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તં ીનીતં ીનીતં ીનીતં ીની કલમેકલમેકલમેકલમ ેઆઆઆઆ પપપપ ... િવ વમાં અનેક ધમ  અન ેજે તે ધમન ે
અનુસરનારા આિ તકો છે. િવ વ િવિવધ દેશોની સરહદોથી 
િવભા ત થયલેુથયલેુથયલેુથયલે ુછેછેછેછે, જેથીજેથીજેથીજેથી જેજેજેજે તેતતેેત ેદશેમાંદશેમાંદશેમાંદશેમા ંકોઈકોઈકોઈકોઈ એકએકએકએક ધમધમધમધમ પાળનારાપાળનારાપાળનારાપાળનારા 

જજજજ એકતરફીએકતરફીએકતરફીએકતરફી બહુમતીમાંબહુમતીમાંબહુમતીમાંબહુમતીમા ંહોય છે. યાર ેઅન ેકોઈ દેશમાં કોઈ એક ધમમાં માનનારા 
બહુમતીમાં હોય યાર ેઅ ય ધમ માં માનનારા લઘુમતીમાં હોય છે. જે સામા ય રીતે 
અપવાદ પ અમુક દેશો િસવાય ન ેપોતાનો જે તે ધમ પાળવાની વતં તા હોય 
છે. પોતાન ેમનગમતો ધમ પાળવાની વતં તા હોવી, તે લોકશાહી વહીવટી તં નો 
પાયાનો િસ ધાંત હોવો આવ યક ગાણાય છે.   

     દુિનયાના ઈિતહાસમાં ધમયુ ધો થયેલાં છે. સને ૧૫૨૪થી ૧૬૪૮ સધુી 
યુરોપના દેશોમાં “ ોટે ટ ટ રીફોમશન” િ તી ધમમાં ફેરફાર કરવા અંગ ે િવવાદ 
અન ેિ તી ધમમાં સાં દાિયક મડંળીઓ રચાયાનો ઈિતહાસ છે.  

    ઈ. સ.ની સાતમી સદીથી ૧૯મી સદી સુધીમાં ઈ લામ ધમના ફેલાવા માટ ેયુ ધ 
જેવી પ રિ થિતથી કેટલાયે દેશોમાં ઈ લામ ધમની એકતરફી બહુમતી રચાતી આવી 
છે. ૨૦મી સદી અન ેહવ ે૨૧મી સદીમાં ‘આતંકવાદ’ વધવાની પાછળ કોઈ એક 
ધમની ઢીચૂ ત મા યતા છૂપાયેલી હતી. અન ેહવે એક જૂથ ધમ વાતં ય માટ ે
ભયજનક બની ર ું છે. ઈરાકના અમુક િવ તારમાં  લાચાર બનીને ભયમાં વી 
રહી છે. યુનોના સામૂિહક લ કર ૨૦૦૯થી મયા દત શાંિત સાથ ે ભાિવત ન ે
સહાયભૂત થવા ય નશીલ છે.  

       િવ વના અ ય દેશોમાં પણ આ કારનો આતંકવાદ ફેલાવવાની યોજના 
ચતાજનક છે. યુનાઈટેડ ટે સ આ બાબતે અ ય દેશો સાથ ેમળીન ેઆતંકવાદ 
રોકવામાં મદદ કરવાનું વલણ ધરાવે છે. અમે રકા એકલા હાથ ેઆ પ રિ થિતનો 
સામનો કરાવા અસમથ છે. તેમ છતાં આતંકવાદ જે રીતે વકરીર ો છે, તેના ઉપર 
અંકૂશ લાવવા િવ વના આગેવાનોએ કોઈ ન કર પગલાં લેશે તેવી અપે ા! 
     આપણ ે ાથના કરીએ કે આતંકવાદનો ભોગ બની રહેલા દેશોમાં શાંિત વહેલી 
તક ેશાંિત થપાય અન ેઅ યંત રૂતા આચરતા આતંકી નતેાઓન ે ભ ુસ બુિ ધ 
આપ!ે 
    જુલાઈ મિહનાની ચોથી તારીખ દુિનયાના ઈિતહાસમાં સોનેરી અ ર ેલખાઈ 
ગઈ છે. િવ વન ે વતં ાતાની સાચી ઓળખ અમે રકાએ સને ૧૭૭૬માં આપીન ે
લોકશાહીની ભટે આપી હતી. ૨૦૧૧થી અમે રકાની જ નિહ પન િવ વના જે 

દેશોમાં લોકશાહી સરકારો છે, તે તમામ સામ ેઆતંકવાદ એક મોટો પડકાર બની 
ર ો છે. તેમ છતાં અમે રકા િવ વના અનેક દેશના લોકોન ેઆ દેશમાં વસાવાટ માટ ે
‘ઈિમ ેશનના કાયદા’ મજુબ આવકાર આપ ે છે. અનેક ધમના િવિવધ િત અન ે
િવિવધ ભાષા અન ેસં કૃિત ધરાવનાર અમે રકામાં કાયદેસર વેશ મેળવીન ેશાંિત 
અન ે સુખથી વન ગુ રી શક ે છે. અમે રકાના કાયદાન ે સરળતાથી અનુસરીન ે
રો રોટી મેળવનાર આ દેશમાં ખશુી-આનદંથી પોતાના પ રવાર સાથ ેરહી શક ેછે. 

તેથી જે તે દેશના લોકો અમે રકામાં િ થર થયા છે, તેઓ પોતાના વતનના દેશોમાં  
પોતાની વગ વાપરીન ે દુિનયામાં શાંિત થપાય તે માટ ે ય ન કરે તો તેનુ ંસા  ં

પ રણામ આવવાની શ યતા ખરી.   
    તાજેતરમાં અમે રકામાં વસતા િવિવધ ધમ ના અનુયાયીઓ યે અમે રકનો કેવી 
લાગણી ધરાવે છે તે સવ મજુબ તેઓ જયુસ, કેથોિલક તથા િ તીઓન ે િવશેષ 
આદરથી જુએ છે જયાર ેબૌ ધ ધમ ઓ તથા િહ દુઓ અન ેમોમ ન્  સ અનુયાયીઓ  

યે તટ થતાની એટલે કે નિહ લાગણી કે નિહ િધ કારનું વલણ ધરાવે છે જયાર ે
મુિ લમો તથા એથેઇસ્  ટ કોમ યે હીનતા દશાવતા હોવાનુ ં ણવા મ યંુ  છે.  

         િહ દુઓ નાત તના વાડામાં વહચાયેલા હોવાથી અમે રકનો તેઓ માટ ે 
તટ થ અિભ ાય ધરાવે છે. જો તેઓ અમે રકામાં પણ નાત તના સંકુિચત વાડામાં 
રહેવાનું ચાલુ રાખશે તો હદુઓની ભાિવ પઢેી પણ પોતાના ધમના વારસાથી દૂર 
ધકેલાઇ જતી તથા હટે ાઇમ યે વળી જતી જોવા મળે છે તો નવાઈ નિહ! 
નાત તના ભેદથી દશાવાતો િતર કાર  પણ આતંકવાદ ઊભો થવાનુ ંએક કારણ 
હોઈ શક!ે   
     પોતાના વતનના દેશમાં અમે રકામાં કરેલી કમાણીથી જે તે દેશન ેસમૃ ધ કરાય 
છે, તે હકીકત છે. ધધંારોજગારનો પોતાના વતનના દેશો સાથનેો પર પરનો સંબધં 
આતંકવાદ રોકવા અન ેશાંિત ળવવા તરફ પણ ય ન થાય તે જ રી છે. વાથ 
સાથ ેપરમાથ આચરવાનો આ િવચાર અમે રકામાં વસતા િવિવધ દેશોના વતનીઓન ે
સમ ય તો પ રણામ સૌના િહતમાં આવી શક.ે  
     ભ ુઈસ ુમૃ યુ પછી પનુ થાન પા યા અન ેમ રયમ મા દાલેનન ેદશન આ યંુ 
હતંુ. યહૂદી આગવેાનોની બીકન ે લીધ ે સાંજે ઈસુના િશ યો બધંબારણે ભેગા 
મ યાહતા. એકાએક ઈસ ુ તેઓની મ યે આવીને ઊભા ર ા અન ેબો યા, “તમન ે
શાંિત થાઓ” (યોહાન-૨૦: ૧૬, ૧૯) આતંકવાદીઓના કબ માંના િવ તારોમાં 
લોકો  બીકના માયા છૂપાઈ ર ા હોય તે સૌ અન ેઆપણ ેપણ ભનુ ે ાથના કરીએ, 

‘ ભ ુતમારી શાંિત અમન ેઆપો!”   
                                                                                                                    આ દઆ દઆ દઆ દ અનેઅનેઅનેઅન ેઅતંઅતંઅતંઅતં-ઈલા જોબટ િ ચયન (Union City, NJ)   

     આપણ ે ણીએ છીએ કે દુિનયાની દરેક ચીજની શ આત છે તે સાથ ેજ તેનો 
અંત પણ છે. યાર ેઆપણ ેકોઈ વાતા વાંચીએ કે ટી. વી પર કોઈ રિસક શો જોતા 
હોઈએ યાર ેએમ થાય ક ે તેનો અતં કેવો અન ે યાર ેઆવશે? કોઈ વખત એ અંત 
આપણન ેગમતો હોય અન ેકોઈ અંત ન પણ ગમ.ે િસ કાની બે બાજુઓ હોય છે, 
તેમ જ દરકે બાબતન ેસારી અન ેનરસી-બે બાજુ હોય છે. િબલાડી પોતાનાં બ ચાંન ે
મુખમાં પકડી વા સ યથી અહીતહ  ફેરવે છે, તેમ ઈ વર તેનાં બાળકોન ેમૃ યુમાં 
તેની સાથ ેભેળવ ેછે. હાલથી વનથી અલગ કરીન ે ભ ુસાથ ેભળેવ ેછે, મેળાપ 
કરાવે છે. ગિતશીલ વનમાં આપણ ે બધું જ સમટેી લેવુ ં છે પણ મૃ યુ એટલે 
એકસામટ ુ અહ  જ મૂકીન ે તેની સાથ ે મેળાપ કરવા તૈયાર રહવેાનું છે. આપણ ે

ણીએ છીએ ક,ે જ મ છે તો મરણ પણ આવવાનું જ છે. પણ આટલંુ જ દી જુદા 
થવુ ંસહેલંુ નથી. પણ જે િવયોગ, ખાલીપ ,ં એકબી થી જુદા થવુ,ં કશંુ જ સહેલંુ 
નથી. આપણા ભુએ મરણન ેજયમાં ગરક કયુ, પુન થાનની મહાન આશા આપી. 
૧ ક રથ ૧૫: ૫૧-૫૭ ઈસ ુ�ારા મરણ પર ત પમાડી છે. અર!ે મરણ તારો જય 
યાં? િવનાશી અિવનાશીપ  ંધારણ કરશે યાર ેઅનંત વનમાં વશે પામીશંુ!     
      આપણા મનમાં અનેક નો, મૂઝંવણો છે કે ભુએ આપ  ંસજન કયુ પણ 
એનો અંત કમે? શ આત છે, તો અંત પણ છે. નોન ેબાજુ પર મૂકીન ે ભનુા 
હાથનાં કાય ન ે તુિતસિહત વધાવીએ. ગીતશા  ૧૪૮: ૭-૧૦ પૃ વી પરથી તેની 
તુિત કરો, રા સી જળચર અન ેસવ ડાણો તેની તુિત કરો. પહાડો, વૃ ો, દૂતો, 

સૂય, ચં -તારા, આકાશો અન ે તેની ઉપરનાં પાણી, ફળ લ તથા દેવદાર, નવર 
તથા સવ પશુ, પટે ેચાલનારાં તથા સવ વજંતુઓ, આખો જે જે ઉ પ ન કરવામાં 
આ યંુ છે તે સવનો િવનાશ છે જ, પરંતંુ આ બધું હયાત છે યાં સુધી      Page 01      
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યહોવા ફ ત તુિત કરવાનું જ કહ ે છે! બહાદુરીપવૂક અંતભણી નજર નાખીએ. 

ગીતકતા કહ ેછે ક,ે હુ ંતારી સાથ ે વાસી તરીક ે છંુ અન ેમારા સવ િપતૃઓની પેઠે 
વાસી અન ે મુસાફર છંુ. આપણા વનની મુસાફરી ભ ુ સાથ ેશ  થાય છે. તે 

આપણો સહ વાસી છે. તેની સાથ ે ચાલવાનુ ં છે. તે સાથ ે છે, યાર ે ભય નથી. 
મુસાફરી ચતામુ ત છે. અહ  આપણ ે ભુથી અંતર રાખીએ છીએ, પણ આપણ ે

ણીએ છીએ ક,ે ગીતશા  ૭૩:૨૩-૨૪ હુ ં િન ય તારી પાસ ે રહું છંુ. ત મારો 
જમણો હાથ ઝા યો છે. તંુ તારા બોધથી મન ે માગ બતાવશે અન ે પછી તારા 
મિહમામાં મારો વીકાર કરશે. આપણ ેહરહંમેશ તેની સાથ ેરહેવાના છીએ. આપણાં 
સવ હાલાઓ આપણન ેછોડીન ેગયા છે પણ ભ ુશ આતથી અતં સુધી સાથ ેજ 

છે. કટીકરણ ૨૨:૧૩ હુ ંઆ ફા તથા ઓમગેા, થમ તથા છે લો-આ દ તથા અંત 

છંુ. આપ  ંભિવ ય તેના હાથમાં છે. મી ૫ :૫ દવે પર િવ વાસ રાખો, કશાની 
ચતા ના કરો. મારો ઉ પ નકતા બધાની ચતા કરે છે. દરરોજના દવસે તેના પર 
િવ વાસ કરવો. યશાયા ૨૬:૩ દવે િવ વાસ ુઅન ેદયાળુ છે. આપણ ેએકલા નથી. 
નીિતવચન ૩૧:૧૪, ૧૫ ધ ડયાળમાં કાંટાસાથ ે તાલ મેળવવો છે. દરેક દવસ ે

‘ચેલે જ’ સમાન છે. ઘર, નોકરી, બી  ંકાય  એ બધું જ એના હાથમાં છે. પણ હુ ં

તો િનરંતર તેની તુિત ક ં અન ેિવ વાસ ક ં.  
આ દ અન ેઅંત તંુ, મારી જદગી તુજ સાથ, 

તુજમય વવું એ જ મારો ફસલો, છોડીશ મા મજુ કર. 
આ દલ તા  ંઘર, ક ં મરણ વહાલંુ તુજ આશમાં.  

આકાશીઆકાશીઆકાશીઆકાશી રા યરા યરા યરા ય- રે. ડો. નેહલતા પટેલ (Brooklym, NY)   

     આપણ ે ભનુી ાથનામાં “તમા  ંરા ય આવો” એ માણ ેવારંવાર બોલીએ 

છીએ. પણ આપણ ે દવેના રા ય િવશે ગંભીરતાથી િવચાર કય  છે? જો મા  

હોઠોના શ દો હોય તો તે બોલવાનો કશો અથ નથી. જો આપણ ે ખરા અથમાં 
‘ ભુનુ ં રા ય’ આપણી મ યે લાવવુ ંહોય તો ‘દેવના રા ય’ િવષ ેવધુ ણકારી 
મેળવવાની જ ર છે.  

     મંડળીના સમયપ ક મજુબ “પચાસમાનો દવસ” પછીનો સમય In 

Kingdomite તરીક ેપણ ઓળખવામાં આવે છે. તે નવે બર માસના બી  રિવવાર 
સુધી ગણાય છે. આ માસ દર યાન ઘણી મંડળીઓ સવુાતાનાં ાંતો મારફતે 

‘આકાશી રા ય’ િવષ ે િશ ણ આપ ે છે. અન ે આથી ‘ ભનુા રા ય’ અંગ ે વધ ુ

ણકારી ા ત થઈ શક ેછે. આ લેખ લખ ુછંુ યાર ેટપાલમાં આવેલ “િ તીબંધ”ુ 

મારા હાથમાં આ યંુ, જેમાં “બાઇબલ સોસાયટી”ના સે ેટરી રેવ. ડેિવડ દેસાઈએ 

‘ઈ વરના રા ય’ િવષ ે િવવેચનનો લખેલો લેખ સૌએ જ રથી વાંચવો જોઈએ. 

‘આકાશી રા ય’અંગ ેજેટલંુ લખાય તેટલંુ ઓછંુ છે.   

    ‘દેવનુ ં રા ય’ એ ગહન િવષય છે, તેમ છતાં તેના પર કાશ પાડવાનો ન  

યાસ કરવામાં આ યો છે. આ રા યનો આધાર માનવના સ કૃ યો કે નસીબ પર 
રહેલો નથી. ‘આકાશી રા ય’ અિવચળ છે. (હે ી ૧૨: ૨૮)  

     પિવ  શા માં િવિવધ કારનાં રા યોનો ઉ લેખ જોવા મળે છે જેમક,ે 
-યાજકોનુ ંરા ય (િનગમન ૧૯:૬)  

-ઇઝરાયેલનું રા ય (૨ કાળવૃ ાંત ૧:૧)  
-િવદેશીઓનુ ંરા ય (દાિનયેલ ૨:૩૭)  

-શેતાનનુ ંરા ય (મા થી ૧૨:૨૬)  

-દુ  પશુનુ ંરા ય ( કટીકરણ ૧૬:૧૦)  

* ‘ઈ વરનુ ંરા ય’  
-િ ત અન ેદવેનુ ંરા ય (એફેસી ૫:૫)  

-પુ નુ ંરા ય (કોલોસી ૧:૧૩)  

-િપતાનુ ંરા ય (મા થી (૨૬:૨૯)  

ભ ુઈસ ુ વગ ય રા યનો રા  છે. ( કટીકરણ૧્૯) તે મે, યાગ, મા, વગેર ે
ગુણો વારા જેઓ તેન ેસ પાય છે તેઓનાં દયો મારફતે રાજ કરે છે. અન ેતેઓન ે

“જેવો મ તમારા પર ેમ કય  છે તેવો તમ ે એકબી  પર મે કરો.” (યોહાન 
૧૩:૩૪)નો આદેશ આપ ે છે. જેઓ ‘આકાશી રા ય’ના નાગ રકો છે તેઓના 
આચારિવચાર, રહેણીકરણી, વગેરે વારા ‘આકાશી રા ય’ના ગુણો દ શત કરે છે.   

નાગ રકતા:  
-‘આકાશી રા ય’ના નાગ રક બનવાનું આમં ણ સમ  માનવ તન ે આપવામાં 
આ યંુ છે. યોહાન ૩:૧૬, લૂક ૧૪:૧૫-૨૩, લૂક ૬:૨૦.  

-યહૂદી તથા િવદેશી-એમ બ ને ન ે‘આકાશી રા ય’માં સામેલ કરવામાં આ યા 
છે. મા થી ૮:૧૧-૧૨, ૨૫: ૩૧-૩૪  

-આ મામાં જેઓ રાંક છે. (મા થી ૫:૩)  

- વેશ:  

પ તાવો: પાપમાંથી પાછા ફરવું એ જ રી છે. માક ૧:૧૫  

-િ તનો અંગીકાર અન ેતેના પર િવ વાસ કરવો જ રી છે. (યોહાન ૧:૧૨)  

-નવો જ મ આવ યક છે. મા થી ૧૮:૩, યોહાન ૩:૩  

જેઓ સુવાતા સાંભળે છે તેવા સં યાબંધ આતુર લોકો ‘ વગ ય રા ય’માં વેશ 

કરવા ધસારો કરે છે. (ઈ ટરનેશનલ બાઇબલ સોસાયટી વારા િસ ધ થયેલા 
“બાઇબલ”માં આ માણ ે છે.) “ યારથી યોહાન ે ઉપદેશ અન ે બાિ ત માની 
શ આત કરી યારથી માંડીન ેઆજ સુધી સં યાબંધ આતુર લોકો વગના રા યમાં 

વેશ કરવા ધસી ર ા છે.” (મા થી ૧૧:૧૨)             

-કોઈપણ અશુ ધ યિ ત ઈ વરના રા યમાં વેશી શકશે નહ . (૧ કરંિથ ૬:૯-

૧૦, ગલાતી ૫:૨૧, એફેસી ૫:૫)  

      દેવ બાપ એકપણ આ મા નાશમાં ન ય તેવુ ંઈ છે છે. ભ ુઈસ ુઆ દુિનયા 
પર “ઈ વરના રા યના સુસમાચાર” ગટ કરવા માટ ેઆ યા હતા (લૂક ૪:૪૩) 

તેઓએ એ પણ ચેતવણી આપેલી છે ક,ે “જો તમ ેપણ તમારા દુ  માગ  નહ  

યજો અન ેઈ વર તરફ નહ  ફરો તો... નાશ પામશો.” (લૂક ૧૩:૩)  

     પિવ  આ માના આગમન પછી ભનુ ેઅ પત થયેલાં પા ોએ પોતાના વની 
સલામતીની પરવા કયા િવના વધામણીનો પયગામ સારવાનુ ંચાલુ રા યંુ છે, તેવા 
િશ યો, અનામી શહીદો અન ેસવેકો, િમશનરીઓના વણતૂટ ય ન વારા ‘આકાશી 
રા ય’ની વૃિ ધનું કામ ચાલુ ર ુ ં છે. આપણા સમયમાં આપણન ેમહામૂલંુ માન 

અન ેતક આપવામાં આ યાં છે.  

   તો... ચાલો! આપણ ે ‘આકાશી રા ય’ િવષ ે વધુ ાન મેળવીએ, ‘આકાશી 
રા ય’ના નાગ રક બનીએ અન ે બી ંઓન ે “આકાશી રા ય’માં લાવવા ન  

યાસ કરીએ! (વધુ આવતા અંક)ે    
              “ગધડેીગધડેીગધડેીગધડેી મદેાનમદેાનમદેાનમદેાન મારીમારીમારીમારી ગઈગઈગઈગઈ” –જોઈસી જોવેટ િ ચયન (Union City, NJ)  

  “બાઇબલ”માં િવિવધ ાણીઓ, પ ીઓ,પવતો, વૃ ો, નદીઓ, વગેરે સંબંધી 
ઉ લેખ મળી આવ ેછે. ાણીઓમાં ઘેટાંબકરાં, ટ, સહ, વગેર ેવગરેે ન ધાયાં છે. 

યુ ધમાં ઘોડા વપરાતા. ઘેટાંબકરાંની સભંાળ લેતાં ઈ ાહીમ, ઇસહાક, યાકુબ 

(યાકોબ), દાઉદ (દાિવદ), વગેર ે લોકો પણ દશાવાયા છે. અયૂબના પુ તકમાં 
ઘેટાંબકરાં, ટ, બળદ, ગધડેીઓ સંબંધી આપણ ે વાંચીએ છીએ. તે જમાનામાં 
ઢોરઢાંખર યિ તની સપંિ  ગણાતી. ાણીઓ સબંંધી વાંચતાં એક બાબત પર મા  ં

યાન કેિ ત થયંુ. અયૂબ ૧:૩માં “પાંચસો ગધડેીઓ” અયૂબ ૧૧:૧૨માં તો વળી 
માણસન ેજંગલી ગધેડીના બ ચા જેવો કહવેાયો છે. ગણના ૨૧:૨૨માં “બલરામ ે
સવારે ઊઠીન ેગધેડી પર ન બાં યંુ” મા થી ૨૧:૨માં જોશો તો ઈસુિ તના 
િશ યોન ે“સામા ગામમાં પેસતાં જ ગધેડી તથા જોડે તેનુ ંબ ચંુ દખેાશે.” કહીન ે

િશ યોન ે તે છોડી લાવવા ગામમાં મોકલે છે. ઝખાયા બોધક ેવષ  પહેલાં ૯:૯માં 
ઈસ ુસંબંધી ભિવ યવાણી કરી હતી તે મજુબ “જો તારો રા  તારી પાસ ેઆવે છે, 

તે યાયી તથા તારણ સાધનાર છે; તે ન  છે અન ેગધેડા પર, હા, ખોલા પર એટલે 

ગધેડીના વછેરા પર સવાર થઈન ેઆવે છે.”  

    ઈસુએ ગામમાં િશ યોન ે મોકલી ગધેડી તથા તેના બ ચાન ે છોડી લાવવા ક ુ ં
મા થી ૨૧”૨માં ‘ગામ’ તથા ‘ગધેડી’ શ દો પર થોડો િવચાર કરીએ; 

   ગામડામાં જવા ઘણા લોકોન ે ન ગમ.ે મન ે બરાબર યાદ છે ક,ે મુંબઈથી મારાં 
મ મી તથા ભાઈબહનેો ઉનાળાની ર ઓ દર યાન બોરસદ જતા. મારો નાનો 
ભાઈ તથા હુ ં બોરસદ જવા બીલકુલ રા  નહોતાં. જોક ેખેતરમાં આંબા વઢેવા 
ગાડામાં બેસી ખેતર ેજવાનો હાવો, કોદરીની વા દ  વઘારેલી ખીચડી, Page 02  
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ચો ખું દૂધ, ઘી, બાજરીના રોટલા, ઉપરાંત રોજ સવારે ઘરના ચોગાનમાં શાખ 

પડેલી (આંબા પરથી અડધી પાકેલી ) કેરીઓ વીણવી, ઘર આંગણ ેબાંધેલા માંચડા 
પર સૂવુ,ં વગેરે અનભુવો બોરસદમાં માણવા ગમતંુ  છતાંપણ એક 
વાતનો બહુ જ અણગમો અમન ે રહેતો. આજથી પચાસ-પંચાવન 

વષ પૂવ બોરસદમાં ‘ટોઈલેટ’નો અભાવ હતો. બધુ ંજ સા ં પણ આ 

એક અગવડ એટલી બધી ભાર ેક ેમારો નાનો ભાઈ તથા હુ ંબોરસદ 
જવા સાફ ઈ કાર જ કરતા. આજે અડધી સદી કરતાં વધુ વષ  વીતી 
ગયાં છે. યાર ેભારતની મહાનતા અન ે ગિત ઝાંખી રહી છે. તા. 
૨૨ જુલાઈ, ૨૦૧૪ના “ગુજરાત સમાચાર”માં “ઘરમાં શૌચાલયનો અભાવ 

બળા કારનુ ં િનિમ  બને છે.” એ લેખ વાંચશો તો મહાન દેશ ગણાતા ભારતની 
ગિત માટ ેશંકા ગ.ે આજની તારીખમાં પણ મુંબઈ જેવા મહાનગરમાં રે વે ેકો 

ખુ લાં શૌચાલયની જ યા બની ગયા છે, જે શરમજનક ગણાય.  

     ખેર, આપણ ે ‘ગામ’ શ દ ચચવાનો છે. ગામ-ગામડાંમાં સુિવધા તથા સગવડો 
શહેર કરતાં ઓછાં મળે, તો પણ ઈસુના િશ યો ઈસ ુ ભનુા આદેશ મજુબ ગામ 

જવા તૈયાર થયા. ગરીબ તથા મોટ ે ભાગ ે ઓછા ભણતરવાળા ખેડૂતવગ ગામમાં 
હોય. યાં ભ ુિશ યોન ેમોકલે છે. કારણ ક,ે ભ ુઈસ ુગરીબ, પાપીઓ તથા િવસાત 

વગરના લોકોન ેચાહતા હતા. “દવે ે ાનીઓને શરમાવવા સા  જગતના મખૂ ન ે

પસંદ કયા છે. અન ેશિ તમાનોન ેશરમાવવા જગતના િનબળોન ેપસંદ કયા છે.”- 

૧ ક રથ ૨:૨૭.  

     િશ યો આ ા માની સામનેા ગામમાં ય છે. યાં એક ગધેડી તેના બ ચા સાથ ે

જુએ છે. હવે ભ ુઈસુએ શા માટ ેગધેડી પસંદ કરી, એનાં થોડાં કારણો તપાસીએ;  

     ગધેડંુ સૌથી મૂરખ ાણી ગણાય છે. અન ે ગુજરાતી કહવેત મુજબ “ ીની 
બુિ ધ પગની પાનીએ” ગણવામાં આવતંુ હોય તો ગધેડી તો ગધેડા કરતાંયે વધાર ે
મૂખ ગણાય.(જો કે આજની ીઓ રાજકારણ, ધા મક-સામાિજક તથા બીઝનેસ 

તથા કલા ે ે પુ ષ સમોવડી કે પુ ષ કરતાં પણ આગળ છે.) અયૂબ વારા શા  

ન ધ ે છે કે “િનમા ય માણસન ે તે-ઈ વર-બુિ ધમાન કરે છે અન ેજંગલી ગધેડીના 
બ ચા જેવા માણસન ેસુધારે છે.” અહ  માણસન ેગધેડીના બ ચા સાથ ેસરખા યો 
છે. જે માણાસ ઈ વરની આણ વીકારતો નથી)નાિ તક, જે ભુની હાજરીનુ ં
ભાન રાખતો નથી, જેના દયમાં ભ ુ યે સ માન ક ે ભનુો ભય નથી, તે માણસ 

જંગલી ગધેડીના બ ચા સમાન છે. નીરો બાદશાહ માણસન ે રીબાવી રીબાવીન ે

મારવામાં આનદં મેળવતો. આ બાદશાહ જંગલી ગધેડીના બ ચા જેવુ ં માનસ 

ધરાવતો હતો. વણપલોટાયેલી ગધડેી લાતો મારવામાં જ આનદં મેળવ ેછે. વધ તંભ 

પર ‘ િમનલ’ તરીક ે િશ ા ભોગવતો એક ચોર ‘જંગલી ગધેડીના બ ચા જેવો’ 
હતો, તે બુિ ધમાન થઈ સધુરી તો ગયો પણ વગ ય રા યનો વારસ બની ગયો. 
ખ ં જોતાં તે ચોર મેદાન મારી ગયો!    
     ગધેડાન ેઆપણ ેહલકુ ં ાણી ગણીએ છીએ. ઘણી વાર ‘ડોબુ’ં ક ે‘ગધેડા જેવો’ 
િવશેષણ કહી કોઈન ે નવા એ છીએ. ભ ુ ઈસ ુ ય સાલેમમાં િવજયવંત સવારી 
કરવા ગધેડી પસંદ કર ે છે. આ ભુની ન તા દશાવ ે છે. ભ ુ પોતની વાહવાહ 

કરાવવાનું વલણ ધરાવતા હોતા. કોઈ તનો આડંબર નિહ, કોઈ તનો દબદબો 
નિહ. તેમનુ ંઆ ન  વલણ આપણન ે પશતંુ હોય તો આપણ ેન  બનવું ર ું. થમ 

આગમન ટાણ ે ભ ુ ઈસુનુ ં પૃ વી પરનુ ં વન રંક, ન , અપમાિનત તથા સતત 

વધ તંભની વાટ ેજવામાં યિતત થયંુ. યાર ે ભ ુઈસનુુ ંબીજંુ આગમન થશે યાર ે
એ “રા ઓના રા ” તરીક ે વેત ઘોડા પર માથ ે ઘણા મુગટોસિહત તથા 
તરવારસિહત આવશે. ગટીકરણ ૧૯:૧૧.   

      ભ ુઈસએુ પસંદ કરેલી ગધેડી પર સૌ થમ ભ ુસવાર થયા. યાર ેતો એ 

ગધેડી સાચે જ VIP બની ગઈ! લોકોએ એના પર પોતાનાં વ ો પાથયા. ઉપરાંત 

ફ મી હીરો-હીરોઈન માટ ેર તા પર red carpet બીછાવ ેએમ ગધડેીના પગ નીચે 

લોકો વ ો પાથરતા ગયા. ગધડેીનો ણ ે દવસ સુધરી ગયો. માન મેળવવામાં 
ગધેડી મેદાન મારી ગઈ. આ માન વાયા વાયા ઈસુન ેકારણ ેતેન ેમ યંુ હતંુ. જો ઈસ ુ

એના પર સવાર ન થયા હોત તો તે એક બાજુએ રહી ગઈ હોત. આજે સમાજમાં 
ઘણી યિ તઓ છે જેઓ પર ઈસ ુ સવાર છે. એવી યિ તઓ ભુના માગમાં, 

ભનુી આધીનતામાં વન વીતાવતી હોય છે. એવી યિ તઓ સમાજમાં  સ માન 

મેળવી રહી છે. આપણા વનોમાં જો ભુનુ ંઆગવુ ં થાન હોય તો ભ ુતરફથી 
માન દોડતંુ આપણી ભણી આવશે. વન ભુના હાથમાં સ પવુ ં
જ રી છે.       

     ‘ વ’ પર ઈસનુ ેરાજ કરવા દો. શેતાન તમા  ં વન ‘કં ોલ’ ન 

કરે પણ ભ ુ વારા વન ‘કં ોલ’ થતંુ હોય તો વગ હાથવતમાં 
છે. “કમેકે તમારામાંના જેટલા િ તમાં બાિ ત મા પા યા 
તેટલાએ િ તન ેપહેરી લીધો.” ગલાતી ૩:૨૭. િ તીઓ તરીક ે

જો આપણ ે િ તન ેઆપના યા હોય તો સીગારેટ, બીડી, પાન-મશાલા, ગૂટકા, 
શરાબ, તમાક,ુ આધુિનકતાનુ ં આધંળંુ અનુકરણ તથા અિનયિમત વન દૂર કરવાં 
પડશે. આપ  ંશરીર ભનુુ ંમં દર, ભનુુ ંિનવાસ થાન છે તો ભૂંડી આદતો, ભૂંડી 
બાબતોન ે િતલાંજિલ આપીએ. દયમં દરમાં ફ ત ભ ુઈસનુ ેજ બસેાડીએ, યાર ે
જંગલી ગધેડીના બ ચા જેવા આપણ,ે બુિ ધમાન બની સુધારપથં ે વધી શકીશંુ. 

આજે િ તીઓ માટ ેબી  ધમના લોકોન ેકહેવાની તક ન આપીએ કે, િ તીઓ 

શરાબ, નાચગાન અન ે બધી દુ યવી બાબતોમાં યથ વન ગુ ર ે છે. આપણ ે

બી ન ેઠોકર પ બની િ તની િતભાન ેલજવવા ન દઈએ!                           

“બાઈબલબાઈબલબાઈબલબાઈબલ ટડીટડીટડીટડી”-જુલાઈજુલાઈજુલાઈજુલાઈ-ઓગઓગઓગઓગ , ૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪નાનાનાના નોનોનોનો: િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ    ૧૧૧૧....     
. ૧૧૧૧. નીચનેાનીચનેાનીચનેાનીચનેા નોનાનોનાનોનાનોના જવાબજવાબજવાબજવાબ આપોઆપોઆપોઆપો; (યોહાનયોહાનયોહાનયોહાન, લકૂલકૂલકૂલકૂ, ે રતોનાંે રતોનાંે રતોનાંે રતોના ંકૃ યોનાકૃ યોનાકૃ યોનાકૃ યોના આધારેઆધારેઆધારેઆધાર)ે    

૧) મ દલાની મ રયમ ેઆવીને િશ યોન ેશી ખબર આપી?  
૨) યહુદીઓના િસપાઈઓ ઈસુન ેબાંધીને થમ કોની પાસ ેલઈ ગયા?  
૩) ઈસ ુશા માટ ેર યા?  
૪) ઈસએુ િસમોનન ેશંુ ક ુ?ં  
૫) ઈસએુ િપતરન ેક ુ,ં “ઊઠ, મારીન ેખા.” યાર ેિપતર ેશો જવાબ આ યો?  
૬) કસૈ રયામાં કયો માણસ ઈટાલીયન નામ ેઓળખાતી પલટણનો સબુેદાર હતો?  
૭) દમ કમાં કયો િશ ય હતો? જેન ે ભએુ દશન દીધુ?ં  
િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ    ૨૨૨૨. ખાલી જ યા પરૂોખાલી જ યા પરૂોખાલી જ યા પરૂોખાલી જ યા પરૂો. . . . ( ે રતોનાંે રતોનાંે રતોનાંે રતોના ંકૃ યોકૃ યોકૃ યોકૃ યોમાથંીમાથંીમાથંીમાથંી    શોધોશોધોશોધોશોધો)      
૧) પાઉલ ___નો વતની હતો.    
૨) િશ યો થમ િ તીઓ ___ માં કહવેાયા.   
૩) અં યોખ મંડળીએ ___ અન ે___ થમ બે િમશનરીઓ મોક યા.   
૪) પાઉલે તેઓન ેક ું કે અમન ે ___ ઠરા યા વગર હેર રીતે માર મારીન ે ___ 

ના યા.   
૫) તેઓમાં થુવાતીરા શહેરની વ  વેચનારી ___ નામ ેએક ી હતી.  
િવભાગિવભાગિવભાગિવભાગ    ૩૩૩૩. યનુાયનુાયનુાયનુા,    આમોસઆમોસઆમોસઆમોસ,    હોિશયાહોિશયાહોિશયાહોિશયા,    દાિનયલેમાથંી શોધોદાિનયલેમાથંી શોધોદાિનયલેમાથંી શોધોદાિનયલેમાથંી શોધો. . . .  
૧) કોણ ણ દવસ અન ેરાત માછલીના પટેમાં ર ુ?ં  
૨) ભ ુયહોવાએ લેન ેપૂ યંુ? ત શંુ જુએ છે?  

૩) કઈ ણ બાબતો બુિ ધનુ ંહરણ કરે છે?  

૪) “મને ેમને ેતકેલ ઊફાસીન” આ લેખનો અથ શો?    
 “બાઈબલબાઈબલબાઈબલબાઈબલ ટડીટડીટડીટડી”    મેમમેેમ-ેજૂનજૂનજૂનજૂન,- ૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪નાનાનાના નોનાનોનાનોનાનોના સાચાસાચાસાચાસાચા જવાબોજવાબોજવાબોજવાબો મોકલનારમોકલનારમોકલનારમોકલનાર 
‘બાઈબલ મેીબાઈબલ મેીબાઈબલ મેીબાઈબલ મેી’ઓનીઓનીઓનીઓની યાદીયાદીયાદીયાદી. સૌને “અમે રકન િ ચયન યુઝ”ના ંઅિભનંદન!  

૧) વેલે ટીના ટેલર-િશકાગો ૨) એિમ યા ટી- યુ જસ  ૩) રીબેકા ડાયલ- યુયોક 
૪) ટેલા પરમાર- યુ જસ  ૫) શાંતાબેન એમ. યુ જસ  ૬) મા ેટ ટી  
૭) ઉષા મરચટં- યુયોક ૮) ભાનુ ટી-કેિલફો નઆ     

* “અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ”ને મળેલા ં દાનની યાદી- - ટેલા અને અને મહે  

પરમાર, નોથ બગન, યુ જસ  તરફથી $20/      

“અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ” હા દક આભાર માને છે!    

                                                                                                િનગમનિનગમનિનગમનિનગમન: Exodus:નીકળવુંનીકળવુંનીકળવુંનીકળવુ.ં-સુનાિલની મરચંટ (New Jersey)   

      મૂળ ીક શ દ Exodos-Exodus પરથી શ દ ઊતરી આ યો. પરંતુ 

Exodus એ પણ લેટીન શ દ છે,જેનો અથ થાય છે-‘નીકળવુ ં કે ઉપડવુ’ં 
ઇ ાયેલપુ ો િમસરમાંથી નીક યા, તેનો ઉ લેખ થયેલ છે. પિવ શા  

“બાઇબલ”ના પંચ ંથ-ઉ પિ , િનગમન, લેવીય, ગણના અન ેપનુ નયમ-પૈકીનુ ંઆ  

એક પુ તક છે. આ પુ તક ઈ. સ. પૂવ ૧૪૪૬માં મસુા (મોશે) વારા Page 03    

આપ ંઆપ ંઆપ ંઆપ ં શરીરશરીરશરીરશરીર ભુનુંભુનુંભુનુંભુનુ ંમં દરમં દરમં દરમં દર, 
ભનુુંભનુુંભનુુંભનુુ ંિનવાસ થાનિનવાસ થાનિનવાસ થાનિનવાસ થાન છેછેછેછે  

તોતોતોતો ભૂંડીભૂંડીભૂંડીભૂંડી આદતોઆદતોઆદતોઆદતો,  
ભૂડંીભૂડંીભૂડંીભૂડંી બાબતોનેબાબતોનેબાબતોનેબાબતોન ે 

િતલાંજિલિતલાંજિલિતલાંજિલિતલાંજિલ આપીએઆપીએઆપીએઆપીએ. 



Issue: 114 Year: 35                                      AMERICAN CHRISTIAN NEWS-અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ                      July-August-2014 

િસનાઈ પવત પર લખાયંુ હતંુ.       

      આ પુ તકમાં ઈ વર પોતાનુ ં નામ આપ ે છે, છૂટકારો આપ ે છે તેમજ તેની 
આરાધના માટનેા િનયમો અન ે‘મુલાકાત-મંડ’પ’નું માપ પણ આપ ેછે.    

આ કામ માટ ે ભ ુ મુસા-મોશેન ે િનયુ ત કરે છે,જે ઈ વર અન ે માણસ વ ચેના 
કરારના અમલ માટ ેમ ય થ-Mediator બને છે. ઈ વર ેકરેલ ઈ ાહીમ, ઇસહાક 
અન ે યાકુબ (યાકોબ) સાથનેા કરારના અમલ માટનેી તેમજ ઈ ાયેલપુ ો-ખાસ 

લોકની ચતા અન ે કાળ  બતાવ ે છે. યહોવાહ દેવ ે કરેલ કરારની એ એટલે 

િનગમન ૩: ૧૫-૧૭, ૬: ૨-૮ મુજબ ઈ ાયેલપુ ોન ેિમસરીઓની ગુલામીમાંથી 
તથા વેઠથી મુ ત કરીન,ે કનાની ભૂિમમાં લઈ ય છે. ગ ડની પાંખો ઉપર ચકી 
લા યા. દવેિપતા રા  પોતે પાંખો ઉપર તેમન ે ચકીન ેલા યા.યશાયા ૪૦: ૩૧.   
     “િનગમન”ના પુ તકમાં ઐિતહાિસક કાયદાશા , રોમાંચક વાતા, યુ ધકળા,, 
ગુલામી અન ેચમ કારોનો ઉ લેખ જોવા મળે છે. વળી િમસા-હા નની આગેવાની, 
ઇ ાયેલપુ ોની કપરી હાલત, કચકચ, ફા નની હોજલાલી, તેની ૂરતા-
નાિ તકતાની સાથ ેઈ વરનુ ં યિ ત વ, રા ય, કુદરતી પ રબળો પર િનયં ણ તથા 
પોતાની સ ા, લાલ સમુ ના બે ભાગ, ફા નના સૈ યનો નાશ, દશ આ ા, 
મુલાકાત-મંડપનુ ં માપ, સાધનો, ઈ વર- યિ ત, યિ ત- યિ ત વ ચેના િનયમો-
આ ાઓ, વગેર ેનજર સમ  આવ ેછે.   

     “િનગમન”ના પુ તકમાં યેક કુટુંબના ઘરની બારશાખ પર હલવાનના 
ર તનો છંટકાવ કરવો, જેથી તે ર ત જોઈને તે ઘરને યહોવાહ ટાળશે, એ િવિધ 
અને િચ ન કરાવ ેછે. એ રીતે ૧ક રથ ૫:૭ મુજબ ભુ ઈસુિ ત પણ આપણા 
માટ ેઆપણા પાપોના ઉ ધાર માટ ેબિલદાન બની ગયા, જેથી આપણે પણ પાપની 
િશ ાથી બચી જઈએ. યોહાન૧:૨૯માં સંત યોહાન ઈસનુે ‘દેવના હલવાન’ તરીકે 
ઓળખાવ ેછે. જે જગતનાં પાપોનું હરણ કરે છે.       
     “બાઇબલ”નું આ પુ તક-“િનગમન”ના ૪૦ અ યાયમાં ૧૨૧૩ કલમમાંની 
૧૦૮૯ કલમો ઈિતહાસ અંગનેી છે. યારે ૧૨૯ કલમોમાં ભિવ યવચનો પણૂ 
થયેલ જોવા મળે છે.   
     “િનગમન”ના પુ તકના થમ અ યાયમાં ૧થી ૨૨ વાંચતાં ‘દેવના ભય’નો 
ઉ લેખ થયેલ છે. ‘દુ તાનો િધ કાર કરવો’ એ જ યહોવાહનુ ંભય છે. ઈ ાયેલપુ ો 
િમસરમાં વ તીએ વ યા, સફળ થઈ, િવ તાર પામી, સમથ થયા. દેશ તેમનાથી 
ભરપૂર થયો. યાર ે ઈ ાયેલપુ ોએ દેવનુ ં ભય રા યંુ યાર ે વૃિ ધનો આશીવાદ 
પા યા. ફા ન ે તેમની જદગી ક મય કરી, વેઠ કરાવી, છતાં તેઓ વ યા. આિ મકઆિ મકઆિ મકઆિ મક 

વનમાંવનમાંવનમાંવનમા ં યિ તગતયિ તગતયિ તગતયિ તગત રીતેરીતેરીતેરીત,ે કૌટુિં બકકૌટુિં બકકૌટુિં બકકૌટુિં બક રીતેરીતેરીતેરીત,ે દવેનુંદવેનુંદવેનુંદવેનુ ં ભયભયભયભય રાખવાનેરાખવાનેરાખવાનેરાખવાન ે કારણેકારણેકારણેકારણ ે ઘરમાંઘરમાંઘરમાંઘરમા ં
સકંાડામણસકંાડામણસકંાડામણસકંાડામણ પડેપડેપડેપડ,ે હરેાનગિતનોહરેાનગિતનોહરેાનગિતનોહરેાનગિતનો સામનોસામનોસામનોસામનો કરવોકરવોકરવોકરવો પડેપડેપડેપડ,ે તોતોતોતો પણપણપણપણ જોજોજોજો દવેનુંદવેનુંદવેનુંદવેનુ ંભયભયભયભય રાખીશુંરાખીશુંરાખીશુંરાખીશુ ં
યારેયારેયારેયાર ે દવેદવેદવેદવે આપણનેઆપણનેઆપણનેઆપણન ે યાયપણાનોયાયપણાનોયાયપણાનોયાયપણાનો ઝ ભોઝ ભોઝ ભોઝ ભો પહરેાવશેપહરેાવશેપહરેાવશેપહરેાવશ.ે દા. ત. યુસુફ (યોસેફ) િહ  ુ

ી-દાઈઓ દેવનુ ંભય રાખતી હતી, િહ  ુછોકરાન ે વતો રા યો. ભનુી કપૃાથી 
દાઈઓનાં ઘર થપાયાં. યાર ે આપણા વનમાં યહોવાનુ ં ભય આવે છે, યાર ે
ઘરોને િ થર અન ે મજબતૂ કરે છે. તેમ છતાં દવેનો સમય ન આ યો હોય તો 
હબા કૂક: ૩:૧૭, ૧૮, ૧૯ વાંચજો. અં રીન ેમોર ન લાગ,ે ા  ન લાગ,ે પેદાશ 

ન થાય તો પણ હુ ંયહોવાહમાં હષ પામીશ.              

* “અમે રકન િ ચયન યુઝ”ના આ  થાપક અન ે તં ી વ. રેવ. મનભુાઈ 

િ ચયનનાં પ ની ીમતી થબને િ ચયનની ૯૦મી જ મજયંિતની શાનદાર 
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણી તેમના સુપુ ો સવ ી રોબીન, 

રિવકા ત, મધ ુઅન ેમકુેશ િ ચયનના સૌ પ રવારોના સહકારથી રોબીનભાઈની 
દોરવણીમાં જોરદાર આયોજનથી અ ણ તેમનાં માતુ ી માટ ે આ ‘સર ાઈઝ’ 

અવસર હતો. “દીવાન રે ટોર ટ” ભ ય હોલન ેસુંદર શણાગારીન ે સંગની ભ ય 
ઉજવણીમાં ૩૫૦ ઉપરાંત આમંિ તોએ ઘણો આનંદ મા યો હતો. સૂરીલંુ સંગીત 

ગૂં  ર ું હતંુ, વા દ ટ ‘એપેટાઈઝર’ સાથ ે પ રિચતોન ે હળવા-મળવાનો અન ે

સુંદર વ ોપ રધાનમાં જૂથો યાદગાર ફોટા લેતા હતા રેવ. ડો. િવજય કુમાર ે
શ આતની ાથના કરાવીને ીમતી થબેનનો ચચ સાથનેો સંબધં અન ે વ. રવે. 
મનભુાઈ િ ચયન ેલખેલંુ પુ તક-“અજરપુરા-િ તન ેચરણે”નું અં ે  ભાષાંતર 
“Ajarpura Under the feet of Chist”માંથી લેખકની જ થબેન અંગનેી 

સરાહનાના સંબધંે વાત કરી હતી. ”“હેપી બથ ડે ટ ુ યુ” ગીત ગાઈને ‘બથ ડે કેક’ 
ીમતી થબનેના સમ  પ રવાર સાથ ે કાપવાની િવિધ વખતે સૌએ તાળીઓના 

ગડગડાટ સાથે હોલને ગજવી દીધો હતો.  
     ી રોબીનભાઈએ પોતાની માતાએ સંતાનોના ઘડતરમાં આપેલા સં કાર, 
ધમિશ ણ અન ેચૂ ત ‘ડીસી લેન”ની યાદ અપાવી હતી. થબેનનાં ન કનાં સગાં 
સવ ી સની િચટનીસ, સરોજ િ ચયન, લેરા િ ચયન અને રોબટ પરમાર ે 
થબેનનાં યુવાનીના દવસો અન ેલ ન વનના સગંો યાદ કયા હતા. “અ. . 

યુઝ”ના માન તં ી જોસેફ પરમાર ે થબેન અન ે વ. મનભુાઈની ધમસવેા અન ે

સમાજસેવા અગં ેતથા “અ. . યુઝ”ની ૩૦ અન ેતેથી વધુ વષની સેવાઓ માટ ે
ખાસ અિભનંદન પાઠ યાં હતાં. “બાર બાર દન યે આયે” ગીતની બે પંિ તઓ 

ગાઈન ે ી જોસેફ પરમાર ે‘બથ ડે’ વીશ રજૂ કરી હતી. વા દ  ભોજન અન ેગીત-

ડા સ અન ેગરબાની મ  સાથ ેઅવસર યાદગાર બની ર ો.                     
* “ગુજરાતી કેથ કલ સમાજ ઓફ યુએસએ” માટ ે તા. ૨૬ જુલાઈ, ૨૦૧૪ન ે

શિનવારનો દવસ યાદગાર બની ર ો. ુકિલનિ થત ગુજરાતી િ ચયન 

કો યુનીટીનાં સ ય આગવેાન ીમિત સપના ગાંધીના પ રવાર તરફથી તેઓના 
િનવાસ ે સં થાને “ભજન સં યા” યોજવા ભાવભયુ િનમં ણ મ યંુ હતંુ. છે લા  
છએક મિહના અગાઉથી તેઓનો ઉમળકાભય  આ હ હતો કે, તેઓના 
િનવાસ થાન ે “ભિ ત સં યા” યો ય! સં થાના મુખ ી શાિ તલાલ પરમાર ે
આમં ણનો વીકાર કરીન ે સં થાના ૪૦ સ યો અન ે થાિનક ૩૦ ઉપરાંત 

ભાિવકોએ સાંજના ૬:૩૦ કલાક ે ાથનાથી ભિ તસં યાનો આરભં કય  હતો. 
‘પિવ  ગુલાબમાળાની ભિ ત”ના પાંચમાંથી બે અં ે માં અન ે ણ ગુજરાતીમાં 
જપમાળા ભિ તમય રહી. દર દશક ેઈસુના પૂ ય દયન ેશરણ ેખાસ િવનંતી રજૂ 

કરવામાં આવતી હતી. ‘બાઈબલ વાચન’ અન ેતેના ઉપર ી શાંિતલાલ પરમારનો 
મનનીય-માિહતી દ વાતાલાપ સૌને ગ યો હતો. આજની “ભજન સં યા” માટ ે

ાથનાઓ અન ેભજનોની આકષક ખાસ પુિ તકા સં થાના આ વન સ ય અન ે

યુવાન કાયકર ી અિમત મેકવાન ેતૈયાર કરીને સમહૂન ેઉપયોગી યોગદાન આ યંુ હતંુ. 

એક પછી બીજંુ, તેમ અનેક ભજનો સમૂહમાં તથા ભજિનક ગાય, અન ે સમહૂ 

ઝીલે, તેવા ભિ તરગંમાં રંગાઈન ે ઝૂમતાં અન ે ગરબાના તાલે ઘૂમવામાં ીમતી 
કો કલા ે કે સૌમાં ઉ સાહ પૂય  હતો. રધમમાં ‘હામ િનયમ’ પર ી. જગદીશ 

િ ચયન ે રંગ જમા યો હતો. તબાલાં અન ે ઢોલક પર સવ ી કતેન િ ચયન, 

રજની અન ેઅિમત મેકવાન તથા રોના ડ મેકવાન અન ેજે સ જખાયાએ તાલબ ધ 

સંગત આપીન ેભિ તસં યાન ેયાદગાર બનાવી હતી.. ીમતી સપનાબેન ગાંધીએ 
“ગજુરાતી કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસ”ે ન ે $500.00 દાન આપીન ે પોતાની 
ઉદારતા દશાવી હતી. ી જોસફે પરમાર ે ુકિલનમાં આ કારની ભિ તસં યા 
યોજવા બદલ સપનાબેન અને તેમના પ રવારનો તેમજ સં થાના હાજર સૌ 
સ યો અન ે ુકિલનના હાજર સૌનો ખાસ આભાર મા યો હતો. વા દ  

વાનગીઓ માણીન ેભિ તનો બીજો દોર પણ ભાવપૂણ અન ેઉ સાહી બની ર ો. 
ીમતી સપના ગાંધી, તેમની દીકરી રાની ગાંધી અન ે તેમનાં બહનેો સેિલના અન ે

લીનાએ સવ ી. િલનસ ટેલર,  બકુલ ે ક, િવણ ટેલર, ટીવન બોરસદા અન ે

ુલ કનિ થત ઘણા શુભે છકોન ેિનમં ીન ે સગંની શોભામાં વધારો કય  હતો.          
                                   “માબાપનુ ંસ માનમાબાપનુ ંસ માનમાબાપનુ ંસ માનમાબાપનુ ંસ માન”-સુનાિલની મરચંટ (New Jersey)  

મનન: “તારા બાપનુ ંતથા તારી માનુ ંતંુ સ માન રાખ કે તારો દવે યહોવાહ જે દેશ 

તન ેઆપ ેછે તેમાં તા  ંઆયુ ય દીઘ થાય.” “િનગમન”-૨૦: ૧૨-જૂના કરારમાં 
ભનુી દસ આ ામાંની પાંચમી આ ા છે. ભ ુ ઈસ ુ િ ત મા થી:૧૫:૪માં 

ફરોશીઓન ેઉ ેશીન ેકહે છે ક,ે “કેમક,ે દેવ ેક ું કે, ‘તંુ તારા બાપનુ ંતથા તરી માનુ ં
સ માન કર, અન ેજે કોઈ બાપની અથવા માની નદા કરે તે નથી માય  ય.”  

     એક િવદેશી ત વ ચતક જણાવ ેછે ક,ે “પરમે વર દરેક જ યાએ પહ ચી શકતા 
નથી, માટ ેતેમણ ેમાબાપનુ ંસજન કયુ.” વળી એક કિવ પોતાની પંિ તમાં જણાવ ેછે 

કે, “ભૂલો ભલે બીજંુ બધુ,ં માબાપન ેભૂલશો નિહ.” દુિનયામાં તમ ેબધું જ ખરીદી 
શકશો પરંતંુ માબાપન ે ખરીદી શકાતાં નથી. માતાિપતા કોઈ વેચવાની Page 04   



Issue: 114 Year: 35                                      AMERICAN CHRISTIAN NEWS-અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ                      July-August-2014 

ચીજ નથી. આ ત વ ચતક અન ેકિવથી પણ સવ ચ, વંત પરમે વર જણાવ ેછે 

કે, “તંુ તારાં માબાપનુ ંસ માન કર.” િપતા પરમે વર દરેક યિ તન ેસવેા માટ ે‘ થમ 

પરમે વર’નો િનદશ કર ેછે-“િનગમન:૩:૧૧. યાર બાદ પોતાનાં માબાપની સેવા-
“િનગમન”: ૨૦:૧૨-કરવા જણાવ ે છે. િ તી સવેાની શ આત ઘરથી થાય છે. 

એટલે જ Charity begins from home-જ કહેવાય છે. માબાપની સવેા કરવા 
માટનેો દાખલો ભ ુ ઈસુિ ત કશોરાવ થામાં વધ તંભ પરથી પોતાની માની 
કાળ  લેવા કહે છે-યોહાન: ૧૯:૨૬, ૨૭. વળી નીિતવચન: ૩૦:૧૭ મજુબ “જે 

આંખ પોતાના બાપની મ કરી કરે છે, અન ેજે પોતાની માની આ ા માનવાનુ ંતુ છ 

ગણ ેછે, તેન ેખીણના કાગડા કોચી (નાખશે) કાઢશે, અન ેગીધનાં બ ચાં તેન ેખાઈ 

જશે.” આ સવ આપણ ે વાંચતાં કે ણતાં હોવા છતાંયે આજે કટેલાક કહેવાતા 
આિ મક બાળકો પણ પોતાનાં માબાપનુ ંસ માન, કાળ  લેવામાં િન ફળ ગયાં છે. 

પોતાનાં માબાપન ેઅવગણનાર, દેવની આ ા રદ કરે છે તેન ેકારણ ે તેમની ભિ ત 

ફોગટ સાિબત થાય છે. િમ ો, આપણ ે દરેક પોતાનાં માતાિપતાન ે માન-મરતબો 
આપીન ેતેમની કાળ  લઈએ, જેથી આપ  ંઆયુ ય દીઘ થાય.        

     ‘આકશમાંના બાપ’નો આપણા યેના મેન ેવણવતાં કિવ Charls A. Miles 

કહે છે;  

Wide, wide as the ocean,  
High as the Heaven above; 
Deep, deep as the deepest sea is my Savior’s love. 
I, though so unworthy,  
still am a child of His care; 
For His Word teaches me that  

His love reaches me everywhere.-અથાત્  

“સમુ  જેટલો િવશાળ છે, આકાશ જેટલો ચો,  
સમુ ની ડાઈ જેટલો ડો, મારા તારનારનો મે છે;  

હજંુ હુ ંઅયો ય બાળક જેવો,  
મન ેતેની સભંાળ હેઠળ રા યો છે,  

તેનાં વચનો વડે શીખવ ેછે,  

જેથી તેનો મે મારા સુધી દરેક થળે પહ ચે!”     

     માતૃ-િપતૃ દન ેચા સ વે લીની આ મકથા મજુબ-તેઓ મથેો ડ ટ મંડળીના 
થાપક હતા. ચા સ અન ે જોન વે લીનાં માતા સુસા ના વે લી અઢાર-૧૮ 

સંતાનોનાં માતા હતાં. રા ે યાર ેબધાં બાળકો પોતાની પથારીમાં સઈૂ જતાં યાર ે
સુસા ના વે લી દરરોજ બધાં બાળકોની પથારી પાસ ેજઈન ે ાથના કરતાં હતાં. 
ઘંૂઅણો ટેકવીન ેકરાતી ાથનાન ેકારણ ે તેમના પાંચ (૫) દીકરા પાળક બ યા, ણ 

સંતાનો ડો ટર અન ેએક એિ જિનયર બ યા.  
      આવતી કાલનુ ંઆપ  ંબાળક આપણા ઉછેર પર આધાર રાખ ેછે. માટ ેદરેક 
માતાિપતાની ફરજ બન ે છે ક,ે પોતાનાં સંતાનોન ે િ તના િશ ણ અન ેબોધમાં 
ઉછેરે. યાર ે સજંોગો અશ ય બને છે યાર ે ાથનામાં લાગ ુ રહો.બની શક ે તો 

ાથના પુમાં ને સંગતોમાં બાળકોન ેસાથ ેલેતા ઓ. બાળકોની ભૌિતક ચતા સાથ ે

આિ મક ચતા પણ કરીએ. કપૃા સવને પૂરી પાડો!    
          મે જૂન, જુલાઈ, ઓગ - અને સ ટે બરસ ટે બરસ ટે બરસ ટે બર----2014 િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા બલુટેીનબલુટેીનબલુટેીનબલુટેીન  
ફિેમિલફિેમિલફિેમિલફિેમિલ કટેગેરીકટેગેરીકટેગેરીકટેગેરી  જૂન- 2014 જૂલાઈ- 2014 ઓગ -2014 સ ટે બરસ ટે બરસ ટે બરસ ટે બર----2014 

F-1 22 Mar-07 01Apr -07 22 Apr -07 01May-07 

F-2 A 01May-12 01May-12 01May-12 01 Jan-13 

F-2 B 01Apr-07 01May-07 01 July-07 01 Sep-07 

F-3 01 Oct-03 15 Oct-03 15 Nov-03 15 Nov-03 

F-4 15 Dec-01 22 Dec-01 01 Jan-02 01 Jan-02 

પાછળનાપાછળનાપાછળનાપાછળના ણણણણ મિહનાનીમિહનાનીમિહનાનીમિહનાની િવગતનાિવગતનાિવગતનાિવગતના આધારેઆધારેઆધારેઆધાર ેપાચંયેપાચંયેપાચંયેપાચંયે કટેગેરીકટેગેરીકટેગેરીકટેગેરી દરદરદરદર માસેમાસેમાસેમાસ ેઆગળઆગળઆગળઆગળ વધેવધેવધેવધ ેછેછેછેછે કેકકેેક ે
નિહનિહનિહનિહ? વધેવધેવધેવધ ેછેછેછેછે તોતોતોતો કટેલીકટેલીકટેલીકટેલી તેતતેેત ે ણીનેણીનેણીનેણીન ે િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા યારેયારેયારેયાર ેનીકળશેનીકળશેનીકળશેનીકળશ ેતનેોતનેોતનેોતનેો અદંાજઅદંાજઅદંાજઅદંાજ કાઢીકાઢીકાઢીકાઢી શકાયશકાયશકાયશકાય. 
ઉપરો ત કોઠા મજુબ    સ ટે બરસ ટે બરસ ટે બરસ ટે બર--2014નીનીનીની િવઝાનીિવઝાનીિવઝાનીિવઝાની િવગતિવગતિવગતિવગત નીચે મજુબ છે:-    

F-1-“અમે રકન સીટીઝન”નાં સગીરસગીરસગીરસગીર (અપુ ત) સંતાનો અન ે21 વષવષવષવષ કેકકેેકે તથેીતથેીતથેીતથેી વધુવધુવધુવધ ુ
મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સંતાનો- 01May-2007 (ફ ત 9 દવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધી છેછેછેછે)    

ન ધન ધન ધન ધ: (“યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનસીટીઝનસીટીઝનસીટીઝન”નાંનાંનાંના ંપિત/પ ની, 21 વષથીવષથીવષથીવષથી ઓછીઓછીઓછીઓછી મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત  
સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન, માતા/િપતા (ફાઈલ અલગ અલગ કરવી)ને િનકટતમિનકટતમિનકટતમિનકટતમ કટુુબંજનકટુુબંજનકટુુબંજનકટુુબંજન તરીક ે 
ત કાલીનત કાલીનત કાલીનત કાલીન િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા મળે. માિસક/વા ષક િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા- વોટાવોટાવોટાવોટા મયાદામયાદામયાદામયાદા લાગુલાગુલાગુલાગ ુપડતીપડતીપડતીપડતી નથીનથીનથીનથી 

F-2 A “ ીનકાડધારક”ના ંપિતપિતપિતપિત/પ નીપ નીપ નીપ ની અને 21 વષથીવષથીવષથીવષથી ઓછીઓછીઓછીઓછી મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત     
    સંતાનો-01January-13 (સતતસતતસતતસતત આઠઆઠઆઠઆઠ મિહનામિહનામિહનામિહના સધુીસધુીસધુીસધુી 08 September-2013  

ઉપરઉપરઉપરઉપર જજજજ અટકીઅટકીઅટકીઅટકી હતીહતીહતીહતી યાંયાંયાંયાંથીથીથીથી હવેહવેહવેહવ ે8 મિહનામિહનામિહનામિહના અનેઅનેઅનેઅન ે7 દવસદવસદવસદવસ પાછળપાછળપાછળપાછળ રહીરહીરહીરહી છેછેછેછે નેનનેેને હવેહવેહવેહવ ેઆઆઆઆ  

કટેગેરીકટેગેરીકટેગેરીકટેગેરી ઝડપથીઝડપથીઝડપથીઝડપથી    આગળઆગળઆગળઆગળ    વધેવધેવધેવધે    તવેીતવેીતવેીતવેી    આશાઆશાઆશાઆશા    આપતાઆપતાઆપતાઆપતા    શભુશભુશભુશભુ સમાચારસમાચારસમાચારસમાચાર છેછેછેછે)        

F-2 B– “ ીનકાડધારક”ના ં21 વષવષવષવષ કેકકેેકે તથેીતથેીતથેીતથેી વધુવધુવધુવધુ મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સંતાનો-  
    01 September-2007 (ગયા મિહનાથી 61 દવસદવસદવસદવસ સારીસારીસારીસારી    એવીએવીએવીએવી    આગળઆગળઆગળઆગળ વધીવધીવધીવધી છે)  

ન ધન ધન ધન ધ-આ કેટેગરી મુજબ ઈિમ ા ટ િવઝા લઈને અમે રકામા ંકાયદેસર વેશ મેળવનાર 
માબાપ બી  જ દવસે “પાસપોટ”મા ં“િવઝા ટીકર”ના આધારે પોતાના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત 
સતંાનનીસતંાનનીસતંાનનીસતંાનની ફાઈલ મૂકી શકે છે.      

F-3–“અમે રકન સીટીઝન”ના ંપરિણતપરિણતપરિણતપરિણત સંતાનો-15 November-2003 (આ કેટેગરી  
આ મિહનનાથી આગળઆગળઆગળઆગળ વધી નથીનથીનથીનથી, યુએસ સીટીઝન માબાપ માટે માઠા સમાચાર છે)     

F-4–“US સીટીઝનસીટીઝનસીટીઝનસીટીઝન”નાંનાંનાંના ંભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-01 January-2002      
  (ગયા મિહનાથી આગળઆગળઆગળઆગળ વધી નથીનથીનથીનથી, યુએસ સીટીઝન ભાઈબેન માટ ેમાઠા સમાચાર છે. 

ખરેખર તો 2010નીનીનીની સાલમાંસાલમાંસાલમાંસાલમા ં યા ંપહ ચી હતી, યાંથી હ   3 વષવષવષવષ અનેઅનેઅનેઅન ે7 મિહનામિહનામિહનામિહના 
પાછળ જ છે.)  uscis.gov ઉપર મૂકાયેલી છે લામા ંછે લી માિહતી આખરી ગણવી. 
ઉપરો તઉપરો તઉપરો તઉપરો ત બલુટેીનબલુટેીનબલુટેીનબલુટેીન મજુબમજુબમજુબમજુબ જોજોજોજો આઆઆઆ મિહનેમિહનેમિહનેમિહન ેફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવ ેતોતોતોતો..  
F-1 કેટેગરી ખલૂવા માટ ે7 વષવષવષવષ રાહ જોવી પડે.   
F-2 A માટ ેતો....સતતસતતસતતસતત છે લા આઠઆઠઆઠઆઠ-8 મિહનાથીમિહનાથીમિહનાથીમિહનાથી આગળ વધતીવધતીવધતીવધતી જજજજ નહોતીનહોતીનહોતીનહોતી, હવે આ 

મિહને 1 યઆુરીયઆુરીયઆુરીયઆુરી 2013 સધુીસધુીસધુીસધુી આવીઆવીઆવીઆવી ગઈગઈગઈગઈ છેછેછેછે. જેથી “ ીનકાડીનકાડીનકાડીનકાડ” ધરાવનારધરાવનારધરાવનારધરાવનાર લ નલ નલ નલ ન કરેકરેકરેકર ે
તોતોતોતો તમેનાતમેનાતમેનાતમેના ‘ પાઉસપાઉસપાઉસપાઉસ’-પિત/પ નીનાનાનાના િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા નીકળતાંનીકળતાંનીકળતાંનીકળતા ં હવેહવેહવેહવ ે 1 વષવષવષવષ અનેઅનેઅનેઅન ે 8 મિહનામિહનામિહનામિહના રાહરાહરાહરાહ 
જોવાનીજોવાનીજોવાનીજોવાની રહશેેરહશેેરહશેેરહશે ેજેજેજેજે િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા ઝડપથીઝડપથીઝડપથીઝડપથી નીકળશેનીકળશેનીકળશેનીકળશે    તવેીતવેીતવેીતવેી આશાઆશાઆશાઆશા આપેઆપેઆપેઆપ ેછેછેછેછે!      

F-2 B માટ ે7 વષ 6 મિહના રાહ જોવી પડે. F-3 માટ ે12 વષથીથીથીથી વધુવધુવધુવધ ુરાહ જૂઓ અને 

F-4 માટ ે12-13 વષ રાહ જોવી પડે, ફેિમલી કેટેગરી F-4 આ મિહને આગળ વધી 
નથી જે યુએસ સીટીઝન માબાપ અને ભાઈબેન માટ ેમાઠા સમાચાર છે, પણ તેથી 
ફાઈલ કરવી નથી તેવંુ સમજવંુ નિહ.  

‘ લડ રીલેશન’-લોહીના ં સગાંના સંબંધ ે પિત/પ ની, ભાઈ/બેન, દીકરા-દીકરી, 
માતા/િપતાની- ફિેમલીફિેમલીફિેમલીફિેમલી કટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીની બધીબધીબધીબધી ફાઈલોફાઈલોફાઈલોફાઈલો ચાલુચાલુચાલુચાલ ુજજજજ છેછેછેછે. કોઈ બંધ થઈ નથી.   
િ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 સગાનંેસગાનંેસગાનંેસગાનંે મોકલવાંમોકલવાંમોકલવાંમોકલવા ંિહતાવહ છે.    

* ભારત સરકારે અગાઉ ઈિ ડયન કર સી- િપયા ભારત બહાર લઈ જવા ઉપર 
િતબંધ મૂ યો હતો. હવે ઈિ ડયન ગવમ ટ ે હેર કયુ છે ક,ે હવેથી ભારતમાંથી 

િવદેશ જનાર યિ ત વધમુાં વધુ ૨૫,૦૦૦ િપયા િવદેશમાં પોતાની સાથ ેલઈ જઈ 

શક ે છે. યિ તદીઠ ૨૫,૦૦૦ િપયા પોતાની સાથ ે િવદેશમાં લઈ જવાની છૂટથી 
એન આર આઈન ે ભારત પરત ફરતાં આ િનયમ ઉપયોગી થઈ પડશે. િવદેશથી 
ભારત આવતાં ત કાિલન િવદેશી કર સી િપયામાં બદલાવવાની જ ર રહેશે નિહ. 

આ કારની છૂટ જ રી હતી. જે રીતે ગાવો રોજેરોજ વધતો રહ ે છે, તેથી 
૨૫,૦૦૦ િપયાની મયાદા ઓછી ગણાય. િવદેશમાંથી ભારતમાં વેશનાર યિ ત 

વધમુાં વધુ ૫,૦૦૦ ડોલર પોતાની સાથ ેલાવી શક ેછે, તે િનયમ મજુબ ૫,૦૦૦ 

ડોલર, એટલે હાલના િહસાબ ે૩૦૦,૦૦૦ િપયા ( ણ લાખ િપયા) થાય, જેની 
સરખામણીમાં ભારતમાંથી િવદેશ જનાર માટ ે િપયા ૨૫,૦૦૦ િપયાની મયાદા 
વધારવી જોઈએ, તેમ ઘણા એન આર આઈ અપે ા રાખ ેછે!  

જો ક,ે ભારતથી અમે રકામાં આવનાર અમે રકાની કર સી-ડોલરમાં લઈન ેઆવવા 
માટ ે િનયમો હળવા હોવાનુ ં ણવા મળે છે. ભારત સરકાર આ બાબતે િનયમોમાં  
ફેરફાર કરે છે, જેથી િવઝા મ યા પછી જે તે સમયે એર ટ કટ ખરીદી હોય તેના 
એજ ટ આ બાબતઆ બાબતે  સાચંુ માગદશન આપી શક.ે   
* ચોથી જુલાઈ-July 4th યુનાઈટેડ ટે સ ઓફ અમે રકાનો વાતં ય દવસ હોઈ 

સવને “Happy Independence Day!” ૧૫મી ઓગ  ભારતનો ‘આઝાદ દન’ 

હોઈ “ઈ ડો-અમે રકન” તરીકે સૌને ભારતના “આઝાદ દન”ની શભુે છા!” 
વતનના દેશના ગૌરવ સાથ ેયુએસએના રહેવાસી તરીકે વફાદાર રહીએ!  - Page 05          
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* ખાસખાસખાસખાસ સચૂનાસચૂનાસચૂનાસચૂના:- American Christian News (ACN) માં પોતાના લેખ 

િસ ધ કરવાની ઈ છા ધરાવનારે પોતાનાંપોતાનાંપોતાનાંપોતાના ં તમામતમામતમામતમામ લખાણલખાણલખાણલખાણ સીધાંસીધાંસીધાંસીધા ં જજજજ તં ી ીનાતં ી ીનાતં ી ીનાતં ી ીના 
સરનામેસરનામેસરનામેસરનામ ેમોકલવાંમોકલવાંમોકલવાંમોકલવા.ં કેટલાક માનનીય ીમતી થબેન િ ચયનના સરનામ ેમોકલે 

છે, તેથી લેખક પો ટલ ટે સનો ખચ કર,ે અન ે થબને એ જ લેખ તં ીન ે

મોકલવા ફરીથી પોતે પો ટલ ટે સ ખચ, આમ ડબલ ખચ થાય, વળી લેખ તં ીન ે

મળતાં બમણો સમય ય, તે ઠીક નથી. દર બે મિહન ે િસ ધ થતા American 

Christian New માટેના લેખ-લખાણો મિહનાનીમિહનાનીમિહનાનીમિહનાની ૧૫૧૫૧૫૧૫-૨૦૨૦૨૦૨૦ તારીખતારીખતારીખતારીખ સધુીમાંસધુીમાંસધુીમાંસધુીમા ં
બારોબારબારોબારબારોબારબારોબાર તં ીનેતં ીનેતં ીનેતં ીન ેમોકલીનેમોકલીનેમોકલીનેમોકલીન ેસહકાર આપવા િવનંતી!  
-લખાણની શ આતમાં લેખક ેપોતાનુ ંનામ, સરનામ ુઅન ેફોન નંબર અન ેજો હોય 
તો ઈ-મેઇલ એ સ સાથ ેલેખ મોક યાની તારીખ અચૂક લખવી.     
-“બાઈબલ ટડી”ના જવાબો ીમતી થબને િ ચયનન ેસરનામ ેમોકલવા. 
-આપનાં દાન ફ ત રોકડમાં પો ટલ ટે સ માટ ે ીમતી થબને િ ચયનન ે

સરનામ ેમોકલવાં. 
-“અમે રકન િ ચયન યુઝ”માં િસ ધ થતાં લખાણો અંગ ે જે તે લેખક 
જવાબદાર રહેશે.        

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”-$13.00 (શી પગ સિહત),  

(2) “યએુયએુયએુયએુ સીટીઝશીપસીટીઝશીપસીટીઝશીપસીટીઝશીપ ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ”-$10.00, (શી પગ સિહત), હવે N-400 ફોમનીફોમનીફોમનીફોમની 
સમજસમજસમજસમજ અનેઅનેઅનેઅન ેનવાનવાનવાનવા ફોમફોમફોમફોમ અગંનેાઅગંનેાઅગંનેાઅગંનેા નો રનો રનો રનો ર પૂ તપૂ તપૂ તપૂ ત સાથેસાથેસાથેસાથ.ે  
(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 નબંરનબંરનબંરનબંર લખીને કઈકઈકઈકઈ બકૂબકૂબકૂબકૂ મગંાવવીમગંાવવીમગંાવવીમગંાવવી છેછેછેછે તેતતેેત ેલખીને- 

Josh Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge,  

NJ 07095 સરનામે મોક યા પછી બે વીકમા ંઆપને બકૂબકૂબકૂબકૂ નનનન મળેમળેમળેમળ ેતોતોતોતો જજજજ ફોનફોનફોનફોન કરશોકરશોકરશોકરશો.  
ર ટરર ટરર ટરર ટર મઈેલમઈેલમઈેલમઈેલ કરવીકરવીકરવીકરવી નિહનિહનિહનિહ.     
How Are Social Security Benefits Calculated? 
The size of your monthly Social Security check when you retire 
will depend largely on how much you earned and how much you 
paid in Social Security tax during your working years. 
It's not as simple as getting your money back, however. The IRS 
uses special formulas and rules to determine how much you 
receive in benefits. The maximum amount that you can receive 
per month if you retire at full retirement age in 2014 is $2,642, 
but your actual benefits will vary depending on several factors. 
Because of the way your benefits are determined, you can't 
assume that the more you earn, the more you will receive in 
benefits. Here's how it works. 
What factors affect Social Security benefits? 

The biggest factor in how much you will receive in Social 
Security benefits is how much you earned while you were 
working. For Social Security purposes, what matters is the 
average amount you earned during your highest-earning 35 years 
before age 62, adjusted for cost-of-living increases. 
The age at which you start taking benefits also affects how much- 

* અમે રકામાં રહેતા જે કોઈ િ તી ભાઈબનેન ેAmerican Christian News  

િનયિમત મેળવવાની ઈ છા હોય તો પોતાનુંપોતાનુંપોતાનુંપોતાનુ ં પો ટલપો ટલપો ટલપો ટલ એ સએ સએ સએ સ અથવા ઈઈઈઈ-મઇેલમઇેલમઇેલમઇેલ, 

તં ી ીન ેમોકલવા િવનંતી! તં ીનુંતં ીનુંતં ીનુંતં ીનુ ંસરનામુંસરનામુંસરનામુંસરનામુ ંઅનેઅનેઅનેઅન ેઈઈઈઈ-મઇેલમઇેલમઇેલમઇેલ ન ધીન ધીન ધીન ધી રાખશોરાખશોરાખશોરાખશો !   

      Editor-ACN, 144 Strawberry Hill Ave,   
    Woodbridge, NJ 07095          
    Email: jospausa@yahoo.com * Phone: 732-855-0596 
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The age at which you start taking benefits also affects how much 
you receive per month once you start. The longer you wait to start 
taking benefits, up to age 70, the higher your monthly benefits 
once you start. 
If you have earned income in the same year you receive benefits 
and you either have not reached full retirement age or reached full 
retirement age that year, your Social Security benefits may be 
reduced. 
Your benefits may also be affected by different types of earnings, 
and a pension received from a job in which you did not pay 
Social Security taxes will reduce your benefit. 
What factors do not affect Social Security benefits? 

Working longer doesn't necessarily mean you get more Social 
Security benefits. Only your 35 highest-earning years count, so 
continuing to work won't boost your benefits unless it increases 
your average income for the highest-earnings years. 
Working fewer hours or for less pay as you near retirement won't 
hurt your Social Security benefits. Some people mistakenly 
assume that Social Security benefits are based on the last years 
worked. Fortunately, you can work as long as you want, and your 
Social Security benefits are still based on your 35 highest-earning 
years. 

Do you qualify for Social Security benefits? 

Not everyone who pays into the Social Security system qualifies 
to receive retirement benefits. To receive Social Security benefits 
on your record, you must have at least 40 credits. You generally 
earn four credits per year that you work. In 2014, you receive one 
credit for each $1,200 you earn, up to four credits per year.  
If you don't qualify for benefits under your own record, you may 
be able to claim benefits under the record of your spouse or 
former spouse. 
Step by step: How are Social Security benefits calculated? 

If you qualify for Social Security benefits, here's how the SSA 
determines the amount of your monthly check. 
1. Total earnings: The SSA determines the total amount you 
earned in the 35 years during which you made the most money, 
up to a maximum amount per year. The limit is adjusted for 
inflation -- in 1951, the limit was $3,600. In 2013, it was 
$113,700. 
If you worked fewer than 35 years, the missing years are counted 
as zero. For example, say you worked 20 years. For calculating 
your highest earning years, the SSA takes all 20 of the years you 
worked and factors in 15 years at zero pay. 
The amounts you actually earned are also multiplied by an index 
factor for each year in order to account for inflation. 
2. Average indexed monthly earnings: The amount from Step 1 
is divided by 420 months (35 years) and rounded down to the 
nearest dollar to find your average indexed monthly earnings 
(AIME). To be continue....  
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