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તં ીની કલમે આ પ ... અમે રકા અને દુિનયાના ઈિતહાસમાં

સ ટે બર ૧૧નો દવસ “માનવ કલંક” તરીકે યાદ કરી શકાય! માનવ
હ યા અને કરોડોની સંપિ ન થવા સાથે દુિનયાના અનેક દેશોની િવકાસયા ા ધીમી
પ યા સાથે સામા ય પ રવારને ‘બજે ટ’ પરેશાન કરે છે . િવ વનો એકેએક દેશ એ
ગોઝારા દવસના પ રણામે િવકાસ માટે ઝઝૂ મી ર ો છે . એ દવસને ભૂ યા િવના
અમે રકા મ કમતાથી િવકાસકૂચ ચાલુ રાખવા ય નશીલ છે . એ ગોઝારા દવસે
જે ઓએ પોતાનાં વનો ગુમા યાં છે , તેઓને માટે અને તેમનાં પ રવારજનો માટે
ાથના કરીએ! િવ વમાં શાંિત જળવાય તે માટે ાથના કરીએ!
‘ પો સર’ કરનાર અને નવા આવેલાં ‘ઈિમ ા ટ’ સગાં વ ચે ગેરસમજ અને
અમે રકામાં ‘સેટ’ થાવાની મથામણમાં પર પરના મીઠા સંબધ
ં ોમાં કડવાશ વધતી ય,
તે યો ય નથી. શ આતના છ મિહના ‘નવા ઈિમ ા ટ’
ટ’ માટે કટોકટીભયા હોય છે . નવો
દેશ, ભાષાની મુ કેલી, ધાયા મુજબની જોબ ન મળે, ઓિશયાળા થઈ ગયા જે વું લાગે,
‘ પો સર’ કરનાર મદદ પ થતા નથી તેમ લા યા કરે, અહ કરતાં ‘દેશ’માં સા ં હતું
તેવા િવચારો આ યા કરે! અને આ બરાબર નથી. ‘નવા ઈિમ ા ટે’ જે કોઈ કામ-ધંધોનોકરી મળે તે વીકારી લેવી, તે અમે રકામાં ‘ઉ મ’ આરંભ છે . ઈિ ડયામાં ડો ટર તરીકે
ધૂમ કમાતા, પોતાનું િવશાળ દવાખાનુ ધરાવતા ડો ટરો, અમે રકામાં ‘નવા ઇિમ ા ટ’
તરીકે ટોરોમાં ‘હે પર’-પરચુરણ કામ કરતા, ટોરમાં ‘વે યુમ’ કરતા અને ‘ ીઝ’માં
સોડા ગોઠવતા જોયા છે . ઈિ ડયાની યુિનવસ ટીમાં લીશનાં ‘ડીન’ એવાં મિહલા
વેરહાઉસમાં 8-10 ધોરણ ભણેલી ગુજરાતી ‘સુપરવાઈઝર’ બેનના હાથ નીચે સામા ય
‘વકર’તરીકે બો માં ચીજવ તુ ગોઠવતાં હોવાના દાખલા છે . પણ... આ કમાણી કરવા
માટેની ફ ત શ આત છે . ‘ ીનકાડ” અને “સોિશયલ સી યોરીટી કાડ” મળી ગયા બાદ
કોઈપણ ‘જોબ’ શ કરી દેવી જોઈએ અને બે કે ણ મિહનાની આવક પછી ભાડેથી
‘એપાટમે ટ’ રાખી લેવું જોઈએ. અથવા તો જો ‘ પો સર’ કરનારને વાંધો ન હોય તો
‘નવા ઈિમ ા ટે’ દર મિહને $500.00 કે વધુ ખાધા-ખોરાકી તરીકે “ પો સરકતા”ને
આપવાની સમજૂ િત કરીને ચાર-છ મિહના સાથે રહેવાની વચગાળાની યવ થા કરી
શકાય! આથી સંબંધો સચવાશે અને તે સમય દરિમયાન વધુ સારી ‘જોબ’ અને વતં
એપાટમે ટ ભાડે રાખવાનું શ ય બનશે.
એક ખાસ હકીકત યે “નવા ઈિમ ા ટ”નું યાન જતું નથી! “ પો સર” કરનારે
૧૦-૧૨ વષ પહેલાં I-130 Form ભરીને, ડોલરમાં ફી ચૂકવીને, સગાંનાં અને
પોતાનાં જ રી ડો યુમે ટ સગાઈના પૂરાવા મુજબ ‘સબમીટ’ કરીને સગાંને-લોહીનાં
સગાંને અમે રકામાં કાયદેસર બોલાવવા માટે ‘પીટીશન’ કરી હોય છે . ‘પીટીશન’ કયાનાં
૧૦-૧૨ વષ પછી ‘વીઝા કોલ’ નીકળતાં ‘ પો સરશીપ’ પેપરો મોકલીને ‘નવા
ઈિમ ા ટ’ને અમે રકામાં સંપૂણ ‘સપોટ’ કરવાની બાંહધ
ે રીના આધારે ‘નવા
ઈિમ ા ટ’ને અમે રકામાં કાયદેસર “ ીનકાડ”ના હક સાથે વેશ મળે છે . “ પો સર”
સર”
કરનારનો ઈરાદો નેક હોય છે . છતાં ‘પીટીશન’ કયા પછી ૧૦-૧૨ વષ માં ‘હડસન’
તથા ‘સાબરમતી’ કે ‘નમદા નદી’માં ઘણાં પાણી વહી ગયાં હોઈ છે . “ પો સર” કરનાર
અને ‘નવા ઇિમ ા ટ’ના સંબંધોમાં હળવા-ગંભીર
નોને કારણે સંબંધોમાં ઉ મા
ઓછી થઈ પણ હોય. ઈિ ડયામાં રહેતા-જે મને માટે ‘પીટીશન’ કરી હોય તેમની આ થક
િ થિત પીટીશન કરી તે સમય કરતાં હવે ‘પીટીશનકતા’ કરતાં પણ સારી કે બરાબરી કરી
શકે તેવી થઈ હોય. “ પો સર” કરનાર કરતાં વધુ ભણેલા હોય.ગમે તેમ પણ કોઈને પણ
દોષ દીધા િવના પર પરના સંબધ
ં ો બગડવા જોઈએ નહ .

AMERICAN CHRISTIAN NEWS

અમે રકન િ ચયન યુઝ
FOUNDER: Lt. REV. MANUBHAI V. CHRISTIAN

બાજુ પણ હોય છે . ‘ પો સર કરનાર’ ગણતરી માંડતા હોય કે, ‘વષ
પહેલાં અમે અમે રકામાં આવેલા યારે ‘સેટ’ થવા ઘણી તકલીફો વેઠી છે .’ ‘કોઈ

િસ કાની બી

ઓળખીતું ના મળે’. ‘કોઈની પણ મદદ નિહ’, ‘ઈિ ડયા જે વી ોસરી-ઘ નો લોટ,
શાકભા ના મળે’, ‘સારી નોકરી ના મળે’, મળે ને ગમે યારે છૂ ટી ય, ‘કલાકની
‘સેલરી’ અ યારના કરતાં ી ભાગ જે ટલી-ઘણી ઓછી હતી,’ ૧ડોલરના ફ ત ૫૬ િપયા હતા’. ‘ધોિળયા’ અને ‘કાળીયા’ પજવે’, વગેરે જે વી મુ કેલીઓ તો ‘નવા
ઇિમ ા ટ’ને નથીને? એમને તો તૈયાર ભા ં મળી ગયું છે . ચાર છ મિહના અમારી
સાથે રહેવાની સગવડ મળી ગઈ છે . અમારી સાથે રહેવાથી અમે રકાના ઘણા અનુભવો
મળશે, અમારી ઓળખાણનો પણ લાભ મળશે. હવે અમે રકામાં આપણી-ગુજરાતની
વ તી પણ સારી એવી વધી ગઈ છે . ‘ગેટટુગધ
ે ર’ના ઘણા ો ામોમાં અમારી સાથે
જવાનું મળે છે , નવી નવી ઓળખાણો થાય છે , વગેરે ‘નવા ઇિમ ા ટ’ના લાભમાં છે ,
છતાં ‘ પો સર કરનાર’ને દોષ દે છે , વગેરે જે વું ‘ પો સરકતા’ને પણ લાગે!- મશ:

ભુ ધીરજ રાખે છે . –ઈલા જોબટ િ ચયન IUnion City, NJ)
આજનો માનવી અનેક નોના વતુળમાં ઘેરાયેલો છે . નોકરીનો ન છે , સામાિજક
વનનો
ન છે બાળકોના ભિવ યનો ન છે , આમ નોનું વતુળ અનંત છે અને
પ રિધ નાની છે . મનમાં મૂંઝવણ છે અને વનમાં શાંિત અને ધીરજનો અભાવ છે .
પ રણામે િન ફળતા ઘેરી વળે છે . અને િન ફળતા પલાયનવાદ તરફ દોરી ય છે . આ
બધા સંઘષમાં િનરાશાને બદલે પોતાનું વન પ ર મથી ઘડવામાં આવે, તેના પાયા
મજબૂત કરવામાં આવે તો વનના પથ પર આવતા ઝં ઝાવતમાં ધીરજથી આગળ
વધવાનું બળ મળે. નો તો યાંના યાં જ છે , તેને બદલી શકવાના નથી. લંડનમાં
તાજે તરમાં જ ‘ઑલિ પક ગેમ’માં માયકલ ફે સ જે રે યુલર કૂલમાં પણ જઈ શકતો
નહોતો અને તેના તોફાનને શાંત રાખવા તેની બહેન તરવા ય તો તેને હંમેશાં સાથે
લઈ જતી. તેની સગલ માતા પોતાના દીકરા અંગે હંમશ
ે ાં ચતામાં રહેતી. આ
પ રિ થિતમાં મા-દીકરીએ ધીરજથી તે છોકરાના વનને અને તોફાનને બી તરફ
વા યા અને તરવાની તાિલમ યે તેનો લગાવ કેળ યો. પ રણામે ૨૨ જે ટલા ‘મેડલો’
સાથે એ તોફાની છોકરો િવ વનો થમ નંબરનો તરવૈયો બ યો! આ સફળતા તેની
માતાની ાથના, બહેનની કાળ અને ધીરજને આભારી હતી. વનમાં સતત સંઘષ,
હકારા મક વલણ, અને ધીરજ વારા નોને હલ કરી માયકલને વનમાં િવજયની
િસિ ધ અપાવી! વનમાં પડેલી તરાડો ભૂંસાઈ ગઈ, ધીમે ધીમે પ રવતનને વનમાં
તનાં ઉ ચ િશખરો સર કયા! ધીરજ કડવી છે , પણ તેનાં ફળ મીઠાં છે . દરેક કામનું
ગૌરવ અને મહ વ છે . હમતથી કસોટીની એરણે ચઢશો તો પ રણામ આનંદમાં
આવશે. દરેક કામ ઉ મ રીતે થાય તે માટે અથાગ મહેનત અને ધીરજથી કામ કરીશું તો
ફળ સારાં જ ર મળશે. ધીરજ રાખીને ગિત ળવી રાખવી.
આજે વેદના અને સંવેદનાનો લોપ થઈ ગયો છે . પ રણામે તણાવ વધતો ય છે .
લેખક ગુણવંત શાહના શ દોમાં ‘આપણે થી ગયેલી લાગણીઓના ખંડેર છીએ.’
આજે સંવેદનાને સમજવા ઈસુના વધ તંભ ભણી નજર કરીએ. તેની ક ણ વાણી, ‘હે
બાપ, તેઓને માફ કર!’ અને આગળ તેની સંવેદના મરતા ચોરને ‘આજ તું મારી સાથે
પારાદૈસમાં હોઈશ.’ કાયમી અનંત વનના વસવાટનો ભોગવટો આપી દીધો!
અમે રકાનું વન સમય અને મહેનતનું ચૂ ત પાલન માગી લે છે . માનવને યં વત
નિહ, લયબ ધ બનાવી, અદભૂત લય અને રાગમાં રાખી, મગજને સતત કાયરત રાખી
તણાવમાંથી મુ ત થવા ય ન કરે છે . વનના માગમાં લો બીચાવેલાં નથી હોતાં-

અમે રકન િ ચયન િ ચયન યૂઝ”, કૉ યુનીટીના અને અ ય િવષેશ સમાચારો

ણવા માટેની લોકિ ય વેબ સાઈટ: jagadishchristian.
jagadishchristian.com
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લો સાથે ર તામાં પથરાયે કેટલાક કાંટાનો ધીરજથી સામનો કરતાં ભુ શીખવે છે .
સભાિશ ક કહે છે કે, મનુ યની બધી મહેનત તેના પેટને વા તે છે . પણ તેની ુધા
તૃ ત થતી નથી. ભૌિતક સુખોની શોધ એ યાતનાનો ભંડાર છે . ભુ યારે માથામ રયમ અને િમ લાજરસને યાં જતા, યારે માથા કામગરી હોવાથી કામની
ચતાના બોજથી રઘવાયી થઈ ભુને ફ રયાદ કરતી. યારે ભુ ઉ ર આપતા. માથા,
મ રયમે સારો ભાગ પસંદ કય છે . આજે આપણે અનેક ભાર અને બોજથી દબાઈ
અને ઘેરાય ગયા છીએ. સંવેદના બુ ઠી બની ગઈ છે , યારે કાયને બોજ નિહ, યેય
તરીકે અપનાવીશું અને ોધ, રોષ, ઈષા દૂર થશે ને માનિસક શાંિત મળશે. ઈસુ તરફ
લ ય રાખીએ અને બોજથી મુ ત બનીને ધીરજથી નોના ઉકેલની રાહ જોઈએ.
લૂક 2:25-37માં િશમયોન નામે એક ધા મક અને યાયી માણસ ઈ ાએલના
દલાસાની વાટ જોતો હતો. અને આશેરના કુળની ફનુએલની દીકરી હા ના એક
બોધક હતી. 84 વષની િવધવા હતી. મં દરમાંથી ન ખસતાં રાત- દવસ ાથના
અને ઉપવાસ સિહત ભિ ત કરતી હતી. બંનેનો કમતી સમય નકામો ગયો ન હતો.
તેમણે જે ઓના ઉ ધારની વાટ જોતા હતા તેમને ઈસુની વાત કરી. તારણ ય
નીહા યું. ત કાળ ાથનાનો
ાથનાનો ઉ ર મળતો નથી.
નથી. તેથી ાથના કરવાનું પડતું ન મૂકતાં
ઈ વરના સમયની રાહ જોઈએ.
જોઈએ. યશાયા 30:18 યહોવા યાયનો દેવ છે . જે ઓ તેની
વાટ જુ એ છે તેઓને ધ ય છે . િશમયોન અને હા નાએ વૃ ધાવ થા સુધી ધીરજથી
ભુની વાટ જોઈ. 2 પી ર 3:9 િવલંબનો અથ કેટલાક લોકો જે વો કરે છે , તેમ ભુ
પોતાનાં વચન સંબંધી િવલંબ કરતો નથી. પણ કોઈનો નાશ ન થાય પણ સઘળા
પ ચાતાપ કરે એવું ઈ છીને ભુ સવ િવષે ધીરજ રાખે છે . આપણે શંકા કરીએ છીએ
કે ભુ જ દી ઉ ર આપતો નથી, પણ ભુ ધીરજથી લોકોના પાછા ફરવાની રાહ
જુ એ છે . િનરગમન 34:6 યહોવા દયાળુ તથા કૃપાળુ દેવ, મંદરોષી અને અનુ હ
અને સ યથી ભરપૂર ધીરજ રાખે છે . આપણે યારે બી સાથે ધીરજ રાખી શકતા
નથી યારે હંમશ
ે ાં યાદ રાખીએ કે, દેવ આપણા માટે કેટલી ધીરજ રાખી ર ો છે !
હંમેશાં ઉતાવળ સારી નથી. હમતથી અને ધીરજથી ાથ એ અને તેની તુિત કરી
તેના ભણી ફરીએ, આજે ભુ સંવેદનાપૂવક ધીરજથી આપણી રાહ જુ એ છે !
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િવશેષ કરે છે . લોકો મને આગળ કરી ર તો ચ ધે છે . ઘણીવાર ધમકી આપવા પણ
મને આગળ કરે છે .” હવે ી આંગળી એમ છાનીમાની બેસી રહે? એ તો આમેય

બધી આંગળીઓથી કદમાં મોટી, ઉપરાંત વ ચોવ ચની આંગળી. એણે વદલીલ રજૂ
કરતાં ક ,ું “હુ ં સૌથી લાંબી આંગળી છુ ં . હુ ં વચલી આંગળી છુ ં . વચલું થાન

મહ વનું થાન છે , માટે મા ં મહ વ સૌથી વધુ.” ચોથી આંગળી ચૂપ કઈ રીતે
રહે? કંઈક તો બોલવું જ પડે! ચોથી આંગળી કહે, “હુ ં સૌથી મહ વની આંગળી છુ ં .

દુિનયાના ઘણા લોકો લ નની વ ટી મારી પર પહેરાવે છે . પુ ષ કે ી પરિણત છે ,
એ મારા પર પહેરાવેલી વ ટી પરથી કહી શકાય છે .” છે વટની આંગળી તો નાની. ન
બોલે તો એના મનનું સ ય યાંથી ણી શકાય? તેણે ક ,ું “ યારે વ ટી બી
આંગળીઓ માટે નાની પડે યારે જ લોકો ઝટ દઈને મને સમ વી દે. બી
આંગળીઓની જે મ મારો ઝાઝો ઉપયોગ કદાચ નથી, એ હકીકત છે . પણ હુ ં માનું છુ ં
યાં સુધી મા ં એક આગવું મહ વ છે . લોકો

યારે હાથ જોડી ઈ વર તુિત કરે છે ,

અથવા લોકો એકમેકને ‘નમ તે’ કહી હાથ જોડે છે યારે હુ ં જ ભુને તથા લોકોને
થમ દેખા છુ ં . ભ તેમજ માણસો સમ મા ં થાન થમ છે . હવે ન કી કરો,
કોનું મહ વ વધુ હોઈ શકે?”
િમ ો, આજે િ
દલીલો ઘર કરી ગઈ છે .

તી સમાજ, મંડળી તથા ઘરોમાં આવી જ વાિહયાત
ી. જોસેફભાઈ પરમાર, જે ઓ આપણા નાના જે વા

સમાજના ણીતા-માનીતા સેવક છે . તેઓએ વ. રેવ.મનુભાઈ વી. િ ચયને શ
કરેલું “અમે રકન િ ચયન યુઝ”નું કાય બી અનેક જવાબદારીઓ વ ચે વષ થી
ઊપાડી લીધું છે . તેમાં કાય છે , ખચ છે , સમય કાઢવો પડે છે , િનયિમત રીતે ‘ યુઝ’
છપાવતા રહેવ,ું એ બધું સમાજ માટે કરી ર ા છે . કોઈ મહેનતા ં તેમને નથી
અપાતું કે કોઈ લેખો મોકલે તો તે માટે પણ મૂ યની લેવડદેવડ નથી. છતાં ઘણા
ટીકાકારો મ

તે બોલતા સાંભ યા છે , “આ યુઝમાં તો ફલાણાં બેન કે ભાઈના જ

Here are six terrific truths about time:
First: Nobody can manage time. But you can manage those
things that take up your time.
Second: Time is expensive. As a matter of fact, 80% of our day
is spent on those things or those people that only bring us
2% of our results.
Third: Time is perishable. It cannot be saved for later use.
Fourth: Time is measurable. Everybody has the same amount
of time...pauper or king. It is not how much time you have; it is
how much you use.
Fifth: Time is irreplaceable.
We never make back time once it is gone.
Sixth: Time is a priority. You have enough time for anything in
the world, so long as it ranks high enough
among your priorities. (courtesy: “Simple Truth”)

લેખ આવે છે ” જો કે મ તો સાંભળીને જવાબ પણ આ યો છે કે, “તમે લખીને

“શું તમે વમહ વ શોધી ર ા છો?
છો?”- જોઈસી જોવેટ િ ચયન, Union City, NJ

ન ૧ના જવાબોજવાબો- (૧) મુસા (ગણના ૧૨:૩) (૨) મુસા, યહોવાહનું (ગણના-

નાનપણમાં વાંચેલી કે સાંભળેલી વાતાઓ ઘણી ઉ મ, બોધદાયી તથા સુંદર
હોવા છતાં મરણ બહાર જતી રહેતી હોય છે . અહ એક સુંદર બોધ આપે એવી
લઘુકથા રજૂ ક ં છુ ં .
એક વાર હાથની પાંચ આંગળીઓ વ ચે દલીલો શ થઈ. અંગઠૂ ો કહે, “હુ ં તમ

બધામાં સવ પરી છુ ં . સહુ થી વધુ કામમાં આવું છુ ં . મારા વગર તમે ચારે આંગળીઓ
શોભાના ગાં ઠયા સમાન બની રહો.” અંગૂઠાની બાજુ ની આંગળીથી ચૂપ બેસી શકાયું
નિહ, તે કહે, “મારો ઉપયોગ િશ કો, ગુ ઓ તથા ધમના લોકો ‘ચ ધવા’ વારા

મોકલો. એકાદ લેખ તો લખી જુ ઓ, પછી ટીકા કરો.”
વૃિ કરનારનો ઉ સાહ વધારો! આ “અમે રકન

િ ચયન યુઝ” ભલે નાનું

હોય, પણ ઘણા લોકો એ મેળવવા રાહ જોતા હોય છે . શા માટે? મને લાગે છે ,
લોકોને કંઈક તો તે ‘ યુઝ લેટર’ વારા

ા ત જ ર થાય છે . ટીકા કરવાને બદલે

માગદશન આપો, યાં કઈ રીતે સુધારા-વધારા કરાય, એ સૂચનો આપો. કંઈ નિહ તો
એકવાર ‘ યુઝ લેટર’ની પાંચ પચીસ ઝે રો કઢાવવા વફાળો આપો. બી

મહેનત

કરે છે . તેમનો સમય તથા નાણાં જ ર વપરાય છે એ કાય માટે. ‘મેઈલ’ કરવા
‘પો ટલ ટે સ’, વગેરેના ખચ કરવા પડે છે . એ બધું િવચારી તમે કઈ રીતે સદકાયને
વધુ અસરકારક બનાવી શકો, એ સમજતાં શીખો. યથ ટીકાઓ કરવાથી દૂર રહી
ટીકાકારો કાયશીલ બને એ જ રી છે . “લેવા કરતાં આપવામાં વધારે ધ યતા છે .”
તમારાં ’ટેલે ટ’- કાયકુશળતા આપતાં શીખો!
બાઈબલ ટડી-ટડી--જુ
--જુ લાઈલાઈ-ઑગ ટટ-2012ના
2012ના સાચા જવાબો:
જવાબો:૭,૮) (૩) મરકીથી, તારાથી (ગણના- ૧૪:૧૧) (૪) પાપ, પાપ (ગણના૩૨:૨૩) (૫) છ, મનુ યઘાતક, બતાલીસ (ગણના- ૩૫:૬)
ન ૨ના જવાબોજવાબો- (૧) લાબાને એલીએઝે રને ક ું (ઉ પિત- ૨૪:૩૧) (૨)
યહોવાહે રીબકાને ક ું (ઉ પિત- ૨૫:૨૩) (૩) લાબાને યાકુબને ક ું (ઉ પિત૩૧:૪૩) (૪) યાકુબે એસાવને ક ું (ઉ પિત- ૩૩:૧૦) (૫) યાકુબના દીકરાઓએ
શખેમ તથા તેના િપતા હામોરને ક ું (ઉ પિત૩૪:-૧૭)
બાઈબલ ટડી-ટડી--જુ
--જુ લાઈલાઈ-ઑગ ટટ-2012ના
2012ના સાચા જવાબો આપનાર િવજે તા:
ા:-
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થાય
તે
ન
ી
ઉપર
ખાસ
ભાર
મૂ
યો.
યારબાદ
સહુ
આક એ જલ સંત માઈકલના
૧) કુમુ દની સોલંકી-કનેિ ટકટ ૨) ટે લા પરમાર-નોથ બગન ૩) વેલેિ ટના
ળુઓએ આ સરઘસમાં ભાગ
પરમાર- યુ જસ ૪) વીરબાળા િ ચયન- યુ જસ ૫) માગીબેન
ટી- લોરીડા સરઘસમાં જોડાયા. લગભગ ૫૦૦-૬૦૦ જે ટલા
૬) ભાનુ
ટી-કેિલફો નયા ૭) દયાબેન પરમાર-કેિલફો નયા બાઈબલ ટડીના લીધો. સરઘસમાં કેટલાક ઇટાિલયન અમે રકન, આ કન અમે રકન, હાઈટ અમે રકન,
િવજે તાઓને ACN હા દક અિભનંદન પાઠવે છે . િવજે તાઓ ”બાઈબલ” વાચન
પેિનશ અને ચીનના લોકો હાથમાં બેનરો લઈને ચાલતા હતા. અમે “ગુ. કે. સમાજ ઓફ
વારા ભુના સાિન યમાં રહેવાની ઉમદા તક સાથે આ યાિ મક લાભ પણ મેળવે છે .
યુએસએ”ના સ યોએ "એક કુટુંબ બનાવો સહુ નું" ગીત સમૂહમાં ઉપા યું અને સુંદર રીતે
ગાયુ
ં. યારબાદ ગુજરાતી/અં ે માં ગુલાબમાળાના દસકા બો યા. સરઘસ પૂ ં થતા
બાઈબલ ટડી-ટડી--સ
--સ ટે બરબર-ઑ ટોબર -2012ના
2012ના નો:
નો:-િવભાગ ૧. મા થી, લૂક,
યોહાનની સુવાતા અને ૧ શમૂએલને આધારે રેફર સ સિહત નીચેના
નોના બપોરનો એક વાગી ગયો. જમવાની બેઠક યવ થા કે પર િપિ નક ટેબલોથી સ જ
મોટા ગઝીબો નીચે હતી. દરેક કુટુંબ ઘરેથી તૈયાર કરી લાવેલા વાનગીઓ અને ફળફળા દ
જવાબ આપો; (૧) કોનો કાન, કોણે તલવારના ઝાટકે કાપી ના યો?
(૨) યોહાન બાિ ત મી કઈ ચો કસ જ યાએ બાિ ત મા આપતો હતો,

યાં પાણી

વગેરે એકબી સાથે વહચીને સમૂહજમણની મ માણી તૃ ત થયા.
‘ મારકગૃહ’માં સંતના જ મથી મૃ યુ સુધીની વનયા ાનો આખો ઇિતહાસ

ઘ ં હતુ?
ં (૩) ઝબદીના દીકરા યાકુબ તથા યોહાનની અટક ઈસુએ કઈ પાડી? એનો

આપેલો છે . તેઓ કેવી રીતે રહેતા, જે વ તુઓ દૈિનક

અથ શો હતો? (૪) ભુ ઈસુના ભાઈઓનાં નામ આપો. (૫) બાિ ત મા આ યા

વાપરતા, કઈ કાર વાપરતા તે આ સં હ થાનમાં છે . ઊડીને આંખે વળગે તેવું સંતના

બાદ ભુ ઈસુનું પરી ણ કઈ કઈ જ યાએ થયુ?
ં (૬) યોહાન બાિ ત માનું માથુ
કથરોટમાં કોણે મા યું? (૭) િયસાઈને કેટલા દીકરા હતા? તેમાં બી
દીકરાનાં નામ આપો. (૮)

અને છે લા

વતા દેવના સૈ યનો કોણે િતર કાર કય ? અને તેનું

વનમાં અને ધા મક

વનમાં

હાથોમાંથી જે લોહીની ટશરો ટતી અને તેને જે માલથી લૂછતાં તે લોહીના ડાઘા સાથે
સાચવેલ છે . સંતે પહેરેલાં ઝ ભા અને અ ય વ ો તથા રોજબરોજ વપરાશમાં લેવાતી
વ તુઓ છે . સંત ઘોિષત કરવાની

યામાં મદદ પ થતી કેવી ચમ કા રક િનશાનીઓ

કઈ હતી તે દશાવતી ૧૭ િમિનટની ફ મ સહુ એ િનહાળી. છે લે િગ ટ શોપમાંથી

ણે કે તલવાર કે બરછી વડે

યાદગીરી પે રોઝરી, ીઝ મે નેટ, છબીઓ, કી-ચેન, પૂતળા વગેરીની ખરીદી કરી બહાર

યહોવાહ બચાવ કરતો નથી કેમકે, લડાઈ તો યહોવાહની છે , ને તે તમને અમારા

નીક યા. સવારના ૧૧થી સાંજના ૪:૩૦ સુધી પિવ યા ાધામની સંગતમાં શાંિત અને

પ રણામ શું આ યુ?
ં (૯) વળી આ સવ સમુદાય

ધાનો અનુભવ થયો. સમાજના

હાથમાં સ પી દેશ,ે કોણ બો યું? (૧૦)
૧૦) દોએક અદોમી કોણ હતો?

મુખ ી શાંિતલાલ પરમારના યા ા- વાસ

િવભાગ ૨. નીચે આપેલા સવાલોના જવાબ ઉ પિત તથા ૧-૨ શમૂએલને
લને આધારે
આપો;; (૧) કોને કોને માટે કહેવાયુ,ં “તેનું હૈયું બહુ થરથરવા લા યું” કારણો આપો.
આપો

આયોજનને સૌએ િબરદા યું. દર વષ સ ટે બરના ‘ ી

(૨) કોને પંદર દીકરા અને વીસ ચાકર હતા? (૩) શાઉલ રા ના મરણ પછી કોણ

ખેમ ઘરે પહ ચાડે એવી ભુ- ાથના સાથે બધાંએ પોતાના ઘર તરફ યાણ કયુ.

એની જ યાએ રા
ઈ ાહીમ કેટલાં વષ

થયો? (૪) ઈ ાહીમની

ી સારાહ કેટલાં વષ

વી? અને

યો? (૫) પરા પર યાજક કોને માટે રોટલી અને ા ારસ

લા યો? એ યાજકનું નામ શું હતુ?
ં (૬) અદોમના નામનો અથ અને એ કોનું નામ
હતુ?
ં તે જણાવો. (૭) એલી યાજક કેટલી મરે અને કેવી રીતે મરણ પા યો?
(૮) સારાહના મરણ પછી ઈ ાહીમની

ી કોણ થઈ?

* “અમે રકન િ ચયન યુઝ”ને દાન આપનાર નીચેના દાતાઓનો હા દક આભાર!:
૧. સે સન મેકવાને ગયા મિહને આપેલ $25.00 દાન જે $20/00 િસ ધ થયા
બદલ માયાચના! ૨. વીરબાળા િ ચયન $20.00 યુ જસ .
3. આનંદ ગામ ડયા $20.00 એ ડસન, યુ જસ
૪. ચં કા ત

ટી-કેિલફો નયા તરફથી ૯ ટે સ.

* National Center for Padre Pio, 111 Barto Road, Barto, PA
19504 એક પિવ યા ા થળ તરીકે ખૂબ

ણીતું છે . સ ટે બરની ૨૩, ૨૦૧૨ સંત

પાદરે પીઓની ૪૪મી પુ યિતિથ િનિમ ે તા. ૨૨ને શિનવારના રોજ “ગુજરાતી કેથિલક
સમાજ ઓફ યુએસએ”ના ઉપ મે યા ા વાસ યોજવામાં આ યો હતો. સમાજનાં ૧૦
કુટુંબના કુલ મળીને ૨૫ જે ટલા ધાળુઓએ (બાળકો સિહત) અિત ઉ સાહભેર ભાગ
લીધો હતો. શ આતમાં ી. શાંિતલાલ પરમારે બધાને સંત િવશેની માિહતી આપી હતી,
જે વી કે તેમનો જ મ, કાપુચીન સંઘમાં જોડાવું અને સંઘષ, બંને હાથમાંથી લોહીની
ટશરો ટવી,
ટવી, સંઘમાંથી હકાલપ ટી, ફરીથી સંઘમાં વીકારની શરતો, ૧૯૬૮મા મરણ
અને ૨૦૦૨મા વડા ધમગુ જોન પાઉલ બી
કેતન

વારા સંત થવાની

હેરાત વગેરે. ી

િ ચયને, ીમતી કાલા ા િવષે માિહતી આપી કે જે મણે આ કે ની થાપનામાં

કેવો ભાવ ભજ યો અને સંતે તેમની દીકરીને સા પ ં બ યું તેનો િચતાર આ યો. સહુ
નાના ચેપલમાં ભિ તભાવપૂવક સંતના મોટા કદના પૂતળાના દશન કયા અને
પોતાની અરજો રજૂ કરી અને યારબાદ સંતના મો ને ભિ તભાવપૂવક

પશ કરી

અંગત ાથના કરી. યારબાદ આ યાિ મક કે માં ફાધર ડેિવડ િવલતોનનું સંબોધન
ચાલતું જ હતું. તેમના બોધમાં દુિનયાનો ઉ ધાર દીનતા, દીનતા અને મા દીનતાથી જ

વીકએ ડ’માં આ યા ાધામનો

વાસ યોજવાની સૌએ સંમિત દશાવી. બધાંને હેમખેમ લાવેલા એ જ રીતે પાછાં હેમ-

* સૌ ણે છે તેમ Medicare કે Medicaid ના લાભાથ ઓ Part DPriscription Drug Program હેઠળ પોતાના ડો ટરે ભલામણ કરેલી દવાઓ
મેળવી શકે છે . લાભાથ ઓને Part D બ રની સરકારમા ય એજ સી મારફતે
દવાઓ મળે છે . પોતે પસંદ કરેલી Part Dની એજ સી વષમાં એક વખત બદલી
શકાય છે . દર વષ ઑ ટોબર 15થી
15થી ડસે બર 7 સુધીના સમયગાળા દરિમયાન Part
Dની એજ સી બદલી શકાય છે . જે થી સૌને યાદ રહે કે, પોતાની Part Dની
એજ સીની સેવાઓથી જો અસંતોષ હોય,, ડો ટરે ભલામણ કરેલી દવાઓ પોતાની
એજ સી પૂરી પાડતી ન હોય,, વગેરે કારણોસર Part Dની એજ સીની બદલવાનો
આ “ઓપન પી રયડ” છે . સરકારમા ય જે એજ સી પોતાને જ રી એવી દવાઓ
આપી શકતી હોય,, તેવી એજ સી વીકારવાનો આ “ઓપન પી રયડ” છે , તો
સમ ને પોતાની હાલની Part D એજ સીથી સંતોષ હોય તો બદલવાની જ ર
નથી,, છતાં માિસક િ િમયમ ઓછુ ં ચૂકવવું પડે છતાં જ રી દવાઓ મળે તેવી
એજ સી બદલવાનો લાભ લઈ શકાય. આ માટે અ ય એજ સી સાથે સરખામણી
કરીને પોતાના લાભમાં િનણય લઈ શકાય.
* 2013-14માં “એફૉડએબલ કેર એ ટ”નો અમલ શ થશે. છતાં “એફૉડએબલ કેર
એ ટ” ચાલુ રહેશે કે બંધ કરાશે તેનો આધાર નવે બરમાં યો નાર અમે રકાના
મુખની ચૂંટણીના પ રણામ ઉપર રહેશે. આ નવો “ઓબામા કેર” તરીકે ઓળખાતો
કાયદો 10માંથી 7 અમે રકનોને ફાયદાકારક જણાય છે . 65 કે તેથી વધુ મરના
57% િનવૃ અમે રકનોને બહુ ઉપયોગી જણાતો નથી. 45-60 વષની મરના
50% કરતાં વધુ અમે રકનો નવા કાયદાનો િવરોધ કરે છે . ટૂંકમાં “એફૉડએબલ કેર
એ ટ”ના ફાયદા-ગેરફાયદા અંગે અલગ અલગ અિભ ાયો બહાર પડતા રહે છે .
નવે બર 2012ની આખર સુધીમાં “ઓબામા કેર” અંગે પ િચ સામે આવશે.
* જે ઓ “મે ડકેર” હે થ ઈ યોર સ”ના લાભાથ છે તેઓને ઓ ટોબર 15,, 2012
સુધીમાં “Medicare & you-2013” નામે બૂક ટપાલમાં મળી જશે. આ બૂક ઘણી
ઉપયોગી માિહતી સાથે વાંચવા-સમજવા જે વી હોય છે . 2014 ઓ ટોબર સુધી આ
બૂક પોતાના ટેબલ ઉપર હાથવગી મૂકી રાખવી. “Medicare” અંગે ઘણીબધી
જ રી,, ણવા જે વી,, અને તેના ફાયદા લેવા જે વી િવગત-માગદશન આ બૂકમાં હોય
છે . પોતાનાં જુ વાન દીકરી-દીકરાને પણ આ બૂક વાંચવા ભલામણ કરવા જે વી છે ! આ
બૂકમાં “Medicare”ના લાભાથ ને હે થ કવરેજ મળવા સંબંધી જ રી માિહતી હોય
છે . કેટલાક લાભાથ ઓને એવી માિહતીની ણ નિહ હોવાથી એવા લાભોથી વંિચત
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રહી ય છે . હવે “Medicare”ના લાભાથ એ પોતાને મળનાર હે થ કવરેજ માટે “યુએસ સીટીઝશીપ ગાઈડ”ની ચોથી આવૃિત મોટા અ રમાં લીશ અને ગુજરાતીમાં
ગૃ રહેવા “Medicare & you-2013” વાંચી-સમ ને તેના ફાયદા મેળવો.
તૈયાર કરેલી છે . ગાઈડમાં બીનજ રી વાચનબોજ નથી,
નથી તેથી અમે રકાનાં 5050-પચાસે
* ઓ ટોબર-નવે બર મિહનાઓ ઋતુ પ રવતનનો પી રયડ ગણાય છે . જે ની સીિનયર રા યોમાં ઘણી લોકિ ય છે . આ ગાઈડ અને “ યુજસ ાઇ વગ ગાઈડ”
ગાઈડ” પણ ઈઝલીન,
સીટીઝનોના આરો ય ઉપર િવપરીત અસર થતી હોય છે . ખાસ કરીને સમરના ઉ
યુ જસ માં “પટેલ િવ ડયો”, ‘સંગીત”, “બુટાલા એ પૉ રયમ” ( લ શગ અને યુયૉક)
ઉ ણ હવામાનમાંથી િશતળ-ઠંડા હવામાનમાં વેશવાનો આરંભનો સમય વા ય અને “ગુજરાત દપણ”ની ઓ ફસેથી મળે છે . આ ગાઈડના ઉપયોગથી ઈ ટર યુમાં
ઉપર શરદી-તાવ-ખાંસીનો હુ મલો કરતો હોય છે . જે થી 55 કે તેથી વધુ મરની સહેલાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ગે છે . $8.00નો ચેક કે મની ઑડર Josh
યિ તએ અને ખાસ તો 65 કે તેથી વધુ મરના સીિનયર સીટીઝનોએ “ યુ શોટ” Foundation નામે લખીને 45cની ચાર પો ટટ- ટે સ મૂકી, એક િચ ઠીમાં નામ,
લેવાનો આ સમય છે . નવે બર પૂરો થતાં પહેલાં પોતાના ાયમરી ડો ટર પાસે જ સરનામું અને ફોન નંબર સારા અ રે અં ે માં લખીને-Josh Foundation,
Foundation, 144
“ યુ શોટ”
શોટ” લઈ લેવો.
ો. જે ઓ પાસે હે થ ઈ યોર સ કવરેજ ન હોય તેઓ માટે હે થ Strawberry Hill Ave,
Ave, Woodbridge,
Woodbridge, NJ 07095 સરનામે મોકલવાથી 10–
10
કે પ કે કોઈ ફામસી કે સં થા વારા અપાતા “ યુ શોટ” ઉપકારક છે . બાકી દસ દવસમાં આપને મળી જશે. (આ ચેરીટી સં થા હોઈ, ગાઈડની તમામ આવક દાન“Medicare”, Medicaidના લાભાથ એ પોતાના ‘ ાયમરી ડો ટર પાસે જ “ યુ ધમાદા કાય માં વપરાય છે , જે થી $8.00ના બદલે ઉદાર દલે વધુ રકમનો ચેક લખીને
શોટ”ની રસી લેવી.
”જોશ ફાઉ ડેશન”ના સેવાય માં સહભાગી થશો ! ઘણાખરા ઉદાર દલે $11-$100
* ુ લીન,, યુયો થત ી..િન યાનંદ ઠાકોર તા. ૧૮ સ ટે બર,, ૨૦૧૨ના રોજ અને તેથી વધુ દાન મોકલે છે , તેવા ઉદાર સખાવતીઓનો “જોશ ફાઉ ડેડેશન” આભાર
ભુ વગવાસી થયા છે . માચ ૨૬,, ૧૨૯૦માં જ મેલા વ. િન યાનંદ ઠાકોર,, માને છે ! અને દાતાઓને સુખ, સમૃિ ધ અને ગિત બ ે તેવી ભુને ાથના કરે છે !
િ તી કો યુનીટીમાં ણીતા હતા. બે દીકરા રાજે શ અને િનલેશ સાથે દુ:િખત (“ યુ જસ ાઈ વગ ગાઈડ”, જે અં ે -ગુજરાતીમાં છે , અને હવે મયા દત કોપી બાકી
રહી હોઈ બી નવી આવૃિ સુધારા-વધારા સાથે ટૂંકા સમયમાં િસ ધ થશે.)
પ રવારજનોને ભુ દલાસો આપે તેવી ાથના! -માિહતી સૌજ ય: જોયલ મચટ
પોતાની સમ યાઓ માટે સવારના 10 પહેલાં અને સાંજના 7 પછી ફોન કરવો નિહ.
જુ લાઈ, ઑગ ટ,, સ ટે બર અને ઓ ટોબર 2012 િવઝા બુલટે ીન
Most importantly the last sentence) -(from e-mail sources)
ફેિમિલ કેટેગરી
જુ લાઈ-12
ઑગ ટ-12
સ ટે બર-12 ઓ ટોબરટોબર-12
F-1
F-2 A
F-2 B
F-3
F-4

08 Jul. 05
15 Feb 10
01 May 04
15 Apr 02
22 Jan 01

01 Aug 05 01 Oct.-05 08 Oct.
Oct.-05
15 Mar-10 08 May-10 01 JuneJune-10
22 June 04 15 Sep.-04 15 Sep.
Sep.-04
01 May 02 15 May-02 22 May
May--02
15 Feb 01 08 Mar-01 15 Mar.
Mar.-01

There once was a little boy who had a bad temper. His Father
gave him a bag of nails and told him that every time he lost his
temper, he must hammer a nail into the back of the fence. The first
day the boy had driven 37 nails into the fence. Over the next
few weeks, as he learned to control his anger, the number of nails
પાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટે રજૂ કરી છે કે, પાંચયે કેટગ
ે રી દર માસે hammered daily gradually dwindled down. He discovered it was
easier to hold his temper than to drive those nails into the fence.
આગળ વધે છે કે નિહ?
નિહ વધે છે તો કેટલી તે સમ ને િવઝા માટે અંદાજ કરી શકાય.
શકાય.
Finally the day came when the boy didn't lose his temper at all. He
ઉપરો ત કોઠા મુજબ ઓ ટોબર -2012ની
2012ની િવઝાની િવગત નીચે મુજબ છે :08 October,
F-1-અમે રકન સીટીઝનનાં અપરિણત સંતાનો-0
October 2005 ગયા માસથી told his father about it and the father suggested that the boy now
pull out one nail for each day that he was able to hold his
ફ ત 7 દવસ આગળ વધી, એટલે આ કેટેગરી તદન ધીમી ગણાય.
temper.
(યુએસ સીટીઝનનાં પિત/પ ની, માતા/િપતા, અપરિણત સંતાનો આ કેટેગરીમાં)
The days passed and the young boy was finally able to tell his
F-2 A ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અને 21 વષથી ઓછી મરનાં અપરિણત સંતાનોfather that all the nails were gone. The father took his son by the
01 June,
June, 2010
2010 (ગયા મિહનાથી ફ ત 23 દવસ આગળ ગઈ છે )
hand
and led him to the fence. He said, 'You have done well, my son,
F-2 B–
અપરિણત)
B ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અને 21વષથી વધુ મરનાં (અપરિણત
અપરિણત) સંતાનોbut look at the holes in the fence. The fence will never be the same.
15 September,
September, 2004 (ગયા મિહનાથી આગળ વધી જ નથી.
નથી.)
When you say things in anger, they leave a scar just like this one. You
F-3–અમે રકન સીટીઝનનાં પરિણત સંતાનો-22
22 May,
May, 2002
2002
can put a knife in a man and draw it out. But it won't matter how
(આ કેટેગરી ગયા મિહનાથી ફ ત 7 દવસ આગળ વધી જે અિત ધીમી છે )
many times you say I'm sorry, the wound will still be there. A verbal
F-4–US સીટીઝનનાં ભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-15
15 March,
March, 2001
2001
(ગયા મિહનાથી ફ ત 7 દવસ જ ધીમી આગળ વધી છે , ખરેખર તો અગાઉ યાં wound is as bad as a physical one. Remember that family and
પહ ચી હતી, યાંથી હ 08 મિહના 11 દવસ પાછળ જ છે , તેથી અિત ધીમી છે ) friends are very rare jewels indeed. They make you smile and
આ મિહને બધી કેટગ
ે રી તદન ધીમી પડી છે , F-2 B તો ખસી જ નથી. encourage you to succeed; They lend an ear, they share words of
uscis.gov ઉપર મૂકાયેલી છે લામાં છે લી માિહતી આખરી ગણવી. પોતાનાં લડ praise and they always want to open their hearts to us.
રીલેશન-લોહીનાં સગાંની ફાઈલ એ વ
ુ લ તારીખે યારે પહ ચશે, તે િવઝા બુલેટીનથી Show your family & friends how much you love and care.

ણી શકાય. ઉપરો ત માિહતી વાચકોની િવનંતીથી રજૂ કરાય છે , પોતાનાં સગાંની To,
િવઝા ફી ચૂકવી હોય તો બી ં પેપરોની રાહ જોયા િવના પો સરશીપનાં પેપરો
યુએસ િવઝા સે ટરમાં મોકલી દેવાં પણ િવઝાકોલ આ યા બાદ સગાંને મોકલવાં
િહતાવહ રહેશે. બધી ફેિમિલ સંબંધની કેટેગરી સંબંધે પિત/પ ની, ભાઈ/બેન, દીકરાદીકરી, માતા/િપતાની-બધી જ ફાઈલો ચાલુ જ છે . કોઈપણ બંધ થઈ નથી.
નથી.
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