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““““અમે રકન અમે રકન અમે રકન અમે રકન િ ચયન યઝૂિ ચયન યઝૂિ ચયન યઝૂિ ચયન યઝૂ”””” સાથે કૉ યુનીટીના તા  અને સિવષેશ સમાચારો માટેની 

તં ીની કલમ ેઆ પતં ીની કલમ ેઆ પતં ીની કલમ ેઆ પતં ીની કલમ ેઆ પ ...નવંુ વષ નવી તાજગી
તમ ના અને અવનવા ં વ નો લઈને આવે છે

વનમા ંરચના મક પ રવતન લાવી શકે ત ેબાબત  યાનમા ંઆવી
એટલ ેબદલાવંુ,  વન સુધારવંુ, વનમા ંજે ગલત થઈ ર ું છે
તેના પર િવશેષ યાન આપવંુ. માનવસમાજ બાળકને કેળવણી 
આપવામા ં માને છે, અને થાિનક, રા ય અને રા  તરે િશ ણ 

ણાિલકાઓ પણ ઊભી કરી છે. આથી બચપણમા ં2-3 વષની
મરથી બાળકને કોઈ પ ધિતસરનંુ િશ ણ આપાય છે. 5-6 

મરથી અ ર ાન સાથ ે ગિણત, િવ ાન, ઈિતહાસ, ભૂગોળ અને
સુસં કારોનંુ િશ ણ બાળકને આપવામાં આવે છે. આ બાળક
સૌજ યસભર માણસ તરીકે કુટુંબ, સમાજ, દેશ અને દુિનયામાં
શાંિત લાવી શકે! િશ ણ પ ધિતની આવી ઉ ચ મ અપે ા

ણાિલગત િશ ણ જે તે િવ તાર- દેશની સ ાવાર સરકાર  ન કી કર ેછે
બાળકને કુટુંબ-માબાપ તરફથી કેળવણી મળે છે, જેની કોઈ સવમા ય 
હોતી નથી. ઉપરાંત કુટુંબ જે તે ધમ પાળતું હોય તે ધમની મા યતાઓ મુજબ
ધમાલયો મારફત કે ધમગુ ઓ �ારા અપાતા ધમિશ ણ મુજબ
મળતું હોય છે.  
         ભારતના 65મા તં  દને કેળવણી અંગે ઉપરો ત 

ઉદભ યા કે, અં ેજોનંુ િશ ણ ‘કારકુનો’ પેદા કરવાનંુ છે-હતુ,ં તેવી
આઝાદીની ચળવળ દર યાન જોરશોરથી થતી. આજે ભારત 

પેઢી પણ 65 વષની મરની થઈ ગઈ, કે જેને વતં  ભારતની 
છતા ં ભારતીય સમુદાય અનેક ગંભીર સમ યાઓથી દુ:ખી છે
મ ઘવારી, ભય અને હતાશા યાપક તર ે નાગ રકો અનુભવી 
ભારતની િશ ણ પધિતના ં આ પ રણામ છે? કુટુંબમા ં થતુ ં ઘડતર
મુજબ મળેલુ ં િશ ણ અને ધમ-ધમના ં ોત તરફથી મળલેા િશ ણ
નાગ રક પાસે આપણ ેકેવી અપે ા રાખીએ? સુખ-શાંિતની કે ગંભીર
       જવાબ શોધવો કઠીન છે. િવ�ાન િશ ણશા ીઓ, ખર
અથશા ીઓ અને રા યશા ીઓના ઉ મ ાનના આધારે
ઘડાતી હોય છે, તેમા ં કુટુંબ-માતાિપતા અને ધમ આધા રત ઘડતરનો
હોઈ શકે? બાળકના ઘડતરમા ંસમાજનો પણ િહ સો હોય છે. 

િવચાર કયા પછી લાગે છે કે, બાળકના ઘડતરમા ં કયા ંપ રબળો
લાવી શકે? બાળક એક આદશ નાગ રક બને તેવંુ િશ ણ કોણ ન કી
ન કી થઈ શકશ?ે માતાિપતાની હયાતીમા ં 22-25 વષની મરનો

વન યવહારાથી માબાપને અજંપો હોય તો માબાપ એ માટે
પરંપરાગત રીત ેબાળકને અપાયેલા િશ ણને? ધમને? પોતાને કે 

જમાનામા ંમાબાપને આ ન પજવે છે. એનો સાચો જવાબ તેમને
માબાપને લાગે છે કે, 22-25 કે 30 વષની મરનંુ સંતાન તેમના
પોત ેધાયુ હતુ ંઅને પોતાને જેવી અપે ા હતી, તેવંુ પોતાના સંતાનનંુ
માબાપને લાગે છે, હવે મોડંુ થઈ ગયંુ છે. હવે તેમનાથી કશુ ંજ
સંતાન જે રીત ે વન યવહાર કરતું હોય તેને લાચાર થઈને 

દલથી દુ:ખી દુ:ખી થઈ  ય છે, પોતાના નસીબને દોિષત માને છે
         આવી પ રિ થિતમા ંધમ માબાપની વહારે આવી શકે છે. 

અને ૫મો અ યાય માબાપને ચતામુ ત કરી શકે છે. ખાસ કરીને
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તાજગી, નવી આશા, નવી 
છે. આ બધું જ નવંુ  

વી જોઈએ. પ રવતન 

છે, ત ેન થવંુ જોઈએ 

બાળકને કેળવણી 
રા ય અને રા  તરે િશ ણ 

વષની કાચી 
6 વષની 

અને માતૃભાષા સાથ ે

બાળક 18નંુ થાય, એટલ ે

દુિનયામા ં સુખ, સમૃિ ધ અને 

અપે ા હોય છે. આવંુ 
ન કી કર ેછે. આ સાથ ે

સવમા ય પ ધિત ન કી 
ઉપરાંત કુટુંબ જે તે ધમ પાળતું હોય તે ધમની મા યતાઓ મુજબ, 

રા અપાતા ધમિશ ણ મુજબ બાળ ને િશ ણ 

 િવચારો એટલા માટ ે

તેવી ટીકાઓ ભારતની 
 વતં  થયા પછીની 

ભારતની કેળવણી મળી હતી, 
છે, દેશમા ં ાચાર, 

 ર ા છે. શુ ં વતં  

ઘડતર, સરકારી પ ધિત 

િશ ણ પછી ભારતીય 

ગંભીર સમ યાઓની?    

ખર મનોવૈ ાિનકો, 
આધાર ે િશ ણની નીિત 

ઘડતરનો કેટલો િહ સો 
. આ તમામ પાસાંનો 

પ રબળો અપેિ ત પ રવતન 

ન કી કરી શકે? યાર ે

મરનો યુવક કે યુવિતના 
માટ ેદોિષત કોને ગણશ?ે 

 સમાજને? આધુિનક 

તેમને સાપંડતો નથી. 
તેમના ક ામા ંહવે નથી. 
સંતાનનંુ ઘડતર થયંુ નથી. 

જ થઈ શકે તેમ નથી. 
 વીકારી લ ે છે અને 

પોતાના નસીબને દોિષત માને છે.  

. પીતરનો પહેલો પ  

કરીને ૧ પીતર: ૫: ૭ 

“તમારી બધી ચતા તેના ઉપર નાખી દો
બાઈબલ) “તમારી સવ ચતા તેના પર નાખો
(પિવ  શા ) તેના પર ચતા નાખો- ભ ુ

જે આપણી ચતા છે, ત ેઅંગે ભ ુસંભાળ
ત ે ભુની ચતા બની જશે

ભુ ઊકેલ લાવશ.ે આથી બાળકના
“બાઈબલ” મહ વનંુ પરબળ
િન ાથી ધમના-બાઈબલના

વન ઘડતરમા ંઉપયોગી થઈ શકે છે. ફ ત
પિવ  શા ના િસ ધાંતો વન ઘડતર માટે
                                                                                                                                                        સાં વના-ઈલા
      જુઓ! જૂનંુ સઘળું જતું ર ું છે. નવા વષનો નવો સૂરજ નવી સવાર લઈને 
આ યો છે. આમ તો બધું રો જદુ જ છે પણ એક આખું 
અને ૨૦૧૪ના વષમાં વેશ કય  છે. ઘણાંએ નવંુ વષ જોવા ચા ું હશે
શ યા નિહ હોય. યારે આપણને આજે વન આપી ભએુ નવા વષમાં વેશ 
કરા યો છે. વ ની અમૂ ય ભટે આપી નવંુ વષ બતા યંુ છે

વન આ યંુ છે, તો બાળક તરીકે તેનો આભાર માનવાનંુ ભૂલીએ નિહ
        માલાખી-૩:૧૦ “દશાંશો ભયાપૂયા ભં
અ નની છત રહ,ે અને એમ કરીને મા ં પારખું તો લઈ જુઓ કે
આકાશની બારી ખોલી નાખીને એટલો સમાવેશ કરવાને પૂરતી જ યા નિહ હોય
એટલો બધો આશીવાદ તમારા પર મોકલી દ  છંુ કે નિહ
આપણે ફ ત નાણાંનો જ દશાંશ નિહ પણ વનની યેક આપેલી ભેટ
સમયનો દશાંશ, સારાં કાય નો દશાશં, ભૌિતક વાનાં આ યાં છે તેનો દશાંશ
દેશમાં લાવી અનેક સુખ-સગવડ આ યાં છે તેનો દશાશં
ઊભાં કરી,-િપતાને ખશુ કરીએ. આ મા અને સ યતા દયમાં ભરી પિવ ાઈ
દશાંશ, દનભર તેની સાથે ગાળલેી સંગતના સમયનો દશાંશ
માંગે છે. શું તેનંુ આપેલું વન તેની પાસે લાવી ઉપયોગી પા  બનાવીશું
આપણે કોઈને મળીએ છીએ યાર ે આપણે િવચાર
આં  નાખવા ય ન કરીએ છીએ. આપ ં કાય કરાવવંુ હોય તો તેના ગુણ
સાંખી લઈએ છીએ. તેવી જ રીતે શું આપણે ભુને મળીએ છીએ

ય ન કરીએ છીએ? સ નતાથી ભએુ આપેલ વન માટે 
રાખીએ છીએ? જો ભુનાં બાળકો છીએ તો શુ ધ અને પિવ  દય કેળવવાની 
જ ર છે. દુ યવી િપતાને ઉડાઉ દીકરો ન ગમે
સાથે રહે તેવી ઈ છા આપણે રાખીએ તો તેને ગમતાં કાય  કરીએ
કરીએ. ‘ વ’ને બાજુ પર મૂકીને તનેે મળીએ
સ પીએ. તેની સાથે િહસાબી સંબંધ નિહ
અને કામ પૂ ં થતાં જ તેને ભૂલી જવાની કળા આપણામાં હ તગત છે

વનમાં એવા લોકો આપે જે ઉ જેન આપે
ઉ સાહમા ંઅગન યોત જગાવી સકારા મક વલણ ધરાવી આધાર આપે
ઉમદા િવચારોથી જ માણસ આદશ વન વી શકે છે
છે. નીિતવચન અને ગીતશા નાં વચનો વન વવા રેક બળ અને ેરણા આપે 
છે. દરેક દન માટે એક અ યાયનંુ અ યયન વનને સુમાગ
અનેકિવધ કાય માં પણ બાઈબલ વાચન માટે સમય ફાળવવાનંુ ન ભૂલીએ
કેળવીએ-રોજ પિવ શા તનંુ િનયિમત વાચન ક વાની સુટેવ

“તમારીતમારીતમારીતમારી સવસવસવસવ ચતાચતાચતાચતા તેનાતેનાતેનાતેના 
પરપરપરપર નાખોનાખોનાખોનાખો, કમેકેકમેકેકમેકેકમેક ેતેતતેેત ેતમારીતમારીતમારીતમારી 

સભંાળસભંાળસભંાળસભંાળ રાખેરાખેરાખેરાખ ેછેછેછેછે.” 
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jagadishchristian.com વાચંો અને ફોવડ કરો!    

દો; ત ે જ તમારી ચતા કરે છે.” (સંપૂણ 

નાખો, કેમકે ત ેતમારી સંભાળ રાખ ે છે.” 

 પરમે વર ઉપર બધી ચતા નાખી દેવાથી 
સંભાળ લશે.ે આપણી ચતા આપણી નિહ રહતેા ં

જશ,ે જેથી ચતા કરનારને સંતોષ થાય તેવો 
બાળકના ઘડતરમા ંધમ અને પિવ  શા  

પરબળ બની શકે છે. પૂરા િવ વાસથી અને પૂરી 
બાઈબલના િનયમો, બાઈબલમા ં અપાયેલો બોધ 

ફ ત શાિ દક પે નિહ, પણ યવહા રક રીત ે

માટ ેઅપનાવીએ!     

ઈલા જોબટ િ ચયન-Union City, NJ)      
નવા વષનો નવો સૂરજ નવી સવાર લઈને 

આમ તો બધું રો જદુ જ છે પણ એક આખું ૨૦૧૩નંુ વષ જતું ર ું છે 
ઘણાંએ નવંુ વષ જોવા ચા ું હશ,ે પણ જોઈ 

યારે આપણને આજે વન આપી ભએુ નવા વષમાં વેશ 
વ ની અમૂ ય ભટે આપી નવંુ વષ બતા યંુ છે. ભુ િપતાએ આ ઉ મ 

તેનો આભાર માનવાનંુ ભૂલીએ નિહ.  
દશાંશો ભયાપૂયા ભદંારમાં લાવો, જેથી મારા મં દરમા ં

અને એમ કરીને મા ં પારખું તો લઈ જુઓ કે, હું તમારે સા  
સમાવેશ કરવાને પૂરતી જ યા નિહ હોય, 

એટલો બધો આશીવાદ તમારા પર મોકલી દ  છંુ કે નિહ?” ભુ વચન આપે છે. 
દશાંશ નિહ પણ વનની યેક આપેલી ભેટ-જેમકે, 

ભૌિતક વાનાં આ યાં છે તેનો દશાંશ, નવા 
સગવડ આ યાં છે તેનો દશાશં, અ યને મદદ કરી, પડેલાંને 

આ મા અને સ યતા દયમાં ભરી પિવ ાઈનો 
દનભર તેની સાથે ગાળલેી સંગતના સમયનો દશાંશ, ભુ આપણી પાસે 
શું તેનંુ આપેલું વન તેની પાસે લાવી ઉપયોગી પા  બનાવીશુ?ં યારે 

આપણે કોઈને મળીએ છીએ યાર ે આપણે િવચાર, વાણી, વતન અને સ યતાથી 
આપ ં કાય કરાવવંુ હોય તો તેના ગુણ-અવગુણ 

તેવી જ રીતે શું આપણે ભુને મળીએ છીએ? તનેે ખુશ કરવા 
સ નતાથી ભએુ આપેલ વન માટે આભારી અંત:કરણ 

એ તો શુ ધ અને પિવ  દય કેળવવાની 
દુ યવી િપતાને ઉડાઉ દીકરો ન ગમે, તો જો ઈ વરિપતા હરહમેંશ આપણી 

સાથે રહે તેવી ઈ છા આપણે રાખીએ તો તેને ગમતાં કાય  કરીએ! ભ ુસાથે સંગત 
મળીએ. તે િપતા છે, તેને ગમતુ ં વન તેને 

. જ ર પડે યારે ‘ઓ ભ!ુ મદદ કરો!’ 
અને કામ પૂ ં થતાં જ તેને ભૂલી જવાની કળા આપણામાં હ તગત છે. તેથી ભ ુ

વનમાં એવા લોકો આપે જે ઉ જેન આપે, કામમાં સહભાગી બને, આદશ  અને 
સકારા મક વલણ ધરાવી આધાર આપે, ઉ ચ અને 

ઉમદા િવચારોથી જ માણસ આદશ વન વી શકે છે. પિવ શા  ઉ મ િમ  
નીિતવચન અને ગીતશા નાં વચનો વન વવા રેક બળ અને ેરણા આપે 
દરેક દન માટે એક અ યાયનંુ અ યયન વનને સુમાગ વાળવા પૂરતુ ંછે. રો જદાં 

અનેકિવધ કાય માં પણ બાઈબલ વાચન માટે સમય ફાળવવાનંુ ન ભૂલીએ. એક સુટેવ 
રોજ પિવ શા તનંુ િનયિમત વાચન ક વાની સુટેવ!      Page 01 
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શુ ંમુ કેલીમા ંજ ભુને યાદ કરીશુ?ં યાર ેતકલીફો ચારે બાજુ ઘેરી વળ ેહોય, ર તા 
સૂઝતા ન હોય, સંકટના સમયે ભ ુ ણ ે દૂર જતા ર ા હોય  તેમ આપણ ેઆ દં 
કરીએ છીએ.  ગીતશા -૧૦૨:૨ “મારા સંકટને દવસે તા  ંમુખ મારા તરફથી ન 
ફેરવ, મારા ભણી કાન ધર, હુ ંિવનંતી ક ં ત ેદહાડે વહલેો ઉ ર આપ.” તેમ હબા કૂક 

બોધકે સમય અને સંજોગોને યાનમા ં રાખી ભુને પૂ યંુ, “તમારી પિવ  અને 
યાયી આંખો આ બધું કેવી રીત ેજોઈ શકે છે?” અને તેને ક ુ,ં “ ાથનાના બૂરજ પર 

ચઢ.” હબા કૂક ૩:૧૭-૧૮ “જો અં રીને મોર ન આવે અને ા ાવેલાને ા  ન 
લાગે, જૈતુનની પેદાશ ન થાય, ખેતરમાં કંઈ અ ન ન પાકે, વાડામાં ઘેટાં-બકરાં નાશ 
પામે, ને કોડમાં કંઈ ઢોરઢાંખર રહે નિહ તો પણ હું યહોવામાં હષ પામીશ. હું મારા 
મો દાતા દેવમાં આનંદ કરીશ.”  ઘ ડયાળના કાંટા ઝડપથી આગળ દોડે છે. વહી 
જતા વષમાં આપણા વનથી ભુને ગટ કરીએ! કોપમા ં પણ દયા સંભારીએ! 

સંકટમા ંધીરજ રાખીએ! વનમા ંગમે તેવા સંજોગો કેમ ન હોય ભ ુઆપણી સાથ ે
છે. ઈ વરભ ત અયૂબનંુ સવ વ જતુ ંર ું યાર ેતનેી પ નીએ તેને ક ુ,ં અયૂબ ૨:૯ 
“દેવને શાપ દે અને મરી ” યાર ેઅયૂબે ઉ ર આ યો કે, આપણ ે દેવના હાથથી 
સુખ જ વીકારીએ અને દુ:ખ ન વીકારીએ? એ સવ સમયમા ંઅયૂબે પોતાના મ થી 
પાપ ન કયુ અને સવ સંજોગોમા ં ભુની આભાર તુિત કરી. ભ ુતમેના ભ તોની 
તકલીફમા ંતેમની સાથ ેજ હતા.     
         વનની મુસાફરીમા ં કેટલાયે િતકૂળ સંજોગો આવે પણ આપણ ે ભ ુઈસુ 
તરફ નજર રાખીએ. તેમણ ેમાનવદેહમા ંકોરડાનો માર ખાધો, કાંટાળો મુગટ પહેય , 

આપણા માટ ેવધ તભંનંુ મરણ સ ું. શારી રક પીડા વેઠી અને તેથી જ આપણને 
સાં વના આપતા ંકહે છે કે, તમે સહન ન કરી શકો એવંુ કંઇ દુ:ખ હુ ંતમને આપતો 
નથી. તો આપણ ેનવા વષમા ંઆપણા વનમા ંઆનંદ કરીએ અને હષસિહત તેને 
આવકારી વનની મુસાફરીમા ં આગળ વધતા જઈએ. ગીતશા  ૯૦:૧૨ “તુ ં
અમને અમારા દવસ એવી રીત ેગણતા ંશીખવ કે અમને ાનવાળુ ં દય ા ત થાય 
અને અમારા તારનાર પર િવ વાસ કરીએ.  

નાજૂક દીન આ દલ મા  ંજરા ઠોકર વાગે તો િચ કાર,ે 
વેદનાના વાવાઝોડા સામે, સાચવી આઘાત ેદેજે ધીર. 

                                                            યાકબુનો પયાકબુનો પયાકબુનો પયાકબુનો પ : : : : ઐિતહાિસક પરખેાઐિતહાિસક પરખેાઐિતહાિસક પરખેાઐિતહાિસક પરખેા-સુનાિમની મરચં ટ (New Jersy)  
     યાકુબ-James નો પ ના લખેક ભ ુઈસુિ તના નાના ઓરમાન ભાઈ યાકુબ 
છે. મા થી: 13:55 માણ ે “શુ ં યાકુબ, યુસુફ િસમોન તથા યહુદા તેના ભાઈઓ 

નથી?” ગલાતીયોના પ : 1:19મા ં“પણ ભુના ભાઈ યાકુબ િસવાય ે રતોમાંના 
બી  કોઈને હુ ંમ યો નિહ” આ જ જણા યંુ છે. યાકુબ ય સાલેમની સભાનો અ ય  

હતો. આ પ  ઈ. સ. પૂ. 49મા ંલખાયો હતો. (આ પ  ઈ. સ. 44-47 વ ચ ેલખાયો 
હોવાનો સંશોધના મક રેકોડમા ંમળ ેછે-તં ી) “નવા કરાર”ના સાત સામા ય પ ોમા ં
પીતરના બે પ ો, યોહાનના ણ પ ો, યહુદાનો એક પ  પૈકીનો યાકુબનો પ  એક 
મુ ય પ  છે.  

       તેફાનને મારી ના યા બાદ ય સાલેમમા ં રોમનોની ભાર ેસતામણીથી િશ યો 
ઉપરાંત યહુદી િ તીઓ બી  દેશમા ં વેરાઈ ગયા. પીતર પણ નાસી ય છે. 
સતામણી થવાથી ભાગીને િશ યો-િવ વાસીઓએ સુવાતા �ારા નવી મંડળી ઊભી 
કરી. યાકુબ: 1:1 માણ ેબારે કુળને દેવના તથા ભ ુઈસુિ તના સેવક યાકુબની 
સલામ પાઠવતા ં આ પ  લ યો છે. આ પ  એક મંડળી અથવા ખાસ દેશની 
મંડળીને ઉદેશીને લખાયો નહોતો પરતં ુતમામ મંડળીઓને બોધ આપતો પ  છે.   
      આ પ માં િ તી-િવ વાસીનંુ વન કેવંુ હોવંુ જોઈએ, આ વન દેવ 
સાથેના સંબંધ તથા પોતાની આસપાસના લોકો એટલે સમાજમાં તમેનો યવહાર 
કેવો હોવો જોઈએ, તે બતાવવામાં આ યંુ છે. િવ વાસીએ િવ વાસ અને કરણી વ ચ ે
કેવો સમ વય રાખવો, પોતાના શ દો પર અંકુશ સંબંધી તથા શેતાનથી છૂટીને દેવને 
આધીન થવા સંબંધી જણાવે છે. િવ વાસીઓએ સાથી િવ વાસી ભાઈબેનો યે 
ધીરજ દશાવવાની છે. ઉપરાંત એકબી  માટે ાથના તથા દેવને િવ વાસુ રહેવા 
જણા યંુ છે. પરખેાપરખેાપરખેાપરખેા:::: ૧લો અ યાય- ઢતાપૂવકનો ભરોસો-િ તીઓએ કરવાનો છે.  
૨જો અ યાય-સહાનીભૂિત પૂવકની સેવા-િ તીઓએ કરવાની છે.  
૩જો અ યાય-સંભાળપૂવકનો શ દ યોગ-િ તીઓએ કરવાનો છે.  
૪થો અ યાય-પ તાિવક સમપણ-િ તીઓએ કરવાનંુ છે.  
૫મો અ યાય-આપવાની બાબતો-િ તીઓએ કરવાની છે.  
મુ ય ચાવી પ કલમ- યાકુબ: 2:18 મુજબ “હા કોઈ કહશે,ે ‘તને (તારી પાસે) 
િવ વાસ છે અને મને (મારી પાસે કાય ) કરણીઓ છે; તો તુ ંતારો િવ વાસ તારી  

કરણી વગર મને દેખાડ અને હુ ંમારો િવ વાસ મારી કરણીઓથી દેખાડીશ.”   
આંકડાકીય રીત ેજોતા ંપિવ શા  “બાઈબલ”મા ંઆ 59મંુ પુ તક છે. આ પુ તકના 
પાંચ અ યાયમાં 108 કલમમા ં2,309 શ દો સમાયેલા છે. આ પ મા ં24 નો સાથ ે
108 ઈિતહાસની કલમો સમાયેલી છે.     
     યાકુબ-James માટ ે ીકમા ં iakobos અને િહ ુમા ંyaakob શ દો છે, જેનો 
અથ ‘યુિ તથી વતનાર’ થાય છે.     

       પિવ શા નો અ યાસ કરતાં “બાઈબલ”માં કુલ પાંચ યાકુબ જોવા મળે છે; 
૧. ઝબદીનો દીકરો-મા થી: 4:21, ૨. અ ફીનો દીકરો-મા થી: 10: 3, ૩. યહુદાનો 
ભાઈ-લૂક: 6:1, ૪. ઇસહાકનો દીકરો-ઉ પિ : 25:25, ૫. આ પ  લખનાર યાકુબ. 
યાકુબ માટે અં ે માં Jacob શ દ વપરાયો છે. (કેથિલક “સંપૂણ બાઈબલ”મા ં
‘યાકોબ’ શ દ યો યો છે)       
      યાકુબ, ભઈુસુનો ઓરમાન ભાઈ હતો તથા તેના ભાઈઓએ િ તને 
પુન થાન પહલેા ં દેવ તરીકે વીકાયા નહોતા. પરંત ુમરણમાથંી સ વન થયા બાદ 

ભ ુઈસુિ ત ેયાકુબને દશન આ યંુ. યાકુબને ય સાલેમના થમ િબશપ તરીકે દેવે 
પસંદ કય . યાકુબ ય સાલેમની મહાસભાનો અ ય  થયો યાર ે િવદેશીઓને 
િ તીઓ તરીકે મંડળીમા ં વીકાયા. યાકુબના કાયકાળમા ંપાઉલને પણ આગેવાન 
તરીકે વીકાય - .ે કૃ.: 21:18.  
      મુખયાજક અ નાસના સમયમા ં ઈ. સ. 62મા ં યાકુબને પ થર વડે મારી 
નાખવામા ંઆ યો અને ત ેશહીદ થયો. મોટી આગેવાની આપનાર તથા પુન થાન 
પામેલા ભઈુસુિ તને નીહાળનાર યાકુબ પોતાને કલમ 1 માણ ે દેવ તથા 
િ તનો સેવક-Servant તરીકે ઓળખાવે છે. યાકુબ ય સાલેમમા ં હોવા છતાંય 
સતામણી પામેલા તથા દુ:ખ સહન કરનાર ભાઈઓને તેમના િવ વાસની વૃિ ધ માટ ે
ઉ ેજન અને દલાસો આપે છે.     

        ભુઈસુિ તની હયાતીમા ંયાકુબ પણ પહેલા ંતો ઈસુની મ કરી કરતો હશ.ે 
તેમની સેવા યે શંકા સેવતો હશ.ે પણ યાર ે િ તનંુ દશન પા યો યાર ેતેનામા ં
ગજબની આિ મક ગૃિત આવી. હવે યાકુબ માટ ે વવંુ ત ે િ ત, અને મરવંુ ત ે
લાભકારક બની ગયંુ. િ તની સેવામા ં ગજબની આગેવાની આપતા ં આપતા ં ત ે
શહીદ થઈ ગયો. િમ ો, વચનો �ારા તેમની સેવામા ંવપરાઈને આપણ ેપણ  િ તનંુ 
દશન મેળવીએ. ઈ વરિપતા, તમારો કોમળ ઝીણો સાદ સાભંળવા અમારી મદદ કરો!   
                                                                                                                        ાથનાાથનાાથનાાથના    કરતા હાથોકરતા હાથોકરતા હાથોકરતા હાથો    ––––રેવ. અિનલ પટેલ ((Brooklyn, NY)     
      દર વષ ઑગ ના થમ શિનવારે Friendship Day તરીકે ઉજવવામાં આવે 
છે. પોતાના િમ  યે ેમ અને લાગણી દશાવવાનો આ શભુ દવસ છે. િવિવધ 
થળોએ િવિવધ રીતે તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બે િમ ોની િમ તામાં અગધ 
ેમ અને લાગણી જોવા મળે છે. “ ાથના કરતા હાથોનંુ િચ ” જે િ તી ઘરો અને 
ભુમં દરોમાં જોવા મળે છે,,,, તેની દય પશ  કથા નીચે મુજબ છે;;;;     

      લગભગ ૧૯૪૦ની સાલમા ં ાંઝ અને યુરર નામના બે ગાઢ િમ ો હતા. 
નાનપણથી બંનેને કલાકાર બનવાની ખૂબ જ ઈ છા હતી પણ તમેની અસ  

ગરીબાઈને કારણ ેઆ ે મા ંતેઓ ગિત કરી શકતા નહોતા. લાંબી િવચારણાના અતં ે
બંનેએ ન કી કયુ કે, એક જણ કામ કરી બંનેનંુ પોષણ કરશ ેઅને એ સમય દર યાન 
બીજો િમ  અ યાસ ચાલ ુરાખશ.ે એકબી  પરના અખટૂ િવ વાસને કારણ ેશંકાને 
થાન નહોતુ.ં તેઓએ અ યાસ કરવા બાબત ે િચ ઠી નાખી, જેમા ં યુરરનંુ નામ 

નીક યંુ. અ યાસ માટ ેઅ ય શહરેમા ંજતા ંપહેલા ં યુરર ેપોતાના િમ ને વચન આ યંુ 
કે, તેનો અ યાસ પૂરો થતા ંત ેજ ર પાછો આવશ.ે અને તેને પોતાની િવિશ  કુનેહ-
આવડત  િવકસાવવામા ંમદદ કરશે. (તાલંત-શ દનો અથ ‘સોનાનંુ ના ં’ થાય છે. 
િ તીઓ ‘ટેલે ટ’ માટ ે ‘તાલંત’ વાપર ે છે, જે ગુજરાતી ડી નરીમા ંનથી. જેથી 
‘તાલંત’ને બદલ ે ‘િવિશ  આવડત’ શ દ વાપરવો ઠીક લાગે છે-આ અંગે આપના 
લેિખત અિભ ાય મોકલી આપશો ) પોતાના િમ  યુરરના અ યાસકાળ દર યાન 
ા ઝે સખત મહેનત-પ ર મ અને કરકસર કરી, અ યાસ કરતા િમ ને િનયિમત 

સહાય કરતો ર ો. અ યાસ પૂણ થતા ં યુરર મહાન કલાકાર બની ગયો. પોતાના િમ  

ે ઝની િ થિત જોઈને તેણ ેભાર ેઆઘાત અનુભ યો. તણે ેજોયંુ કે, તનેા િમ એ તેના 
િવ ા યાસ માટ ે ભાર ે કમત ચૂકવી હતી. સખત પ ર મને કારણ ે તેની નાજુક 
આંગળીઓ વાંકી અને અ કડ થઈ ગઈ હતી. ા ઝ એકદમ િશિથલ અને અશ ત બની 
ગયો હતો. તેને સમ ય ગયંુ કે, લાિલ યભયા રંગકામ માટ ેહવે ત ે પછીનો ઉપયોગ 
યારેય કરી શકશ ેનિહ. એક દવસ યુરર ેજોયંુ કે, ા ઝ ઘંૂટણીએ પડીને બે હાથ 

જોડી પોતાના િમ ની ગિત માટ ેઅને ઉ વળ ભિવ ય માટ ે ાથના-  Page 02   
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કરતો હતો. યુરરની આંખમા ંઆંસુ આવી ગયા.ં તરતજ આ મહાન કલાકાર ેત ે યનંુ 
રેખિચ  દોરી, તેમાંથી પોતાની ે  કૃિત “ ાથના કરતા હાથો”નંુ સજન કયુ. તેની આ 

ે  કૃિતને લીધ ે યુરર િવ વભરમા ં યાિત પા યો.  
મને લાગે છે કે, િમ ને માટ ેઆટલુ ંમહાન બિલદાન આપનાર િવશષે માનને યો ય 
હતો. તેના િમ ેમ માટ ેઆપણા ંમ તક પણ તેની આગળ ઝૂકી ય છે. “બાઈબલ” 
પણ કહે છે કે, “પોતાના િમ ને સા  વ આપવો ત ેકરતા ંમોટો ેમ કોઈ નથી.”-
યોહાન ૧૫:૧૩    

“ ાથના કરતા હાથો”ની આ સંુદર છબી (કૃિત) અને તેની કથાવ ત ુ
માનવ વનને નીચેનો સંદેશ આપે છે;  
૧. ઈ વરે આપણને જે સંુદર હાથો આ યા છે, તેના વડે બે હાથ 
જોડી, આ મા તથા સ યતાથી ઈ વરની તુિત-આરાધના કરીએ.  
૨. ઈ વર સિહત સમ ત મનુ ય તને વફાદાર રહીએ. 
૩. અ ય યિ તને આપેલા વચનને માિણકપણે િનભાવીએ. 

૪. અ યએ આપણા ઉપર કરલેા ઉપકારની કદર કરતા ંશીખીએ.  

૫. ઈ વર અને માનવ ત સાથ ેિમ તા બાં યા પછી તેને ેમપૂવક િનભાવીએ.  

૬. અિત ય ત વનમાંથી સમય ફાળવી જ રયાતમંદો માટ ે ાથના કરીએ.  

૭. હાથ જોડી, મ તક નમાવી ધાસિહત લકરેલી ાથના હંમેશા ંસફળ થાય છે, 
એવો િવ વાસ રાખીએ.  

૮. ઈ વર ેઆપેલી િવિશ  કુનેહ-આવડતોને માનવસેવા તેમજ ઈ વરના મિહમાથ 
ઉપયોગ કરીએ.  

૯. આપણા ંપાપોની મુિ ત માટ ેઈસુએ આપેલા બિલદાનને અને તેમના િન: વાથ 
ેમને હંમેશા ંયાદ રાખીએ.  

ઉપરો ત સવ બાબતોને સમ ને વનમા ં અપનાવવાની ઘિ ત ઈ વર આપણ 
સૌને આપે,એવી ાથના સદભવના! “A Friend in need, is a Friend 
indeed.”            

“બાઈબલબાઈબલબાઈબલબાઈબલ ટડીટડીટડીટડી”- યઆુરીયઆુરીયઆુરીયઆુરી-ફે આુરીફે આુરીફે આુરીફે આુરી, ૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૪૪૪૪નાનાનાના નોનોનોનો: ભાગભાગભાગભાગ ૧૧૧૧ 
નીચનેાનીચનેાનીચનેાનીચનેા નોનાનોનાનોનાનોના જવાબજવાબજવાબજવાબ ઉ પિઉ પિઉ પિઉ પિ  અનેઅનેઅનેઅન ેિનિનિનિનરગમનરગમનરગમનરગમન પુ તકપુ તકપુ તકપુ તકમાથંીમાથંીમાથંીમાથંી શોધશોધશોધશોધ કરીનેકરીનેકરીનેકરીન ેલખોલખોલખોલખો.   

. ૧૧૧૧. યહોવાહ દેવે પાચંમા દવસે શો આશીવાદ દીધો 

. ૨૨૨૨. યહોવાહ દેવે જે માણસ ઉ પ ન કયુ, તેને કેવો હુકમ આ યો? 

. ૩૩૩૩.  ઇ ાયલનો શો અથ થાય છે? 

. ૪૪૪૪. સારા શા માટ ેમનમા ંહસી અને શુ ંબોલી? 

. ૫૫૫૫. મારાનંુ પાણી કડવંુ હતુ ંત ેમીઠુ ંકેવી રીત ેથયંુ? 

. ૬૬૬૬. કોના માટ ેપી ળનો હોજ અને પી ળનંુ તિળયંુ બના યંુ ?     
ભાગભાગભાગભાગ ૨૨૨૨: યો યયો યયો યયો ય શ દથીશ દથીશ દથીશ દથી ખાલીખાલીખાલીખાલી જ યાજ યાજ યાજ યા પરૂોપરૂોપરૂોપરૂો; (૧ શમૂએલ, ૨ શમૂએલમાથંી શોધો)  

. ૧૧૧૧. દાઉદે ___ ક ું કે, જો કાલ ે___ છે, ને માર ે___ સાથ ે___ પર બેઠા વગર 
ચાલ ેએમ નથી.  ____ 

. ૨૨૨૨. તથેી બહુ ોધાયમાન થઈને ___, ___ પરથી ઊઠી ગયો.  

. ૩૩૩૩. ાચીન લોકોની કહેવત છે તમે ___, ___ ઉ પ ન થાય છે.  

. ૪૪૪૪. શાઉલના ઘરનો ___ નામે એક ___ હતો, તેઓ તેને ___ બોલાવી લા યા.  

. ૫૫૫૫. દાઉદના ગીતના શ દો યહોવાહ ___, ___, ___, ___ તથા મારો ___ છે.  

. ૬૬૬૬. દાઉદે ક ું કે લોકોમાંથી ___, ___, ___, માટ ે ___ અથ ___ બાધંવા 
આ યો છંુ.  

ભાગભાગભાગભાગ 3: અધરૂાંઅધરૂાંઅધરૂાંઅધરૂા ંવા યોવા યોવા યોવા યો યો યયો યયો યયો ય શ દોશ દોશ દોશ દો વડેવડેવડેવડ ેપરૂાંપરૂાંપરૂાંપરૂા ંકરોકરોકરોકરો; (લૂક અને યોહાનમાથંી) 
. ૧૧૧૧. ઝખાયાહ, બી મા. કેમકે તારી ________________ 

. ૨૨૨૨. દૂત ેતેને ક ું કે, ________________ 

. ૩૩૩૩. કેમકે આજ દાઉદના શહરેમા ં ________________ 

. ૪૪૪૪. ઈસુએ તઓેને ક ુ ંકે,  ________________  

. ૫૫૫૫. જે મારો ઈ કાર કરે છે અને   ________________ 

. ૬૬૬૬. જો તમો મારા પર ેમ રાખો છો ________________       
“બાઈબલબાઈબલબાઈબલબાઈબલ ટડીટડીટડીટડી”-નવે બરનવે બરનવે બરનવે બર-ડીસે બરડીસે બરડીસે બરડીસે બર-૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૩૩૩૩નાનાનાના નોનાનોનાનોનાનોના સાચાસાચાસાચાસાચા જવાબોજવાબોજવાબોજવાબો મોકલનારમોકલનારમોકલનારમોકલનાર 
‘બાઈબલ ેમીબાઈબલ ેમીબાઈબલ ેમીબાઈબલ ેમી’ઓઓઓઓનીનીનીની યાદીયાદીયાદીયાદી. ૧) એિમ યા ટી-જસ  સીટી, ૨) રબેકા ડાયલ, ૩) 
ટે લા પરમાર-નોથબગન,૫) વેલે ટાઈન ટેલર-િશકાગો, ૬) ભાનુમતી ટી-

કેિલફો નયા. સૌને “અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ”ના ંહા દક અિભનંદન!  
“અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ” ને મળેલા દાનની યાદી-$30/ િચટિનસ-રેલ,ે $25/  
અપણ િ ચયન-નોથ બગન $20/ કુમુ દની સોલંકી- કનેિ ટકટ,  

$20/ Mr. & Mrs. Varmaa-chicago, $10/ Mr. & Mrs. Samason Macwan-

Chicago, $10/ પ લન રાજભાઇ-કને ટીકટ, $10/ ઈલા જો. િ ચયન-ય.ુ સીટી. 
ઉદાર દલ દાતાઓનો “અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ”હા દક આભાર માને છે!    
            Lent Season-તપઋત-ુડૉ. રેવ. નેહલતાએ. પટેલ (Brooklyn, NY)  
      મંડળીના કાળચ  માણ ે ભ મના બુધવાર (Ash Wednesday)થી ‘લે ટ 
સીઝન’-તપઋતુની શ આત થાય છે. જે પિવ  સ તાહ સુધી ચાલ ે છે. ૪૭ 
દવસોમાંથી ૭ રિવવાર બાદ કરતા ં૪૦ દવસને લે ટ સીઝન કહેવામા ંઆવે છે. 
૨૦૧૪ની સાલમા ંરાખનો બુધવાર માચ ૫, ખજૂરીનો રિવવાર એિ લ ૧૩, ભલો 
શુ વાર  એિ લ ૧૮ અને ‘ઇ ટર’ એિ લ ૨૦મીએ આવે છે. િશયાળાની ઋતુમા ં
લોકો પા થવ દેહની તંદુર તી ળવવા વાસાણાનો ઉપયોગ કરે છે. આથી િશયાળાને 
શિ તસંચયનો સમય કહેવામા ંઆવે છે. ત ેજ રીત ેતપઋત ુઆિ મક ભાથુ ંખાવાનો 
સમય છે કે જે અંનંતકાિલક વન તરફ દોરી ય છે. ભ તજનો આ સમય દર યાન 
ઉપવાસ, ાથના, મનન, દાનને વધ ુમહ વ આપે છે. આપવાનો આનંદ, બી ઓને 
મદદ કરવાનો સંતોષ, ાથના �ારા ઈ વરની સંગતનો અનુભવ તાજો કરે છે. 

      ‘લટ’નો અથ થાય છે-Length-લંબાઈ. હવે ધીર ેધીર ે સૂરજ ઉ ર તરફ ગિત 
કરતો ય છે, પ રણામે દવસો ધીરે ધીરે લાંબા થતા ય છે. ભ મના બુધવાર ે
ભ તજનો કપાળ પર રાખ લગાડે છે. આ િતક યાદ દેવડાવે છે કે, આપણ ેધૂળના 
બ યા છીએ અને એક દવસ ધળૂમા ં પાછા ભળી જવાના છીએ. તથેી આપણી 

ણભંગુરતા યાદ કરતા ંમોડંુ થઈ ય ત ેપહેલા ંઆપણા ઉ પ નકતાની પાસે પાછા 
ફરવા અનંત વનના વારસદાર બનવા આહવાન આપે છે.  

      શ આતમાં ભલા શુ વારથી માંડી ઇ ટરની સવાર સુધી ૪૦ કલાકની સાંકળ 
રાખવામાં આવતી, જેમાં ભુઈસુના દુ:ખસહનથી માંડી પુન થાન સુધીના 
બનાવોનંુ મરણ કરવામાં આવતું હતું. પરંતુ ઈ. સ. 325માં “િનકઈયા કાઉિ સલ”એ 
૪૦કલાકને બદલે ૪૦ દવસની મયાદા ઠરાવી. ૪૦ દવસ “બાઈબલ”ના કેટલાક 
અગ યના બનાવોની યાદ તા  કરાવે છે જેવા કે;  
-ઈ વરે ૪૦ રાતા અને દવસ પૃ વી પર વરસાદ વરસા યો. (ઉ પિ  ૭:૧૧:૧૨)   
-દસ આ ાઓ લેતા પહેલાં િસનાઈ પવત ઉપર મુસા ૪૦ દવસ અને રાત ર ો. 
(િનગમન ૨૪: ૧૮)  
-વચનના દેશમાં વેશ કયા પહેઆં ઇ ાયલ એ ૪૦ વષ અર યમાં મુસાફરી કરી. 
(પુન નયમ ૨-૭, ૧-૨-૩)  
-બાિ ત મા લીધા બાદ ભુઈસુ ૪૦ દવસ અર યમાં હતા. (મા થી ૪:૨, માક 
૧:૧૨-૧૩, લૂક ૪:૧-૨)  
-પુન થાન પછી ૪૦ દવસ સુધી ઈસુએ ૫૦૦ જેટલી જુદી જુદી યિ તઓને 
દશન આપી પુન થાનની ખાતરી કરાવી.( ે. કૃ યો ૧:૩, ૧લો કરંિથ ૧૫:૬)  
-૪૦ દવસ એ આશર ેવરસનો દસમો ભાગ છે. તથેી ‘લે ટ’ને Tithe of the Year 
વરસનંુ દશાશં કહેવામાં આવે છે.  
       ઈ વર ેમાનવ તના ઉ ધાર અથ જે વયં મહાબિલદાન આ યંુ ત ેયાદ કરતા ં
તેના ભ તો વગ ય રા યની વૂિ ધ માટ ેપોતાની ઝોળી ખોલી દે છે. આ સાથ ેજે 

વાનાંઓ ઈ વરથી અને મનુ યથી આપણને અલગ રાખ ેછે અને ઈ વરને ગમતા ંનથી 
તેવા ંવાનાંઓ જેમ કે, ોધ, ગુ સો, કટુતા, િધ કાર, અહંકાર, બી ઓનો યાય કરવો, 
વગેરે વનમાંથી દૂર કરવા ઉ ેજન આપે છે. જૂના માણસપણાને ત  નવીનપણાના ં

વન વવા માટ ેઆપણને બળ આપે છે.  

 વહાલાઓં, લે ટની સીઝનને ગંભીરતાપૂવક લઈને તેના ઉ શેોને અમલમા ંમૂકીએ તો 
આપ ં તેમજ આપની આસપાસના લોકોના વનમા ંનવીનીકરણ જોવા મળશ.ે 
ઈ વરિપતા આ લે ટની સીઝનને યો ય રીત ે ઉજવવા આપણને સહાય કરી 
અનંત વનના વારસદાર બનાવો!                            
                    નવા વષની શ આત-ેજોઈસી જોવેટ િ ચયન (Union City, NJ)  
        ૨૦૧૩ની નાતાલ આવી ગઈ, નાતાલની પૂવતૈયારી કરતાં ખરીદી કરી, 
આ થક બજેટ મુજબ ખચ ફાળ યા, ગી ટો તૈયાર કરી, ઘરો શણગાયા, રસોડામા ં
ધમધમાટ, મઘમઘાટ કરતી વાનગીઓ બનતી ગઈ, નવાં નવાં વ ો, આભૂષણોથી 

તને નવો ઓપ આ યો. આ બધું કરતાં સહેજે ફ રયાદ હોઠ પર આવી ગઈ, 
“નાતાલને  કારણે જરાયે ટાઈમ મ યો નિહ.” આપણે િ તના નામે ઓળખાતા આ 
બા  આડંબરોમા ંસમય િવતાવતા ંશુ ં િવચારીએ છે કે, “ ભુને આપણ ે -Page 03 
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કેટલો સમય ફાળ યો? શુ ં ભુને મહ વનંુ થાન આ યંુ કે પછી દુ યવી બાબતોમા ં
ય ત ર ા?” ઉ સવા માણો છો તો ઉ સવ ણી જૂઓ. દેવપુ  વગનો વૈભવ ત  

જગમા ં ત ે “ઈમાનુએલ” તરીકે આપણામા ંરહેવા આ યા, બદનામી તથા નામોશી 
લાગે તેવો ભય છતા ં માતા મ રયમે ભુની દાસી થઈ ઈ વરે છાને આધીન થઈ. 
પાલકિપતા યુસુફે ભાર ેમનોમંથન વેઠી દૂત અને વ નને વધાવી લીધુ.ં ભલાભોળા 
મેષપાળકો બાળરા  ઈસુના ંદશને આ યા. પૂવદેશના ાની માગીઓ તારાની હાર ે
િવ વાસાધાર ેમંઝીલ ેપહ ચી કમતી ભટે ધરી. આપણ ે ભુના ંદશન કરવા શુ ં ય ન 
કય ? ભ ુ દેવ શા માટ ે આપણામા ં આ યા? જવાબ ઉ પિ ના પુ તકમા ં
‘ઐિતહાિસક અ ણોદય’ સમયે જ દેવપુ  ઈસુએ ‘ ીના સંતાન’ તરીકે શેતાનનંુ 
માથુ ંછંૂદવા સંમિત દશાવી હતી. માટ ેદેવપુ  હોવા છતા ં ભ ુઈસુિ ત માનવ પમા ં
અવતાર લઈ આપણ પાપી મનુ યો મ યે પધાયા એ સંબંધી આપણ ે િવચાર કરવો 
જ રી છે.   

      શુ ંઆ દેવપુ  રા  તરીકે મહલેના આવાસોમા ંપધાયા? ના, એ તો સામા ય 
મનુ યના વાઘા હેઠળ સેવા કરવા, દીનદુ:ખીઓના ં આંસુ લછૂવા, પિતત તથા 
સમાજમા ં િધ કારાયેલાઓને ઉગારવા પધારલેા છે. મરણ પામતા સુધી તો શુ ંપણ 
મરણ પા યા પછી પણ ર તનંુ એકેએક બંૂદ આપણા ાયિ ચ  માટ ેવહાવી દીધુ ંછે. 

એમના ર તમા ંપાપોની મા છે. એમના મૂ યુમા ંઆપ  ં જૂનંુ માણસપ ં દટાઈ 
ગયંુ. તેમના મરણમાંથી ઊઠવા �ારા આપણને નવો જ મ, નવો વભાવ ા ત થવો 
જોઈએ. તેમણ ેતો પોતાનો વ અને વન ેમ, ન તા, આનંદ, સહનશીલતા, આ 

માયાળુપ ,ં િવ વાસ, મ કમતા, જવાબદારીઓ સાથ ે યિતત કયુ. સેવાનો અને 
ેમનો તો તેમણ ેએવો અ યબ સંદેશો તથા નમૂનો આ યો કે, પોતાના વૈરીઓ તથા 

તેમનંુ કાસળ કાઢી નાખનાર જ લાદોને માટેય તઓે સમજણપૂવક ઉ ચારી શ યા, 
“હ ેબાપ, તેઓને માફ કર કેમકે, તઓે જે કરે છે ત ેસમજતા નથી.”  
      િમ ો, આપણ ે તહેવા રયા અવે હેવા રયા િ તીઓ બની દુ યવી વાનાંમા ં
ય ત થઈ ગયા. વનના ંવષ  દર યાન શુ ંશુ ંકયુ? કોઈને ઘરમા ંઆમં યા કે ઘરમા ં

આવનારને ેમથી નવા યા? કોઈના હકમા ં ડોલરીયા ખ યા? કોઈને ઉ ેજનદાયક 
વચનો કે દલાસો પારા ંપા યા?ં કોઈની સાથ ેઆિ મયતા કેળવી? ભુમિહમા માટ ે
આરાધના, સંગત, ઉપકાર તુિત, વગેરે માટ ેસમય સાથ ેનાણા ંખ યા? િમ ો, તહેવાર 
અને વહેવાર બાદ સંસારસાગરમા ંસાચા તરવૈયા બનવાની આ ઘડી છે. ડૂબતાનેં 
બચાવો, હાથ દઈ ઊભા કરો, લાત મારી ભલાઈનો બદલો બૂરાઈથી ન આપો.    
       ાત:કાળ ે હેલા ઊઠી ભચુરણોમા ંસમય િવતાવો. જે જે યિ તઓએ આ કયુ 
છે તઓેને ભએુ અ યબ જેવા આશીવાદોથી નવા યા છે. (મારો પોતાનો આ 

અનુભવ છે) દાઉદ ગીતકતા મહાન રા  હતો, જેની કાર કદ મા ંઘણી લડાઈઓ ત ે
લ યો હતો. આ દાઉદરા  નવરોધપૂ તો હોતો જ છતા ંજો ત ે દવસમા ંસાતવાર 

ભુની તિુત કરતો હતો. (ગીત. ૧૧૯:૧૧૬) તો આપણ ેઆજે જ ન કી કરીએ કે, 
મારાથી બને તેટલી વાર હુ ંમારા પાલકિપતા પરમે વરના ઉપકારો યાનમા ં રાખી 
તેમની તુિત િનરતંર કરીશ.  
        િ તી સમાજ, િવશેષમા ંઆપણા દેશી િ તીઓ’ િશ ત સંબંધી જરાપણ 
ચો કસ નથી. નોકરી પર જવા જો સમય સાચવો છો તો ચચમા ં કે આમં ણ મ યંુ 
હોય યા ંજવા કોઈપણ બહાનંુ કાઢશો નિહ. ભ ુતમારા બહાનાને જૂઠ તરીકે જૂએ 

છે. ભુને જવાબ આપવો પડશ.ે  બીજંુ સમાજમા ંરહો છો તો ેમ િસવાય કોઈનંુ 
દેવંુ ન કરો. બધાંનંુ િહત જુઓ. ટીકા-ટી પણી કરવાને બદલ ેપોતાની તને તપાશો. 
યાય કરનાર દેવ યાય કરશે. તેમને કોઈના યાયાધીશ થવા પદવી આપી નથી.  
        ચોથી મહ વની બાબત વન મ શુ ધ કરવાની જ ર છે. યાસનો, મ પાન, 
ગ, િસગારેટ, કામવાસના, ોધ,આ બધું શરીરને હાિનકતા છે, એ ણવા છતા ંજો 

તમે આ બધાથી દેહ  કરો છો તો ચેતી ઓ. તમા  ંશરીર ભુનંુ મં દર છે. 

ભુના મં દરને મિલન કરવાનો હક તમને નથી. યસનો કે બૂરી આદતને કારણ ેઘણા 
લોકોના ંકુટુંબ િવભા ત થાય છે, ઘણા નવર કરતા ંબદતર હાલતમા ંમ કચરાપેટીમા ં
પડેલા જોયા છે, ઘણાને માંદગીને િબછાને સબળતા રોિગ  બની બી ઓને ભાર પ 
બ યાના દાખલા આપની સમ  મોજુદ છે. એકલી ાથનાથી આ તા દૂર થાય 
નિહ. યસનીઓ તથા દેહને નુકસાન કરનારાઓએ સુધરવાનો એકરાર કરવો જ રી  

છે. પ તાવાસિહત ઈ વરી બળ મેળવવા આ  કરશો, ભ ુજ ર મદદ કરશે.  
       આ ઉપરંત નવા વષ માટ ેઘ ંબધું િવચારવંુ જ રી છે. ગંભીરપણ ે યિ ત 
િવચાર કરે તો આપણો સમાજ ઉ નિતના પંથ ેઆગળ વધી શકશ.ે આજે િ તીઓ 

Divided છે. United થવાને બહાને અલગ અલગ ુપો કરી સંતોષ મેળવે છે. 
“બાઈબલ ટડી” અને ાથના ુપની ટીકાઓ કરે છે. પરંત ુટીકા કરનારાઓને ભુમા ં
કેટલો રસ છે, સમજણ છે, ેમ છે, એ હેર છે. યા ં મહેફીલ યા ં મ પાન. 
“બાઈબલ ટડી”મા ંખાણીપીણી કભીકભાર સંગોપાત હોય પરંત ુ મ પાન નિહ 
પણ પિવ  આ માની ભરપૂરી અને પાપી અવ થાને કારણ ે ભ ુ સંગતની 
આવ યકતા, એ હેત ુસચવાયા તો ત ેએક સારી બાબત છે. એવી સંગતને ઉ ેજન 
આપો. ભ ુતમને શભુ માગ એટલ ે વનના સ ય રાહ પર દોર ેએ ાથના!             
“નાતાલો સવ-૨૦૧૩ની શાનદાર ઉજવણી  
       “ગુજરાત િ ચયન ફેડરશેન ઓફ અમે રકા” યુયોકના ઉપ મે તા. ૨૫ 
ડીસે બર, ૨૦૧૩ના રોજ શાનદાર નાતાલો સવનંુ આયોજન ઘ ં સફળ ર ું. 
સાંજના પાંચ વા યાથી ગુજરાતી િ તી પ રવારો નયનર ય વ પ રધાન કરીને 
“ યુથરન ીિનટી ચચ” 413, 46th St. Brooklyn, NYના થળ ે ઉમંગભરે 
પધારતા ં હતા.ં ગરમાગરમ અ પાહાર આરોગતા ં હળવા-મળવાની ખુશી સૌમા ં
જણાતી હતી. રેવ. અિનલ પટેલ સાહેબે “બાઈબલ વચન” અને ટૂંકી ાથનાથી 
કાય મનો આરભં થયો હતો. િશતલ પરમાર ે “તેરી આરાધના ક ”ં ાથના ગીત 
નૃ યથી રજૂ કરીને કાય મની રોનક વધારી હતી. યારબાદ ીમિત સપનાનેન ગાંધીએ 

શાંિત, ેમ અને એકતાની ણ યોત સવ ી જોસેફ પરમાર, રોબીન બેન અને 
કેતન િ ચયનના શુબ હ તોએ ગટાવીને નાતાલનો સંદેશો આ યો હતો.         
      એક જોરદાર ભાંગડા નૃ ય િશતલ પરમાર, િમનલ ચૌહાણ અને રજોઈસ 

વાસીએ કલા મક રીત ે દ શત કરીને સૌ ે કોના ં દલ તી લીધા ંહતા.ં ી િવણ 
ટેલર ેતેમના ંપ ની લીનાબેન ટેલર સાથ ે“ભાઈ મને ભા ય મ યા.ં..ઈસુગુ  છે” અને 
“હદ તો િ તીએ તુજ વાળી”  ગીતો ગાઈને સૌની દાદ મેળવી હતી. મનોરંજનના 
દોરમા ંગુજરાતી કો યુનીટીની અમે રકામા ંચોથી પેઢી ગણાય તેવા ંબે નાના ંભલૂકાંઓ 

ટાયલર અને તા યા કો ાકટર ેગીત અને નૃ ય રજૂ કરીને સૌની ભાર ે તાળીઓથી 
શાબાશી મેળવી હતી. યુ જસ ના ગુજરાતી કેથિલક ુપે ી. જગદીશ િ ચયનની 
દોરવણીમા ં“આજે જ યો”, “અમે ભરવાડો રે”, “હરખ ેઘેલા ભ તો આવો” અને 
બી  ંનાતાલગીતો સાથ ે ી. રજની મેકવાને જોરદાર નાતાલના દોહા હલકભેર રજૂ 

કરીને નાતાલ ઉ સવમા ંરંગ લાવી દીધો હતો. ેયસ મેકવાને બે મધૂર ગીતો ગાયાં.  
નૃ યો, ભાંગડા અને રાસ-ગરબાને સૂર-તાલની સંગત આપનાર યુઝીક કલાકારો ી 
રોબીન બેનની આગેવાનીમા ંસવ ી દપલ િસસો દયા, ને સન નીલ, પસ  ે ક 
(પ પુ)એ દલધડક સંગત આપીને ઉ સવને માણવાકાયક બના યો હતો. ીમિત 
કો કલા ે કે ો ામ કો-ઓ ડનેટર તરીકે સફળ સંચાલન કયુ હતુ.ં કાય મના સફળ 
અયોજનમા ં સવ ી િવણ ટલેર, સપનાબેન ગાંધી, કો કલા ે ક અને ઉપ મુખ 

રોબીન બેનનો ફાળો સરાહનીય હતો. કાય મના મ ય દોરમા ં વા દ  ભોજનની 
સૌએ મ  માણી હતી. બાદ ૫૬ના ચચનાં ભાઈબેનોએ ગરબા અને રાસની શ આત 
કરીને ગરબામા ંસૌને ઘૂમવા માટ ેમાહોલ પૂરો પા યો હતો. ગરબા અને દાંડીયારાસમા ં
ઘણા ં ભાઈબેનો જોડાયા ં હતા.ં સમ  કાય મ સુપેર ે સંપ ન થયો હતો  સૌએ 

કાય મના ંભરપુર વખાણ કયા હતા.ં છે લ ે ‘સનેડો’ િ તી રચનાઓ સાથેનો રજૂ 

થયો હતો અને સૌએ મનભરીને તનેી મ  માણી હતી. કાય મ યાદગાર બની ર ો 
હતો. સં થાના કિમ ટ મે બરો અને વયંસેવકોએ સહકારા મક ભાગ લીધો હતો.            
હોબોકન, યુજસ મા ં મસની ઉજવણી   
        “ફેડરેશન ઓફ ગુજરાતી િ ચયન ઓફ યુ જસ ”ના ઉપ મે તા. ૨૫ 
ડસે બર, ૨૦૧૩ના રોજ બપોરના ૧૨થી ૪ના સમય દર યાન “ મસ 
સેલી ેશન”નંુ આયોજન કરવામા ં આ યંુ હતુ.ં રેવ. અિનલ પટેલ સાહેબે ભિ ત 
સંગતમા ંસૌને ભિ ત ગીતો સાથ ેબાઈબલવાચન અને ત ેસાથ ેનાતાલનો ેરણા મક 
સંદેશો આ યો હતો. યારબાદ નાતાલના ં ગીતો સમૂહમા ં રજૂ કરીને નાતાલની 
વધામણીને સૌએ વધાવી હતી. પરંપરાગત ગરબા અને દાં ડયારાસમાં સૌએ 

ઉ સાહથી ભાગ લીધો હતો. દર વષ સં થા સં થા મારફતે              –Page 04  
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Community Church of Hoboken”, New Jerseyના થળે આ કાય મ 
યો ય છે. ો ામને અંત ે વા દ  ભોજનની સૌએ મ  માણી હતી. સવ ી અિનલ 
મેકવાન, કરીટ જખાયા, જ ટીન િ ચયન, ઈલા જોબટ િ ચયન, વગેરેના 
સહકારમા ં મસ ઉજવણી સફળ રહી હતી.  
“નાતાલ-૨૦૧૩”ની ભ ય ઉજવણી! 
      “ગુજરાતી કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસએ”ના ઉપ મે તા. ૨૮ ડીસે બર, 
૨૦૧૩ના રોજ ગુજરાતી “િ તય ” સાથ ે મસ ઉજવણી રાખવામા ંઆવી હતી. 
“Guardian Angeles Church”, 37 Plainfield Ave, Edison, NJ ખાતે 
સાંજના ૫:૩૦ કલાકે ગુજરાતી કેથિલક પ રવારોએ પિવ  િ તય માં ભિ તભાવ ે
ભાગ લીધો હતો. સુિનલ મેકવાને લીશ અને ગુજરાતીમા ં બાળઈસુના જ મને 
માનવ તને અમુ ય ભેટ ગણીને ઉદાહરણો સાથ ે ભુના ેમની ભેટ વીકારવા ક ું હતંુ. 

ભુની આ ભેટ સમ ને વનના કપરા સંગોમા ં ભુને તરછોડવાની ભૂલ ન કરવા 
અનુરોધ કય  હતો.  
         “િ તય ” સંપ ન થયા બાદ ચચને જોડતા િવશાળ હોલમા ં મસ પાટ ના 
કાય મમા ં સૌ સામેલ થયા હતા. કાશની યોત માન.ફા. સુિનલ મેકવાનના હ તે, 
�ીિતય ેમની યોત ીમિત થેરે યાબેન પરમારના હ તે, તૃતીય શાંિતની યોત ીમિત 
રેગીનાબેન પરમારના હ તે, ચતુથ માની યોત મુર બી ગેરશોમ ટેલરના હ તે અને 
પંચમ એકતાની યોત ીમિત સપના ગાંધીના હ તે ગટાવીને સં થાએ વડીલોને 
પુ પથી સ માિનત કયા હતા.   
         સં થાના ખાસ મહેમાનો સવ ી ફા. સુિનલ મેકવાન, Diocese of Metuchen, 

NJ)ના ફા. એ થની એરો કયાડો સ ((Indian & Sri Lankan Apostolate અને 
સી ટર થ બોલાટ (I. H. M. Director)નો ી જગદીશ િ ચયને પ રચય આપીને 
ચચ અને હોલ મેળવી આપવા બદલ આભાર મા યો હતો. યારબાદ કો યુનીટીના 
મહાનુભવો રેવ. અિનલ પટેલ, ડો. હમેા પરમાર, ગુ. . ફેડરેશન ય ુજસ ના ચેરમેન ી 
અિનલ મેકવાન, યુવાન કાયકર િવપુલ મકવાણામનંુ સ માન કરવામા ં આ યુ ં હતંુ. 
મહેમાનોએ યિ તગત આભાર માનીને સં થાને શુભે છા પાઠવી હતી. ફા. એ થની 
મેટાચન, ય ુ જસ  ડાયોસીસના એિશયન ડીરે ટર તરીકે સભાને શુભે છા પાઠવીને 
માનનીય િબશપ સાહેબ ૨૦૧૪ના વષમા ંસમ  ભારતીય-અમે રકન કેથિલક પ રવારો 
માટ ેભ ય િ તય નંુ આયોજન કરાવાના હોવાની ઘોષણાને સૌએ ભાર ે તાળીઓથી 
વધાવી હતી.   
    મનોરંજનનો દોર આગળ ચાલતા ં કુમારી સલોની અને અલાયના મેકવાને “Holy 
jolly Christmas”- મસ કેરોલ સો ગ રજૂ કરીને સૌની દાદ મેળવી હતી. સં થાના 
ગાયકવૃંદએ ‘ મસ કેરોલ’ના ંગીતો સંભળા યા ંહતા.ં ગાયકવૃંદમા ંસવ ી રજની અને 
અિમત મેકવાન, કેતન િ ચયન, એ રક િલયો અને જોસેફ પરમાર સાથ ેમિહલાઓમા ં
ઈલા િ ચયન, િનલા ી જખાયા, પૂવ  અને માનસી મેકવાને પોતાના કંઠે વર આપીને 
તાલની સંગત કરી હતી. વા જ વૃંદમા ંકી-બોડ પર સે સન બેન, મ અને ઓ ટોપેડ પર 
દીપક સીસો દયા, ને સન નીલ ઢોલક પર, ક ગો પર ડેિનસ પરમાર, રોબીન રાઠોડ િગટાર 
પર  અને તબલા પર ઝવે ટ ટી સાથ ે હામ િનયમ પર જગદીશ િ ચયને સૂર-
તાલનો રંગ જમા યો હતો. ી સંજય પરમાર ેરમૂ  ટુચકા સાથ ેરમૂ  ક વાલી રજૂ કરીને 
સૌને હસા યા હતા. કુ. શ લન પરમાર ે“રંગ દે” ફ મીગીત પર મનોરંજક નૃ ય રજૂ કરીને 
સૌની શાબાશી મેળવી હતી. કુ. ટીન અને િસડની િ ચયન સાથે કુ. ઈરેના િલયોએ 

“ચ ગમ ચબાકે” અને “નગારા સંગ ઢોલ” ગીતો પર દીલધડક નૃ ય રજૂ કય ુહતંુ, જેમાં 
ી કેતન િ ચયને ધમાકેદાર એ ી મારીને ડાયનેિમક પફ મ સ આપીને સૌને સર ાઈઝ 

આનંદ પૂરો પા યો હતો. સૌ હાજરજનોએ તાળીઓના ગડગડાટથી હોલને ગજવી દીધો 
હતો. યુવાન દંપતી પૂવ  અને અિમત મેકવાને બે ‘ યુએટ’ ગીતો “છૂપ ગયે સારે નઝારે” 
અને “વાદા કર લ ેસાજના” રોમેિ ટક મૂડમા ંરજૂ કરીને રંગત જમાવી હતી. યાર ેરજની 
મેકવાને “નજરના ં મ છલકાવીને” ગુજરાતી ગીત અને િહ દી સો ગ “દેખા જો તુજે 

યાર”  અનોખા અંદાજમા ંરજૂ કય ુહતંુ. ને સન પરમાર ેક વાલી રજૂ કરીને-Page 04  

સભાની દાદ મેળવી હતી. ણીતા ગાયક ી.કમલેશ પટેલ ે“જો તુમકો હો પસંદ વોહી” 
ગીત રજૂ કરીને સભાજનો ને ખુશ કરી દીધા ં હતાં. ૭:૩૦થી ૯:૩૦ના સમયમા ં
મનોરંજન માણીને “બો બે એ ેસ”ના વા દ  ભોજનની સૌએ મઝા માણી હતી. 
યારબાદ ગરબાનો માહોલ શ  થયો હતો. નાતાલના ગરબામા ં બાળકો, કશોર-

કશોરીઓ, યુવા વગ અને બેનો અને ભાઈઓ ઉમંગભેર જોડાયા ં હતા.ં રજની અને 
અિમત મેકવાન, મહેશ રોય, કેતન, જગદીશ િ ચયન, નોએલ િ ચયન અને િનલા ી 
જખાયા ગરબા ગવડાવતા સૌ જોરદાર રીધમમા ંગરબે ઘૂમતા ંહતા.ં ગરબા ગાવાની ે તા 
અનુસાર પાંચ િવજેતાઓ પસંદ કરવા િનણાયક તરીકે ીમતી સપનાબેન ગાંધી હતા ંપણ 

કોઈને તેની ણ નહોતી. ગરબા ‘નોન- ટોપ’ ગવાતા ંહોલમા ંગરબે ઘૂમનારા અવનવી 
લચક અને ટાઈલ રજૂ કરતા હતા, તે દશકોને પણ આનંદ થતો હતો. ગરબા સાથે 
દાંડીયાના તાલ ેખેલૈયાઓએ મઝા માણી હતી. ગરબા અને દાં ડયારાસ રાતના ૧ વા યા 
સુધી રમાયા હતા. યાર બાદ ડા સ અને ભાંગડા અને સનેડોમા ંસૌ મન મૂકીને ભાગ 
લીધો હતો. ગરબાના પાંચ િવજેતાઓ ઈરેના િલયો, િસડની િ ચયન, િનલમ પરમાર, 
રોની મેકવાન અને એ રક િ ચયનને મુર બી ગેરશોમ ટેલર તરફથી દરેકને રોકડ ઈનામો 
આપવામા ંઆ યા ંહતા.ં   
       ી મહ  અને ટે લા પરમાર ેઆ સંગે સં થાના થાપક અને સામાિજક કાયકર ી 
જોસેફ પરમારની સેવાઓની સરાહના કરતા ંશાલ ઓઢાડીને તેઓનંુ સ માન કય ુહતંુ. 

ી. કેતન િ ચયને ેરણા મક િવચારો સાથ ેસમ  કાય મનંુ સફળ સંચાલન કય ુહતંુ. 
યુઝીક સી ટમ ી રજની અને અિમત મેકવાન બંધુઓએ પો સર કરીને સં થાને 

સહયોગ આ યો હતો. હોલની બેઠક યવ થા રસોઈ પીરસણ અને હોલ અને કીચનની 
સફાઇમા ં બહેનો-ભાઈઓએ સહકાર આ યો હતો. બસો ઉપરાંતની સં યામાં 
હાજરજનોને સમ  કાય મ શંસનીય લા યો હતો. ી એ રક િલયોએ આભારદશન 
િવિધમા ંસૌના સહકારની સરાહના કરી હતી. ફોટો ાફી દનેશ પરમાર ેઅને િવડીયો ાફી: 

ી. અશોક રાઠોડે સંભાળી હતી.     
* જેઓએ  “ ઓબામા કેર હે થ ઇ યોર સ ”મેળવવા અર  કરી છે, તેઓનંુ માિસક 
િ િમયમ ન કી થયંુ હશ ેતો જણાવવામા ંઆવશ ે.“ઓબામા કેર હે થ ઇ યોર સ”ના 
માિસક િ િમયમનો આધાર યિ ત કે ફેિમલીની સં યા, ‘હે થ કવરજે’ િવનાની 
યિ તની મર, યિ ત કે ફેિમલીની આવક, યિ તના રહેઠાણનંુ  શહરે, રહેઠાણનો 

પો ટલ ઝીપ કોડ નંબર, વગેરે .જેથી કોને કેટલુ ં માિસક િ િમયમ હશ,ે ત ે ફ ત 
અરજકતાને જ ણવા મળશ ે .આથી  “ ઓબામા કેર હે થ ઇ યોર સ”ના માિસક 
િ િમયમ અંગે માિહતી -માગદશન આપવંુ શ ય નથી, િસવાય કે, તેઓ ત ેજણાવીને 
માિસક િ િમયમ બરાબરછે કે કેમ? ત ેકહી શકાય . 
* ભારત સરકારના પાસપોટ િવભાગે હેર કયુ છે કે, “ઈિ ડયન પાસપોટ” 2005 
પહેલાંનો અને 20 વષ સુધી ચાલ ેતમે હોય તેવા પાસપોટ ધરાવનારાઓએ વહલેી તકે 
હવેથી નવો પાસપોટ કઢાવી લેવો. 2005 કેકકેેકે તેતતેેત ે પહલેાંપહલેાંપહલેાંપહલેા ં ઇ યુઇ યુઇ યુઇ ય ુ થયલેાથયલેાથયલેાથયલેા “ઈિ ડયનઈિ ડયનઈિ ડયનઈિ ડયન 

પાસપોટપાસપોટપાસપોટપાસપોટ’ ઉપરઉપરઉપરઉપર િવદશેનીિવદશેનીિવદશેનીિવદશેની મસુાફરીમસુાફરીમસુાફરીમસુાફરી કરીકરીકરીકરી શકાશેશકાશેશકાશેશકાશ ે નિહનિહનિહનિહ તવેીતવેીતવેીતવેી સ ાવારસ ાવારસ ાવારસ ાવાર હરેાતહરેાતહરેાતહરેાત થઈથઈથઈથઈ 

હોવાનાહોવાનાહોવાનાહોવાના સમાચારસમાચારસમાચારસમાચાર છેછેછેછે.     

* દર વષની માફક સને ૨૦૧૩ની વા ષક આવક ઉપર “ટે  રટન” ભરવાની 
શ આત થઈ ગૈ છે. તા. ૧૫ એિ લ, ૨૦૧૪ સુધીની મુદતમા ંપોતાની વા ષક આવક 
ઉપર જ રી ટે  ચૂકવીને ટે  ચકૂ યા બદલ ભિવ યમા ં  મળનાર “સોિશયલ 
સી યોરીટી રીટાયરમે ટ”ની આ વન દર મિહને મળવાપા  રકમ માટ ે૨૦૧૩ની 
સાલની “૪ વક ે ડટ” પોતાના “સોિશયલ સી યોરીટી નંબર” પરના રેકોડમા ંજમા 
થાય ત ેમાટ ેતા. ૧૫ એિ લ,૨૦૧૪ િવતી ય ત ેપહેલા ંટે  રટન ભરવાનંુ ચૂકતા 
નિહ. યાદ રહે આ વન દર મિહને મળવાપા  રકમ માટે ઓછામાં ઓછી દસ વષ 
“ટે  રટન” ભરીને “૪૦ વક ે ડટ” થવી જોઈએ. વધુમાં વધુ  આ વન દર મિહને 
મળવાપા  રકમ માટે પાં ીસ વષપાં ીસ વષપાં ીસ વષપાં ીસ વષ સુધી ટે  રટન” ભરીને ““““૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ ૧૪૦ વક ે ડટવક ે ડટવક ે ડટવક ે ડટ” થવી 
જોઈએ. (વધુ “વક ે ડટ”, માિસક રીટાયરમે ટની રકમ વધુ)            
                               “નૂતન વષાિભનંદન!” –સુનાિલની મરચંટ (New Jersey)  

“આ માનંુ અજવાળ ુઆપી, િતિમર કરી સંહાર; 
સુખદ,સરસ, શભુ આિશષ દેતુ,ં નૌતમ સાલ ેસજનહાર.” 

નવીન વષની શભુે છા સાથ ેઆપને, આપના પ રવાર તથા મંડળી માટ ે નૂતન વષ 
આશીવા દત બની રહ ેઅને નવા વષનો યેક મિહનો, અઠવા ડયંુ, દવસ તથા ણ 
ઈ વર િપતા પોતાના સામ યથી ભરો એ જ ાથના સાથ ેશભુે છા!   
મનન: અને પૃ વી પર કંઈજ નવંુ નથી-સભા િશ ક ૧:૯  
     નવા વષના થમ દવસે તા. ૧-૧-૨૦૧૪મા ં વેશ પામતા ંઈશિપતાનો આભાર 
માનીએ. ગતવષ  તરફ િ  કરીશુ ં યાર ેઘણાંના ં વનો, કુટુંબો, યવસાય, –Page 05  
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માંદગી અથવા ભૌિતક સાધનોથી ત, કંટાળેલા ં જોવા મળે છે. તમામ કાર ે
સુખવૈભવમા ંહોવા છતા ં િનરાશા, હતાશા અનુભવી ર ા છે. નવીન વષમા ંઆ બાબત 
ગંભીરતાથી િવચારતા ંજો કોઈ મુ ય કારણ હોય તો તેમની પાસ ે ભ ુઈસુિ ત નથી. 
જો દેવના પિવ  આ માને આપણામા ંકામ કરવા દઈએ તો પિવ  આ માના ંફળો- ેમ, 
શાંિત, આનંદ, ા ત કરીશુ.ં જૂના માણસપણામા ંન વતા ંવચન માણે મનોવૃિ મા ં
નવા નિહ થઈએ યા ંસુધી યેક નવું વષ અંધકારમય, િનરાશામય અને યથ લાગશ.ે  
     દાઉદપુ , મહા ાની સુલેમાન પોતાના રા યકાળ દર યાન વનની પાછલી 
અવ થામા ં “સભાિશ ક” પુ તક લખે છે. સભાિશ ક એટલ ે ”સભાને સંબોધનાર”. 
આજે આપણ ે િવ વમા ં િવ વાસીઓને-િ તીઓને યાનમા ં રાખીને િવચારીશુ ં તો 
ઈ વરથી અલગ રહીને, ભુને બાજુએ રાખીને માણસ જે કામો કરે છે તે યથ, હવામા ં
બાચકા ભરવા સમાન છે. કટીકરણ ૩:૧૭ માણ ેઈસ ુિવનાનંુ વન ખાલી, નાશવંત 
તથા અથ િવનાનંુ છે. િમ ો, કટીકરણ ૨૧:૫મા ંઈ વર જણાવે છે કે, જુઓ હુ ંસઘળંુ 
નવું બનાવું છંુ. એટલ ેઈ વરિપતા દરેક િવ વાસીમા ં કંઈ નવી બાબત જોવા માંગે છે, જે 

આપણ ેજોઈએ;  

૧) નવી ઉ પિ : ૨ ક રથી ૫:૧૭મા ંઈ વર જણાવ ેછે કે, જો કોઈ માણસ િ તમા ંછે 

તો તે નવી ઉ પિ  છે. િ ત આપણામા ંનવી ઉ પિ -Rebirth  જોવા માંગે છે.  
૨) નવું માણસપ :ં એફેસી ૪:૨૩-૨૪ મુજબ મનોવૃિ મા ં નવા થઈએ. એટલ ે
renewed in the Spirit of your mind, જેમકે મનની ભમણા, અંધકારમય બુિ ધ, 

યની લાલસા, દુરાચાર, લંપટપ ં, કપટ, વાસના જેવી વત ંકમા ં લપટાયેલા હોય 
તેમાંથી દૂર થઈએ, એટલ ેનવું માણસપ  ંધારણ કરીએ.  

૩) નવા જ મેલા બાળકો જેવા થઈએ.: નવા જ મેલા બાળકમા ંદુ તા, દંભ, અદેખાઈ, 
નદા, હોતા ંનથી. માટ ેવચન મુજબ “તમો બાળકો જેવા િનદ ષ અને િનસકલંક થાઓ 

અને સમજણમા ં ૌઢ થાઓ.”      

૪) નવા કરારના સેવકો થઈએ: ઈસુિ તે તેમના ર તમા ંઆપણને નવા કરારના સેવકો 
થવા યો ય કયા છે. જેથી દરેક િ તી િનદ ષ બની સેવકનાં કાયનો આરંભ કરીએ. વચનો 
વાંચીએ, આ ા-િવિધઓ પાળવાની કાળ  રાખી સામ ય ા ત કરીએ. વગ ય મુગટ 
મેળવવા ઈ વરની ઈ છા માણ ેચાલીએ. ગેથસમાની વાડીમા ંિ તે પોતાની નિહ પરંતુ 
બાપની ઈ છા પૂણ કરી તેમ આપણ ેમા  હો ાથી નિહ પરંતંુ ખરા દયથી ભુિ તને 
વીકારીએ.  

૫) સંગત વારા: ભુિપતાથી દૂર ગયા હોઈએ તો તેની પાસે આવીએ. હનોખ તેના 
૩૬૫ વષના આયુ યમા ં૩૦૦ વષ દેવની સંગાથ ેચા યો. તેને પણ કુટુંબ, દીકરા-દીકરી, 
સામાિજક-આ થક જવાબદારીઓ હશ.ે છતા ંતે દેવમા ં યો.. તેથી દેવ ેતેને મરણ જોવા 
દીધુ ં નિહ. કેટલુ ં યા? તે મહ વનંુ નથી પણ દેવમા ં કેટલુ ં યા તે મહ વનંુ છે. 
સ તાહના ૧૭૨ કલાકમા ં રિવવારના બે કે ણ કલાક બાદ કરતા ંદેવની સાથ ેઆપણી 
સંગત કેટલી? િમ ો, કૃપાના સમયમા ં વીએ છીએ તેનો યાલ રાખીએ.  
(આ લેખ આગામી અંકમાં પૂરો વાંચવા મળશે.)         
અમે રકામાં રહેતા જે કોઈ િ તી ભાઈબેનને American Christian News  

િનયિમત મેળવવાની ઈ છા હોય તો પોતાનું પો ટલ એ સપોતાનું પો ટલ એ સપોતાનું પો ટલ એ સપોતાનું પો ટલ એ સ અથવા ઈઈઈઈ----મેઇલમેઇલમેઇલમેઇલ, તં ી ીને 
મોકલવા િવનંતી! તં ીનું સરનામુ ંઅન ેઈતં ીનું સરનામુ ંઅન ેઈતં ીનું સરનામુ ંઅન ેઈતં ીનું સરનામુ ંઅન ેઈ----મેઇલ ન ધી રાખશોમેઇલ ન ધી રાખશોમેઇલ ન ધી રાખશોમેઇલ ન ધી રાખશો !   
      Editor-ACN, 144 Strawberry Hill Ave,  Woodbridge, NJ 07095          
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F-1 22 Oct-06 15 Nov-06 08 Dec-06 01 Jan-07 

F-2 A 08 Sep-13 08 Sep-13 08 Sep-13 08 Sep-13 

F-2 B 22 Mar-06 01May-06 01 June-06 08 July-06 

F-3 08 Feb-03 08 Mar -03 15 April-03  15 May-03 

F-4 22 Aug-01 08 Sep-01 01 Oct-01 22 Oct-01 

પાછળનાપાછળનાપાછળનાપાછળના ણણણણ મિહનાનીમિહનાનીમિહનાનીમિહનાની િવગતનાિવગતનાિવગતનાિવગતના આધારેઆધારેઆધારેઆધાર ેપાચંયેપાચંયેપાચંયેપાચંયે કટેેકટેેકટેેકટેેગરીગરીગરીગરી દરદરદરદર માસેમાસેમાસેમાસ ેઆગળઆગળઆગળઆગળ વધેવધેવધેવધે છેછેછેછે કેકકેેક ે
નિહનિહનિહનિહ? વધેવધેવધેવધ ે છેછેછેછે તોતોતોતો કટેલીકટેલીકટેલીકટેલી તેતતેેત ે ણીનેણીનેણીનેણીન ે િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા યારેયારેયારેયાર ેનીકળશેનીકળશેનીકળશેનીકળશ ે તનેોતનેોતનેોતનેો અદંાજઅદંાજઅદંાજઅદંાજ કાઢીકાઢીકાઢીકાઢી શકાયશકાયશકાયશકાય. 

ઉપરો ત કોઠા મુજબ ફે આુરીફે આુરીફે આુરીફે આુરી-2014નીનીનીની િવઝાિવઝાિવઝાિવઝાનીનીનીની િવગતિવગતિવગતિવગત નીચે મુજબ છે:- 

F-1-અમે રકન સીટીઝનના ં સગીરસગીરસગીરસગીર સંતાનો અને 21વષવષવષવષ કેકકેેકે તથેીતથેીતથેીતથેી વધુવધુવધુવધ ુ મરનાંમરનાંમરનાંમરના ં
અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સંતાનો- 01 January-2007 (આ મિહને 24 દવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધી છેછેછેછે)   

ન ધન ધન ધન ધ: (યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંપિત/પ ની, યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં21 વષથીવષથીવષથીવષથી ઓછીઓછીઓછીઓછી મરનાંમરનાંમરનાંમરના ં
અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન, યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંમાતા/િપતાને િનકટતમિનકટતમિનકટતમિનકટતમ કટુુબંજનકટુુબંજનકટુુબંજનકટુુબંજન તરીકે 
ત કાલીનત કાલીનત કાલીનત કાલીન િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા મળ.ે માિસક/વા ષક િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા- વોટાવોટાવોટાવોટા મયાદામયાદામયાદામયાદા લાગુલાગુલાગુલાગ ુપડતીપડતીપડતીપડતી નથીનથીનથીનથી 

F-2 A ીનકાડધારકના ંપપપપિતિતિતિત/પ નીપ નીપ નીપ ની અને 21 વષથીવષથીવષથીવષથી ઓછીઓછીઓછીઓછી મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત     

    સંતાનો- 08 September-2013 (સતત પાંચમા મિહને હતી યાંની યા ંજ છે)       

F-2 B– ીનકાડધારકના ં21વષવષવષવષ કેકકેેકે તથેીતથેીતથેીતથેી વધુવધુવધુવધ ુ મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સંતાનો- 
       08 July-2006 (ગયા મિહનાથી 37 દવસદવસદવસદવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધીવધીવધીવધી છે)    

F-3–અમે રકન સીટીઝનના ંપરિણતપરિણતપરિણતપરિણત સંતાનો-15 May-2003 (આ કેટગેરી  
આ મિહને 30 દવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધી છેછેછેછે, યુએસ સીટીઝન માબાપ શભુ સમાચાર)    
F-4–US સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-22 October-2001      

  (ગયા મિહનાથી  21 દવસદવસદવસદવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધીવધીવધીવધી, ખરેખર તો 2010મા ં યા ંપહ ચી હતી, 
યાંથી હ  36 દવસદવસદવસદવસ પાછળપાછળપાછળપાછળ જ છે, ત ેહવે આગળ વધશ ેતેવી આશા)   

F-2 A સતત છે લા પાંચ મિહનાથી  આગળ વધતીવધતીવધતીવધતી    જ નથીજ નથીજ નથીજ નથી,    જેથી “ ીનકાડ” 
ધરાવનાર લ ન કરે તો તેમના ‘ પાઉસ’ના િવઝા નીકળતાં બેથી ણ વષ રાહ 
જોવાની નોબત આવી ગણાય.  uscis.gov ઉપર મૂકાયેલી છે લામા ંછે લી માિહતી 
આખરી ગણવી. પોતાના ં લડ રીલેશન-લોહીના ં સગાંની ફાઈલ એ વુલએ વુલએ વુલએ વુલ તારીખ ે

યાર ેપહ ચશ,ે ત ેબુલેટીનથી ણી શકાય. ઉપરો તઉપરો તઉપરો તઉપરો ત બલુટેીનબલુટેીનબલુટેીનબલુટેીન મજુબમજુબમજુબમજુબ જોજોજોજો આઆઆઆ મિહનેમિહનેમિહનેમિહન ે

ફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવે તોતોતોતો.. F-1 માટ ે7 વષવષવષવષ રાહ જોવી પડે.  F-2 A હવે છે લા 5 

મિહનાથીમિહનાથીમિહનાથીમિહનાથી ખસતીખસતીખસતીખસતી નથીનથીનથીનથી તથેી 2થીથીથીથી 3 વષ કેકકેેકે તથેીતથેીતથેીતથેી વધુવધુવધુવધ ુરાહરાહરાહરાહ  જોવીજોવીજોવીજોવી પડશેપડશેપડશેપડશ.ે F-2 B માટ ે7 
વષ 6 મિહના રાહ જોવી પડે. F-3 માટ ે12 વષ થીથીથીથી વધુવધુવધુવધ ુરાહ જૂઓ અને F-4 માટ ે
12-13 વષ રાહ જોવી પડે, પણ તથેી ફાઈલ કરવી  નથી તેવંુ સમજવંુ નિહ. ‘ લડ 
રીલશેન’-લોહીના સંબંધ ે પિત/પ ની, ભાઈ/બેન, દીકરા-દીકરી, માતા/િપતાની- 
ફિેમલીફિેમલીફિેમલીફિેમલી કટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીની બધીબધીબધીબધી ફાઈફાઈફાઈફાઈલોલોલોલો ચાલુચાલુચાલુચાલ ુજજજજ છેછેછેછે.  િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા ફીફીફીફી ચકૂવીચકૂવીચકૂવીચકૂવી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો કશીકશીકશીકશી રાહ જોયા 
િવના પો સરશીપનાંપો સરશીપનાંપો સરશીપનાંપો સરશીપના ં પપેરોપપેરોપપેરોપપેરો યએુસયએુસયએુસયએુસ િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા સે ટરમાંસે ટરમાંસે ટરમાંસે ટરમા ં મોકલીમોકલીમોકલીમોકલી દવેાંદવેાંદવેાંદવેા ં પણ િવઝાકોલિવઝાકોલિવઝાકોલિવઝાકોલ 

આ યાઆ યાઆ યાઆ યા બાદબાદબાદબાદ સગાનંેસગાનંેસગાનંેસગાનં ેમોકલવાંમોકલવાંમોકલવાંમોકલવા ંિહતાવહ છે.    
નીચેની બૂકો “અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝૂયઝૂયઝૂયઝૂ”ના વાચકો માટ ેઓછા દર ેખરીદી શકાય છે; 
(1) “અમે રકામાંઅમે રકામાંઅમે રકામાંઅમે રકામા ંસીિનયરોનેસીિનયરોનેસીિનયરોનેસીિનયરોન ેમળતામળતામળતામળતા લાભોલાભોલાભોલાભો”-$15.00 (શી પગ સિહત),  
(2) “યએુયએુયએુયએુ સીટીઝશીપસીટીઝશીપસીટીઝશીપસીટીઝશીપ ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ”-$10.00, (શી પગ સિહત),  
(3) “ ાઇ વગાઇ વગાઇ વગાઇ વગ ઈનઈનઈનઈન યએુસએયએુસએયએુસએયએુસએ ટે ટટે ટટે ટટે ટ ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ” (અમે રકાના ં 50 ટે સ માટ)ે-$7/ (શી પગ 
સિહત)નો ચેક Josh Foundation નામે લખીને એક િચ ઠીમા ંનામ, સરનામંુ અને 
ફોનફોનફોનફોન નંબરનંબરનંબરનંબર લખીને કઈકઈકઈકઈ બકૂબકૂબકૂબકૂ મગંામગંામગંામગંાવવીવવીવવીવવી છેછેછેછે તેતતેેત ે લખીને-Josh Foundation, 144 

Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 07095 સરનામે મોક યા પછી બે 
વીકમા ંઆપને બૂકબૂકબૂકબૂક નનનન મળેમળેમળેમળ ેતોતોતોતો જજજજ ફોનફોનફોનફોન કરશોકરશોકરશોકરશો. ર ટરર ટરર ટરર ટર મઈેલમઈેલમઈેલમઈેલ કરવીકરવીકરવીકરવી નિહનિહનિહનિહ.     

“But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be 

prepared to give an answer to everyone who asks you to 

give the reason for the hope that you have. But do this with 

gentleness and respect.” —1 Peter 3:15 

 

 

To, 
      

________________________________________________________  
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