વ.નાં પુ વધૂ ઈલા િ ચયને પોતાનાં સાસુમા િવષે ભાવૂક વાતો રજૂ કરી હતી.
ી રોબીન બેને વ. મરચંટ સાથેના રમૂ
સંગો વણવીને ોતાઓને હસા યા
હતા. સપનાબેન ગાંધીએ વ. મરચંટની સામાિજક આગેવાનીનાં આગવાં પાસાં રજૂ
કયા હતાં. ી જગદીશ અને કેતન િ ચયનના યુઝીકલ ુપે ભાવવાહી ભજનો સૂરતાલ સાથે ગાઈને ોતાઓની વાહવાહ મેળવી હતી.
િ ચયન કૉ યુનીટીનાં મિહલા અ ણી ડૉ. હેમાબેન પરમારને “ વાસી
ભારતીય ગો ડ મેડલ” મેળવવા બદલ અને ી કેતન િ ચયનને “ભારતર ન” નું સ માન
મ યા બદલ િબરદાવવામાં આ યા હતા. િ તી સમાજના ણીતા કાયકર ી જગદીશ
િ ચયનને તેઓની વેબ સાઈટ www.jagadishchristian.com મારફતે
‘વ વાઈડ’ સેવા આપવા બદલ
હતું.

િ

ી. જૉયલ મરચંટ ારા અિભવાદન કરાવામાં આ યું

તી સમાજના અ ણી અને વ. મરચંટના નાનાભાઈ જૉયલ મરચંટે
આજનો કાય મા યોજવા બદલ અને સૌએ હાજરી આ યા બદલ આભાર ય ત કય
હતો. સં થાના ચેરમેન ી િલનસ ટેલર અને મુખ ી તુલસી માયલે કાય મનું સુપેરે
આયોજન કરીને સફળ બનાવવા પોતાનું યોગદાન આ યું હતું.
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રેવ. અિનલ પટેલે સૌને ાથનામાં દોરી ભુના નામે આશીવાદ આપીને ભોજન
પહેલાંની ાથના કરાવી હતી. ઘણાંના આ હથી છે લે સમૂહમાં ભજનોની રમઝટ
મા યા બાદ સમૂહમાં વા દ ભોજન મા યાના અને કાય મ સંપ ન થયાના આનંદ
સાથે સૌએ િવદાય લીધી હતી.
“ભિ તસં યા”
યા”ના કાય મો
“ગુજરાતી કેથિલક સમાજ ઑફ યુએસએ”ના ઉપ મે ભુ ઈસુની યથાના 40

સં યામાં સહકાર આ યા બદલ,, તેમ જ “અમે રકન

િ ચયન યુઝ”માં આ સમાચારની

ન ધ લેવા બદલ “મરચંટ ફેિમલી” વતી ી. જૉયલ મરચંટે લેિખત પ મોકલીને તં ી ી.
જોસેફપ રમારનો આભાર મા યો છે . ી. જૉયlઈનો આભાર!

Six Things Which Weaken The Relation

યોજવામાં આવે છે . જે કુટટુંબ તરફથી આમં ણ મળે તેમના િનવાસ થાને સાંજના 9થી
તે માગની ચતના મક ભિ ત તરીકે

March-April-2012

* ગુજરાતી િ ચયન કો યુનીટીના ણીતા અ ણી અને “ગુજરાત િ ચયન ફેડરેશન
ઑફ અમે રકા” યુયૉકના થાપકોમાંના એક અને સં થાને સ ય રાખવામાં જે ઓનો
સહફાળો હતો તેવા વ. લે યુએલ મરચંટની અંતીમ યા ામાં િ તી સમુદાયે મોટી

દવસોના ઉપવાસ અને આ મ ચતનના ‘તપઋતુ’ના દર શુ વારે “ભિ તસં યા”
10:15ના સમયમાં ભજનો, બાઈબલ વાચન અને ભુ ૉસ

િ ચયન યુઝ

1, Misbehaving 2, Ignoring

ચકીને ઈસુ ચા યા હતા

3, Lying 4, Breaking Promises

ાથના રાખવામાં આવે છે . દર શુ વારની પાંચ

“ભિ તસં યા” સંપ ન થઈ છે , હવે આગામી છ ઠી સભા તા. 30 માચ 2012ને શુ વારે

5, Avoiding Contact 6, Doubting

યો શે. “ભિ તસં યા”થી દર વખતે 35-45 સ યો ભુના સાિન યમાં રહેવાનો હાવો

Six Things Which Strengthen The Relations:

લે છે . બે વષથી કાયરત “ગુજરાતી કેથિલક સમાજ ઑફ યુએસએ”ની કાયવાહક

1, Good Attitude 2, Helping

સિમિતના સ યોની ચૂંટણી યો ઈ હતી. સવાનુમતે કિમ ટ
સમયમાં હોદેદારોની પસંદગી થયા બાદ હેરાત થશે.
* એિ લ 15, 2012 ટે

હેર થઈ છે અને હવે ટૂંક

3, Trusting 4, Respecting
5, Entertaining 6, Forgiving Mistakes....!!!

રટન ભરીને મોકલવાની છે લી તારીખ છે . સને 2011ની

પોતાની વા ષક આવક ઉપર જ રી કરવેરા ચૂક યાથી સને 2011ના પોતાના આવકના

Ten Ways to Love (As Bible verses)

આંકડા મુજબવધુમાં વધુ 4 “વક ે ડટ” પોતાના ”સોિશયલ સી યૉરીટી નંબર” ઉપર

1. Listen without interrupting (Proverbs 18)

ન ધાય, જે ભિવ યના “સોિશયલ સી યૉરીટી’ના ઘણા બધા લાભો મેળવવા જ રી છે .
* એિ લ 15, 2012 ટે

2. Speak without accusing.(James 1:19)

રટન સાથે IRSનું નવું ‘ફૉમ 8938’ ભરીને મોકલવું જ રી

3. Give without sparing. (Proverbs 21:26)

છે . “મૂળભૂત” ઈિ ડયન બૉન” યિ તએ તારીખ 30 જૂ ન 2012 સુધીમાં IRSનું Form
TD F 90-22.1 ભરીને મોકલવું ફર યાત છે .

4. Pray without ceasing. (Colossians 1:9)

* NRI માટે “ઈિ ડયન ગવમ ટ” તરફથી એક નવો કાયદો એિ લ 2012થી ‘ યુ ડાયરે ટ
ટે

5. Answer without arguing. (Proverbs 17:1)

કૉડ’ અમલમાં આવેલ છે . કોઈપણ NRI (મૂળભૂત “ઈિ ડયન ગવમ ટ”નું “બથ

સ ટફીકેટ” અને “ઈિ ડયન પાસપૉટ” ધરાવનારને “ઈિ ડયન ગવમ ટ” આ વન NRI

6. Share without pretending. (Ephesians (4:15)

ગણાય છે .) “ ીનકાડ” ધરાવનાર, PIO Card, OCI ધરાવનાર, કે “મૂળભૂત “ઈિ ડયન

7. Enjoy without Complaint (Philippians (2:14)

પાસપૉટ”ના આધારે “અમે રકન સી ટઝન” હોય, અને ઈિ ડયાની િવઝીટ કરે અને “1

8. Trust without wavering. (Corinthians 13:7)

એિ લથી 31 માચ” સુધીના નાણાંકીય વષમાં 59 દવસ ઈિ ડયામાં રોકાય તો ‘ યુ
ડાયરે ટ ટે

9. Forgive without punishing. (Colossians 3:13)

કૉડ’ લાગુ પડે નહ . પણ જો ‘નાણાંકીય વષ’માં 60 દવસ કે તેથી વધુ

10. Promise without forgating. (Proverbs 13:12)

રોકાણ ઈિ ડયામાં થાય તો તેવી યિ તએ પોતાની ‘ લૉબલ ઈ કમ’-દુિનયાભરમાં પોતાની
60 દવસમાં થયેલી આવક ઉપર ટે

ચૂકવવો પડે, અને સ ાવાર “ટે

લીયર સ

સટ ફીકેટ” રજૂ કયા બાદ જ ઈિ ડયા છોડી શકાય.
* આ માણે “ઈિ ડયા”માં ટે સ ચૂક યો હોય, તેવી “ઈ કમ” ઉપર જે દેશમાં એ જ ઈ કમ
ઉપર ટે ચૂક યો હોય તો “ડબલ ટે ેશન”ના િનયમ મુજબ ઈિ ડયામાં ચૂકવેલ ટે ‘ રફંડ’
મળવાપા હોઈ શકે છે .
ટે રટન સંબંધી િન ણાત એકાઉ ટ ટનો સંપક સાધવો િહતાવહ રહેશે.
* એિ લ મિહનો “ મસ ઈન એિ લ” નામે એક યોજનાના અમલનો મિહનો છે . જે
સીિનયર સી ટઝન 62 કે તેથી વધુ
લાભદાયક યોજના તે “

મર હોય અને મકાનમાિલક હોય, તેઓને માટે

મસ ઈન એિ લ”. થાિનક યુિનિસપાિલ ટ સંચાિલત આ

યુઆરી, ફે ુઆરી,, માચ અને એિ લ 2012 િવઝા બુલટે ીન
ફેિમિલ કેટેગરી

યુઆરી-12

ફે ુઆરી-12

માચ-12

એિ લલ-12

F-1

15 Oct.-04

22 Dec--04

01 Feb.-05

01 AprilApril-05

F-2 A

22 April-09

08 Jun-09

22 July-09

08 OctOct-09

F-2 B

08 Sep-03

15 Oct-03

15 Nov.-03

16 JanJan-04

F-3

01 Nov-01

01 Dec-01

01 Jan-02

15 FebFeb-02

F-4

15 Aug-00

08 Sep-00

08 Oct.-00

08 NovNov-00

પાછળના

ણ મિહનાની િવગત એટલા માટે રજૂ કરી છે કે, ચારેય કેટગ
ે રી દર માસે

આગળ વધે છે કે નિહ?
નિહ વધે છે તો કેટલી તે સમ ને પોતાના િવઝા માટે ધીરજ રાખવી.
રાખવી.

યોજના હેઠળ ઓછી આવક હોવાથી લાભાથ ને મકાનનું સમારકામ, ઘરની ‘હીટ ગ

ઉપરો ત કોઠા મુજબ એિ લ -2012ની
2012ની િવઝાની િવગત નીચે મુજબ છે :-

િસ ટમ’ ‘ ફ’, બાથ મ, રસોડું, પાણીના નળ, દવાલ રંગકામ, તાર કે લાકડાની વાડ

F-1-અમે રકન સીટીઝનનાં અપરિણત સંતાનો-01
01 April,
April 2005 ગયા માસથી

બનાવવી, વગેરે િવનામૂ યે કરી આપવામાં આવે છે . વધુ માિહતી માટે થાિનક યુ. નો

59 દવસ આગળ વધી, એટલે ટૂંક સમયમાં નોમલ થવાની આશા.

સંપક સાધવો.

(યુએસ સીટીઝનનાં પિત/પ ની, માતા/િપતા, અપરિણત સંતાનો આ કેટેગરીમાં)

* $20.00

ી. નયન યાસ તરફથી “અમે રકન

િ ચયન યુઝ”-ACNને મળેલ દાન

માટે આભાર!
* ી. નયન યાસનાં માતૃ ી. યો નાબેન યાસની માંદગીમાંથી ભુ તેમને તંદુર તી
બ ે તે માટે ાથના કરવા ACNના વાચકોને ન િવનંતી!

F-2 A ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અને 21 વષથી ઓછી મરનાં અપરિણત સંતાનો08 October,
76 દવસ આગળ ગઈ છે )
October, 2009
2009 (ગયા મિહનાથી76
F-2 B–
અપરિણત)
B ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અને 21વષથી વધુ મરનાં (અપરિણત
અપરિણત) સંતાનો16 Januar
January, 2004
2004 (ગયા મિહનાથી હવે આ મિહને 62 દવસ આગળ
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વધી છે . આ કેટેગરી હવે દર માસે આગળ વધશે, તેમ જણાય છે .)
F-3–અમે રકન સીટીઝનનાં પરિણત સંતાનો-1
15 Febua
Febuar
uarry,
ry, 2002
2002
(આ કેટેગરી ગયા મિહનાથી 45 દવસ આગળ વધી છે )
08 November
F-4–US સીટીઝનનાં ભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-08
November,
ber, 2000
(ગયા મિહનાથી આ ફાઈલ ફ ત 31 દવસ આગળ વધી ખરેખર તો
પહ ચી હતી, યાંથી હ

યુઆરીમાં

1 વષ 1 મિહનો પાછળ જ છે )

આ મિહને કેટગ
ે રી F-4 િસવાય બધી કેટેગરી સારી એવી આગળ વધી છે . જે થી હવે બધી
કેટેગરી જ દી અગળ વધશે, એવી આશા બંધાય તેમ છે ! uscis.gov વેબ સાઈટ ઉપર
મૂકાયેલી છે લામાં છે લી માિહતી આખરી ગણવી. પોતાનાં
સગાંની ફાઈલ એ વ
ુ લ તારીખે યારે પહ ચશે, તે િવઝા બુલેટીનથી

લડ રીલેશન-લોહીનાં
ણી શકાય. ઉપરો ત

માિહતી વાચકોની િવનંતીથી રજૂ કરાય છે , પોતાનાં સગાંની િવઝા ફી ચૂકવી હોય તો
પો સરશીપનાં પેપરો યુએસ િવઝા સે ટરમાં મોકલી દેવાં પણ િવઝાકોલ આ યા બાદ
સગાંને
ને મોકલવાં િહતાવહ રહેશે. બધી ફેિમિલ કેટેગરી ચાલુ જ છે , લોહીના સંબંધે
પિત/પ ની, ભાઈ/બેન, દીકરા-દીકરી, માતા/િપતાની ફાઈલ ચાલુ જ છે . બંધ થઈ નથી..
નથી..

ન ધ:
ધ: ઉપરો ત તમામ માિહતી રજૂ કતાની સમજ, અને કાયદાના અથઘટન મુજબ સરળ
ગુજરાતી ભાષામાં રજૂ કરી છે , જે િવ વસનીય હોવા છતાં માિહતીના ઉપયોગ માટે

િ ચયન યુઝ

March-April-2012

ભુ ઈસુ ઉપર ચલેલો મુકદમો
દમો!
મો! –જોસેફ પરમાર
ભુ ઈસુના જ મથી ોસ ઉપરના મૃ યુ સુધીના અનેક બનાવો “બાઈબલ”ના નવા
કરારનાં ચાર પુ તકોમાં વાંચવા મળે છે . ઈસુ 30 વષના થયા તે પહેલાંના જૂ જ સંગો
ઈસુ િવશે

ણવા મળે છે . ઈસુના

હેર

વનના અનેક સંગો મા થી, માક, લૂક અને

યોહાનાની સુવાતામાં અને ેિષતોનાં ચ રતો અને ેિષતોના પ ોમાં પણ ણવા મળે
છે . કેટલાક સંગોમાં નજરે જોનાર સા ી હોવાનાં વણનો પણ છે !
ઈસુના વનના સૌથી મહ વનો બનાવ ઈસુ ઉપર સૂબાના દરબારમાં ચાલેલો
“મુ દમો” ગણી શકાય. ઈસુને દેહાંત દંડની સ ઈસુના મૃ યુ માટેનું કારણ બને છે .
યાયાલયમાં યારે આરોપીને હાજર રાખી તેના ગુના સાિબત કરવાની કાયવાહી ચાલે
છે , યારે ચૂકાદો આપવા માટે આરોપી, સા ીઓ અને ગુનાના પૂરાવા મહ વનો ભાગ
ભજવે છે . અનેક ે કો પણ યાયાલયમાં હાજર રહેતા હોય છે . કેટલાક ે કો તમાશો
જોવા, તો કેટલાક ગુનેગારને કડક સ

થાય તેમ માનનાર હોય, ગુનેગાર તરફી ે કો

પણ હોય શકે!
ઈસુના ઉપર ચાલેલા ખટલામાં ઈસુ આરોપી છે , ઈસુ પોતાને ‘િ

ત’, ‘યહુ દીઓનો

રા ’ માને છે , તેવો ઈસુ ઉપર આરોપ હતો. મુ ય પુરોિહતોએ ઈસુ ઉપર આરોપ મૂ યો
હતો. યહુ દીઓ સા ી તરીકે હતા અને ઘણા પુરોિહતો તરફી ે કો હતા. આરોપી એવા
ઈસુ તરફી ે કો હોવાનો કોઈ ઉ લેખ સુવાતામાં નથી. અહ

ન થાય છે કે, ઈસુના

રજૂ કતા, તં ી કે કાશક જવાબદાર નથી.

મુ ય બાર િશ યો યારે હાજર હતા? જો હાજર નહોતા તો તેઓ યાં જતા ર ા હશે?

ખુશ ખબર:
ખબર:-“સોિશયલ દપણ”ની બી આવૃિ “અમે રકામાં સીિનયરોને મળતા લાભો”
લાભો”
નામે કદાિપ એિ લ 2012ની આખર સુધીમાં િસ ધ થનાર છે . કમત અને કેવી રીતે
મેળવી શકાશે તે માટે “ગુજરાત દપણ”
જો! (આ બાબતે ફૉન કરવો નહ )
દપણ” વાંચતા રહેજો!
જો
“યુએસ સીટીઝશીપ ગાઈડ”ની નવી ચોથી આવૃિત વધારાની કાયદાકીય ઉપયોગી માિહતી
સાથે િસ ધ થઈ છે . મોટા અ ર અને ખાસ તો ઈ ટર યુને યાનમાં રાખીને તૈયાર કરેલી

કે યાંક છૂ પાઈ ર ા હશે?

આ ગાઈડમાં બીનજ રી વાચનબોજ નથી,
નથી તેથી અમે રકાનાં 50-પચાસે રા યોમાં ઘણી
લોકિ ય છે . આ ગાઈડ અને “ યુજસ

ાઇ વગ ગાઈડ”
ગાઈડ” પણ ઈઝલીન, યુ જસ માં

“પટેલ િવ ડયો”, “બુટાલા એ પૉ રયમ” ( યુયૉક) અને “ગુજરાત દપણ”ની ઓ ફસેથી
મળે છે . ગુજરાતી અરજદાર આ ગાઈડ મુજબ તૈયારી કરે તો ઈ ટર યુમાં સહેલાઈથી
પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ

ગે છે . $8.00નો ચેક કે મની ઑડર Josh

Foundation નામે લખીને 45cની ચાર પો ટટ- ટે સ છુ ટી મૂકી, એક િચ ઠીમાં
નામ, સરનામું અને ફોન નંબર સારા અ રે અં ે માં લખીને-Josh Foundation,
Foundation,
144 Strawberry Hill Ave,
Ave, Woodbridge,
Woodbridge, NJ 07095 સરમાને મોકલવાથી
10–દસ
10 દસ દવસમાં આપને મળી જશે. (આ ચેરીટી સં થા હોઈ, ગાઈડની તમામ આવક

દાન-ધમાદા કાય માં વપરાય છે , જે થી $8.00ના બદલે ઉદાર દલે $11.00$100.00 સુધી કે તેથી વધુ રકમનો ચેક મોકલીને ”જોશ ફાઉ ડેશન”ના સેવાય માં
સહભાગી થશો ! હવે ઘણાખરા $8.00ના બદલે ઉદાર દલે $11-$100 અને તેથી
વધુ દાન મોકલે છે , તે તમામ ઉદાર સખાવતીઓનો “જોશ ફા ડેશન” આભાર માને છે !
અને દાતાઓને સુખ, સમૃિ ધ અને ગિત બ ે તેવી ભુને
(“ યુ જસ

ાથના કરે છે !

ાઈ વગ ગાઈડ”, જે અં ે -ગુજરાતીમાં છે , તે મંગાવવા $4.00 ઉમેરવા)

યારે વડા પુરોિહત પાસે ગુનેગાર તરીકે ઈસુને થમવાર

હાજર કયા યારે ઇસુનો ખાસ િશ ય સીમોન પીતર તાપણા આગળ ઊભો ઊભો તાપતો
હતો. કે જે સીમોન કે પીતર તરીકે ઓળખાતો હતો તે યાં હાજર હતો, જે થી ઈસુના
બી

િશ યો પણ આજુ બાજુ આઘાપાછા થતા હશે, તેવું અનુમાન કરી શકાય. પોતાની

ઓળખ છૂ પાવવાનો પીતરની જે મ બી

િશ યો પણ ઈસુના ટેકામાં રહેવા તૈયાર નહોતા.

પીતરને તો લોકો પૂછે છે , “તું પણ તેનો (ઈસુનો) િશ ય નથી?” પીતર

‘ના’ પાડે છે !

જો ઈસુના ખાસ િશ યો જ આરોપી એવા ઈસુ તરફી હાજર રહેવા તૈયાર નહોતા,
તો

હેર

માંથી ઈસુને મદદ પ થનાર સૂબાના દરબારમાં કોઈ જ નહોતું તેમ માની

શકાય. ઈસુએ અનેક ચમ કારો કયા હતા, માંદાને સા , અંધોને દેખતા, લંગડાને ચાલતા
અને એમ અનેક રોગીઓને રોગમુ ત કયા હતા. આ બધામાંથી કોઈ આરોપી ઈસુની
પડખે આવીને ઊભા રહેવા જોઈતા હતા! આજે આપણે ધારીએ કે જો ‘અમે યારે

વતા હોત અને ઈસુની મદદ અમને મળી હોત, તો જ ર આરોપી ઈસુને િનદ ષ
છોડાવવા બનતું બધું જ કયુ હોત!’ શું આ શ ય હોત? આપણે પણ યારે ઈસુના
િવરોધમાં ગયા હોત! ઈસુના ટેકામાં હોત તેવું માની શકાય તેમ નથી! ઈસુને સ થાય
તેમ ઈ છતા લો સમૂહમાં આપણે પણ સામેલ થઈ ગયા હોત! સાિબતી માટે દૂર જવું પડે
તેમ નથી. ઈસુના મરણ સંગ બ યાનાં 2,000 વષ ઉપરાંત વષ િવ યા પછી િનદ ષ
હોય તેઓને બેરહેમીથી રહસી નાખવામાં આજના માનવ પાછા પડતા નથી. મનોમંથન
કરવા જે વું છે , “જો ઈસુના મુ દમા સમયે હુ ં હાજર હોત તો મારી ભૂિમકા શી હોત???

To,

સવારના 10 પહેલાં અને સાંજના 7 પછી ફોન કરવો નિહ.
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