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તંત્રીની કલમે આ પત્ર...મહાન અિસિનો આનંદ, એટલે
મંગલપિવ “રિસ્મસ”ની ઉજિણી! િભુ ઈસુનો જન્મ થતાં જ
િમત્કાિ થાય છે . ‘યહૂ રદયા મધ્યે દાઉદનું શહેિ જે બેથલેહેમ
કહેિાય છે ..... મરિયમને પોતાનો િથમ દીકિો જન્મ્યો.’ (લૂક:2: 4-7) ત્યાિે....
િમત્કાિ એ થયો કે, ‘ઘેટાંપાળકો િાત્રે ખેતિમાં િહીને પોતાનાં ઘેટાં સાિિતા
હતા. િભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આિીને ઊભો િહ્યો, અને િભુના ગૌિિનો
િકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો; દૂતે તેઓને કહ્યુ,ં “બીહો મા! કેમકે,જુ ઓ, હુ ં
મોટા આનંદની સુિાતાવ તમને કહુ ં છુ ં . .... કેમકે, આજ દાઉદના શહેિમાં તમાિે
સારુ એક તાિનાિ, એટલે શ્િસ્ત િભુ જ્ન્ન્મ્યો છે .” (લૂક: 2: 8-11)
આ િમત્કાિ આગળ િધે છે ; “પછી દૂતની સાથે આકાશી સેનાનો સમુદાય
એકાએક િગટ થયો; તેઓ દેિની સ્તુશ્ત કિીને કહેતા હતા કે, ‘પિમ ઊંિામાં દેિને
મશ્હમા થાઓ, તથા પૃથ્િી પિ જે માણસો ઉપિ તે િસન્ન છે ,તેઓને શાંશ્ત
થાઓ.” (લૂક: 2: 13, 14)
િભુનો દૂત િભુ ઈસુના જન્મ્યાના સમાિાિ સૌિથમ ઘેટાંપાળકોને જ કેમ
આપે છે ? િળી દૂતની સાથે આકાશી સેનાનો સમુદાય શા માટે હાજિ થઈને
િભુની સ્તુશ્ત કિે છે ?-બન્ને િચનો માનિજાત સાથે સંબધ
ં ધિાિે છે . દુશ્નયામાં
સામાન્ય માણસોના િશ્તકસમા ભિિાડો-ઘેટાંપાળકો અને ફક્ત એક દૂત જ નશ્હ
પણ િભુના આકાશી દૂતોનો સમુદાય જોડાતાં િભુના મશ્હમાનો ઘેટાંપાળકોને
સાક્ષાત્કાિ થાય છે ! માનિજાતને શંકા માટે કોઈ કાિણ િહેતંુ નથી.
આકાશી સેના ‘દેિને મશ્હમા થાઓ’ ગાઈને પૃથ્િી પિ ‘શાંશ્ત થાઓ’ અને તે
પણ ‘જે માણસો ઉપિ તે િસન્ન છે ’ ‘તેઓને શાંશ્ત થાઓ’ ગાઈને િભુના એક
દૂતે ‘એક મોટા આનંદની સુિાતાવ’ ‘તેમને’-ઘેટાંપાળકોને કહે છે .
‘એક મોટા આનંદની સુિાતાવ’ એટલે-‘તમાિે માટે એક તાિનાિ, એટલે
શ્િસ્ત િભુ જન્મ્યો છે .’ ‘તમાિે માટે’-એટલે શું ફક્ત ઘેટાંપાળકોને માટે?
ઘેટાંપાળકો તો િભુ માનિરૂપે અિતયાવના શુભ સંદેશના િાહકો છે . તે
માનિજાતના સામાન્ય માણસોના િશ્તક ગણાય. ‘તમાિે’-એટલે માનિજાતને
માટે શ્િસ્ત િરભુ જન્મ્યા છે . ઘેટાંપાળકો તો સંદેશો સાંભળીને તિત જ ઈસુના
જન્મના સ્થળે પહોંિીને તેનાં દશવન કિી તેની પૂજા કિે છે . દૂતો અને આકાશી
સેનાના સંદેશાની ત્યાં જાહેિાત કિે છે , “તેથી સિવ સાંભાળનાિા અિિજ થયા.”
(લૂક: 2: 18)
બસ, ઉપિોક્ત શ્િગત આપણને ‘નાતાલ પિવ’ની કેિી સ્્ટ સમજ આપે છે !
િભુ ઈસુ જન્મ્યા તે સમાિાિ આપણા માટે ‘મોટા આનંદ’ની િાત છે . આપણા
માટે મોટો આનંદ, તે િભુ ઈસુ આપણં તાિણ કિિા જન્મ્યા છે ! િભુ ઈસુ
જન્મ્યાથી પૃથ્િી ઉપિ શાંશ્ત થિાની છે . િભુની આ શાંશ્ત, િભુ જે મના ઉપિ
િસન્ન છે , તેઓના જીિનમાં શાંશ્ત થિાની છે ! િભુ જે મના ઉપિ િસન્ન છે ,તેિા મનુષ્યોમાં આપણે આિી જઈએ છીએ? હા, આપણે પણ િભુ ઈસુની
સુિાતાવ સાંભળીએ છીએ, અને તેને આપણા તાિણહાિ િભુ તિીકે સ્િીકાિીએ
છીએ ત્યાિે આપણા ઉપિ પણ િભુ િસન્ન થાય છે અને િભુની શાંશ્ત આપણને
મળે છે . આ કેટલા મોટા આનંદની િાત છે ! જે ખુશી આ જાણીને થાય છે અને
હૈયે હિખ માતો નથી અને આપણે મલકાઈએ છીએ, હસીએ છીએ. અને તેથી જ
કોઈએ કહ્યું છે , “Peace begins with a smile!”
ઈસુનાં માતાશ્પતા િિસોિિસ પાસ્ખાપિવમાં યરૂશાલેમ જતાં હતાં, એ
િણાશ્લકા મુજબ ઈસુ 12 િષવના થયા ત્યાિે પિવમાં ગયાં. તેઓ પિવના રદિસો

પૂિા કિીને સંઘ સાથે પાછાં જાય છે ત્યાિે ઈસુ તેમની સાથે હોતા નથી. તેઓએ
ઈસુને શોધ્યા પણ જડ્યા નશ્હ તેથી તેઓ યરૂશાલેમ પાછાં જઈને શોધતાં મંરદિમાં
ઈસુને જુ એ છે .
મંરદિમાં રકશોિ ઈસુની હાજિી મંરદિના પંરડતો સાથે જોિાય છે ! એક 12
િષવની ઉંમિનો સુથાિનો દીકિો મંરદિમાં જ્ઞાનીઓની સાથે િિાવ કિતો હોય છે .
અહીં રકશોિ ઈસુ ભશ્િષ્યના તાિણહાિ હોિાની ઝલક દેખાય આિે છે .
ઈસુની હાજિી ગાલીલના કાના ગામમાં એક લગ્ન િસંગમાં યોહાનની
સુિાતાવમાં િણિાઈ છે . લગ્નમાં ઈસુના શ્શષ્યોને પણ શ્નમંત્રણ પાઠિેલું છે ,
એટલે હિે ઈસુ જાહેિ વ્યશ્ક્ત બની િૂક્યા છે . આ િસંગ અગાઉ ઈસુ અંગે કોઈ
શ્િગત જણાતી નથી. કાના ગામના લગ્નમાં ઈસુ પાણીનો દ્રાક્ષાસિ બનાિિાનો
િમત્કાિ કિે છે . આ િમત્કાિ કિિા ઈસુના માતા મરિયમ શ્નશ્મત્ત બને છે . માતા
મરિયમ અને હિે જાહેિ વ્યશ્ક્ત બની િૂકેલા ઈસુ િચ્િેના સંિાદને જુ ઓ;
“ઈસુનાં મા મરિયમે ઈસુને કહ્યું, “એ લોકો પાસે હિે દ્રાક્ષાસિ નથી.” ત્યાિે
ઈસુએ તેમને કહ્યુ,ં ”બાઈ તાિે ને માિે શુ?ં હજી માિો સમય પાક્યો નથી”
(યોહાન: 2:2-4) પણ ‘તેમનાં માએ નોકિોને કહ્યુ,ં “એ કહે તેમ કિજો.”
(યોહાન: 2: 5) પછી તો ઈસુના કહ્યા મુજબ પથ્થિની છ કોઠીઓ નોકિોએ
પાણીથી ભિી દીધી. લગ્નમાં આ પાણીથી ભિેલી કોઠીમાંથી મહેમાનોને
‘દ્રાક્ષાસિ’ તિીકે પીિસાય છે , જે અગાઉ પીિસાયેલા દ્રાક્ષાસિ કિતાં સ્િાદનશામાં સાિો લાગતાં સૌએ ધિાઈને પીધો.
ઉપિોક્ત શ્િગતથી જણાય છે કે, હિે ઈસુ પોતાનાં માબાપના ઘિે િહેતા નશ્હ
હોય. તેઓ જાહેિ સેિક તિીકે શ્શષ્યો સાથે સમાજમાં જાણીતા બની ગયા છે અને
તેથી પોતાની માતાને ,”બાઈ તાિે ને માિે શુ?ં -જિાબ આપે છે . બંને િચ્િે કોઈ
સંબંધ જ નથી તેિો મનઘડંત અથવ થતો નથી. છતાં માતા મરિયમ એક માતાની
હેશ્સયતથી નોકિોને કહે છે , “એ કહે તેમ કિજો.” અને ઈસુ પાણીનો દ્રાક્ષાસિ
બનાિિાઓ િમત્કાિ કિે છે !
િાિક શ્મત્રો! માનિજીિનમાં સ્ત્રી-પુરૂષ લગ્નસંસ્કાિથી પશ્તપત્ની બને છે .
અને તેઓને િથમ સંતાન થતાં તેઓનું એક કુટબ
ું બને છે . કુટબ
ું માં જન્મીને
ઉછિેલું સંતાન પુખ્તિયનું થતાં માતાશ્પતાથી સ્િતંત્ર પોતાના વ્યશ્ક્તગત
કાિોબાિમાં પડે છે . અને ત્યાિે એ સંતાનને માતા કે શ્પતા સાથે મયાવરદત સંબધ
ં ો
ભલે િહે પણ માતા કે શ્પતા િત્યેનું ઋણ િૂકિિા સંતાન પાછુ ં પડતું નથી, તે
ઈસુના આ કાના ગામના લગ્ન િસંગમાં જણાય આિતું નથી?
ઈસુનો જન્મ એક િમત્કાિ છે , ઘેટાંપાળકોને દૂત સંદેશો પાઠિે છે , એ બીજો
િમત્કાિ છે . આકાશી સેનાનો સમુદાય ઈચિિનો જયઘોષ ગાય છે , એ પણ
િમત્કાિ છે . ઈસુ માનિજાત માટે જન્મ્યા તે ઘેટાંપાળકોને સૌિથમ પાઠિેલો
સંદેશ, સમગ્ર માનિજાત માટે છે . અને સંદેશ સાંભળીને િભુ ઈસુનું પૂજન કિિુ,ં
તેિો સંદેશ આપણા સૌ માટે છે . િભુનો સંદેશ માનિજાતના તાિણ માટે છે . અને
તેનાં િસન્ન કિેલાં મનુષ્યો તિીકે આપણને િભુ ઈસુ ધ્િાિા શાંશ્ત મળિાની છે .
નાતાલપિવ આનંદ લાિે છે . શાંશ્ત લાિે છે . િભુએ માનિજાત ઉપિ એટલો
િેમ કયો કે પોતાના પુત્રને તાિણહાિ તિીકે માનિ અિતાિરૂપે જગતા પિ
મોકલ્યો. િભુના આ ઉત્કૃટ િેમનો સંદેશ આપણા જીિનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બની િહે
તો િભુએ અને િભુના પુત્ર તિીકે ઈસુએ કિેલા િમત્કાિની ઘટનાઓ આપણને
ઘણી બધી સમજ આપી જાય છે . િાલો, આપણે િેમના પિવ “િેલેન્ટાઈન ડે”ની
ઉજિણી પણ કિીએ! સૌને “Happy Valentine Day!”
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નવી સાલ –ઈલા જોબર્ટ રિશ્ચિયન (Union City, NJ)201-330-0314
જીવનમાાં મળેલ એક નવુાં વર્ટ, તેને નવી નવી બાબતોથી ભિપૂિ કિીએ. નવા
શ્વિાિો, નવા સાંકલ્પો સાથે જીવનમાાં બાકી છે તેને પૂરાં કિવા કમિ કસીએ. ઈચવિે
નવી તકો આપી છે . જાન્યુઆિી માસ એર્લે એક નવુાં વર્ટ અને એક નવી શરૂઆત,
જૂ ની યાદો, શ્શયાળાની ભિપૂિ સુદાં િતા, ગિમ મફલિની ફાંફ, લાાંબી લાાંબી િાતો,
ગિમાગિમ ફફડતુાં સૂપ, બહાિનુાં નીિુાં થતુાં તાપમાન, ધીમે ધીમે સ્નોનુાં આગમન,
લાલપીળાાં ખિતાાં પાનની સાથે પાનખિની શ્વદાય, આ બધી કુદિતની કિામત
ધીમે ધીમે સમયને આગળ વધાિે છે . શ્શયાળો સુાંદિ સ્વપ્નો લઈને આવે છે , જે
આગળ વધતા નવા વર્ટમાાં પૂિાાં કિવાનાાં છે . જીવનમાાં નવી સાલ નવુાં નવુાં લઈને
આવી છે , તેને ઉમળકાપૂવટક વધાવીએ. આ જે ર્યુગ છે . વાાંિવા જે ર્લો પણ સમય
નથી. ‘ફેસ બૂક’ ઉપિ બધાાંને મળી લઈ, શ્વિાિોની આપલે કિીએ છીએ. ધીમે
ધીમે આગળ વધતા કે કામ કિતા લોકો આપણને ગમતા નથી. પણ પ્રભુ આપણને
શીખવે છે , પ્રેમ, શાાંશ્ત, દયા, માફી અને ઉધ્ધાિની વાત જે તેમના જીવન દ્વાિા
આપણા માર્ે પ્રગર્ થઈ છે .
શૈખિના કૂવા પિ સમરૂની સ્રીને જીવનનુાં પાણી આપ્યુ.ાં આપણે જાણીએ
છીએ કે, પાણી શ્વના જીવન નથી. ઈસુ જીવનનો ઝિો બન્યા. અને એ ઝિો
સમરૂની સ્રી દ્વાિા આખા સમરૂનમાાં વહ્યો. ગામના લોકોને તેડી લાવી સુવાતાટની
શરૂઆત કિી. પ્રભુએ રિવાજોના વાડાનાાં બાંધન તોડી નાખયાાં. યહુ દી અને સમરૂની
વચ્િેના અાંતિની ભેદિેખા તોડી નાખી બે વચ્િેના અાંતિને દૂિ કયુું. કાળા, ધોળા,
પીળા. સૌ એમને વ્હાલા લાગે. તેમણે ગિીબ-તવાંગિ, ઊંિ-નીિ, સવટ ભેદભાવો
દૂિ કયાટ. નવી સાલે પ્રભુ નવુાં મન અને શ્વશાળ હ્રદય આપે. હર્ટભેિ પ્રભુ સમરૂની
સ્રીના ગામમાાં આવ્યા. સમરૂની પાપોની માફી પામી. આખા સમરૂન પ્રાાંતમાાં
આ સ્રી દ્વાિા પ્રભુની ઓળખ થઈ કે જુ ઓ આ જ મશ્સહ છે .

આજે આપણા જીવનમાાં શુાં ખોર્ છે ? નાની નાની ક્ષણોને એક કિીને જીવનને
ઉજ્જજ્જવળ કિીએ! કોઈને આપેલ સ્મીત, ઉમળકાભેિ આપેલ ‘હગ’, ફોન પિ
કોઈની સાથે અશ્મમયતાથી પૂછેલી ખબિ, જે વી નાની નાની બાબતો આપણાાં અને
અન્યનાાં જીવન આનાંદથી ભિી દે છે . પ્રભુનાાં સ્તોરો ગાવાથી મળતો આનાંદ,
“બાઇબલ”નાાં વિનો વાાંિવાથી મળતો આશ્મમક ખોિાક, પ્રાથટનામાાં બીજાાંઓ
માર્ે માાંગવાથી મળતી પિોપકાિી તૃશ્પ્ત, વગેિે નાની જણાતી બાબતો આપણાં
િોજનુાં જીવન બદલી નાખે છે . આ બધુાં અઘરાં છે . અહમને બાજુ પિ મૂકવાનો છે .
ધીમે ધીમે િોજની ક્વાયત માિફતે અ બધી અધિી બાબતો સહજ બની જશે.
પ્રભુની વાડીના કામદાિ બનીશુ,ાં સુાંદિ ફલોની ર્ોપલીમાાં લાલ, પીળાાં, ગુલાબી
અને એવાાં િાંગબેિાંગી ફલો જુ દી જુ દી સુગધ
ાં ફેલાવે છે , તેમ આ નાનાાં નાનાાં કાયો
આપણાાં જીવનરૂપી બાગને મઘમઘાવશે અને આનાંદથી સુવાશ્સત કિી દેશ.ે
આપણી કિેલી નાની પ્રાથટનાઓનો પ્રભુ જરૂિ ઉત્તિ આપશે. આપણી
પ્રાથટનાઓથી પ્રભુને થશે, “શાબાશ, સાિા શ્વચવાસુ િાકિ, તુાં થોડામાાં શ્વચવાસુ
માલમ પડ્યો છે . હુ ાં તને ઘણા પિ ઠિાવીશ.” (મોર્ાાં કામો સોંપીશ.) (માથ્થી ૨૫:
૨૧) આકાશ િાજ્જયાસન, પૃથ્વી પાયાસન અને સ્વગટ સસહાસન છે . જ્જયાિે
આપણે મુશ્કેલીમાાં છીએ મયાિે પ્રભુ આપણી સાથે છે . આપણે દુ:ખમાાં છીએ તો
રદલાસો દે છે . “જુ ઓ, હુ ાં બાિણાાં પાસે ઊભો છે . જો કોઈ માિી વાણી સાાંભળી
બાિણાં ઉઘાડશે તો હુ ાં તેની પાસે માાંહે આવીને જમીશ, ને તે માિી સાથે જમશે.”
(પ્રકર્ીકિણ: ૩: ૨૧) પ્રભુ આશ્મમક ખોિાક પૂિો પાડશે. જો દિવાજો ખોલીશુાં તો
સવટ ગિજો પૂિી પાડશે. પિમેચવિનુાં વિન સમય છે . “અનુભવ કિો અને જુ ઓ,
યહોવાહ ઉત્તમ છે . જે માણસ તેના પિ ભિોસો િાખે છે તેને ધન્ય છે .”
(ગીતશાસ્ર: ૩૪: ૮)
નવા વર્ે નવા શ્વિાિો, નવી િીતભાત સાથે આનાંદથી આગળ વધીએ. તે જ
આપણી ઓળખ કિાવશે, જે અનોખી અને અદ્દભૂત હશે. દેવનાાં વિનોથી
આશ્શર્ મળશે. “બધાાંની સાથે શાાંશ્તથી વતો, અને પશ્વરતા કે જે ના વગિ કોઈ

January-February-2016
માણસ પ્રભુને દેખશે નશ્હ તેને ધોિણે િાલો.” (હેબ્રઓ
ૂ ને પર: ૧૨: ૧૪)
હે સાિી સૃશ્િના માશ્લક! આપી રૂડુાં મન િલાવજે િાહમાાં તાિા,
ભવસાગિે જીવનનાવ પાિ ઉતાિજે , આપી નવી સાલમાાં પ્રસાદો તાિા!
પ્રભુ શીખશ્વત પ્રાથટના-લેખાાંક: ૩ –િેવ. ડૉ. સ્નેહલતા પર્ેલ (Brooklyn, NY)
“ઓ સ્વગટમાાંના અમાિા શ્પતા....
પ્રભુ શીખશ્વત પ્રાથટનામાાં સ્વગીય શ્પતાને સાંબોધન કિવામાાં આવ્યુાં છે . અને
તેથી આ પ્રાથટના દ્વાિા આપણે આપણા સ્વગીય શ્પતાની સાંગતમાાં આવીએ છીએ.

આ સ્વગીય શ્પતા કોણ છે ? તે પિ ર્ૂાંકો દૃશ્િપાત કિીએ;
શ્પતા શબ્દનુાં ઉદ્દભવસ્થાન મૂળ શબ્દ Peterમાાં જોવા મળે છે . જે નો અથટ
થાય છે -પૂરાં પાડનાિ, સજટ નહાિ, સાંભાળનાિ, ધિી િાખનાિ, વ્યશ્ક્તની ઉમપશ્ત્તનુાં
મૂળ, વગેિે.
પાઉલ પ્રેરિત કરિથીને પર ૧: ૮: ૬માાં જણાવે છે કે, ઈચવિ એક જ છે . તે
સમગ્ર માનવજાતના શ્પતા અને સજટ નહાિ છે . તેણે આપણને તેના પોતાના માર્ે
બનાવ્યા છે . મનુષ્યમાર ઈચવિની પ્રશ્તમા ધિાવે છે . કાિણ કે, ઈચવિે મનુષ્યમાાં
જીવનનો ચવાસ ફાંક્યો અને મનુષ્યમાાં પ્રાણ આવ્યો. (ઉમપશ્ત્ત: ૧: ૨૭, ૨: ૭)
"બાઇબલ"ની શરૂઆત ઈચવિથી થાય છે , ઈચવિ પોતાનાાં બાળકોની
જરૂરિયાતો પૂિી પાડવા માર્ે સમથટ છે . ઈચવિને પોતાના જીવનમાાં પ્રથમ સ્થાન
આપનાિ ઈબ્રાહીમને મોરિયાહ પહાડ પિ દહશ્નયાપટણ માર્ે સવટસમથટ ઈચવિે
ઘેર્ો પૂિો પાડ્યો. જે આપણા દૈશ્હકશ્પતા આપી શકતા નથી તે આપણને સ્વગીય
શ્પતામાાં મળે છે . સવટસમથટ સ્વગીય શ્પતાના સામથ્યટની કલ્પના પણ થઈ શકે તેમ
નથી, છતાાં તે ન્યાયી અને દયાળુ છે . એર્લે તે આપણો નાશ કિતા નથી. સ્વગીય
શ્પતા આશીવાટદોના દેનાિ છે . સાથે સાથે િક્ષણહાિ પણ છે . બલામને જ્જયાિે
બાલાક િાજાએ શાપ આપવા શ્નમાંરે છે અને તેને મોર્ી િકમ શ્રાપ ઉચ્િાિવાના
બદલામાાં મળવાની હતી, પણ ઈચવિે બલામના મોંનો ઉપયોગ શ્રાપ ઉચ્િાિવાને
બદલે આશીવાટદ આપવામાાં કયો.
જે ઓ સ્વગીય શ્પતાનો ભય િાખે છે તેના પિ જ્જયાિે આફત આવે છે મયાિે તે
શ્શક્ષાના રૂપમાાં નથી હોતી પણ છે વર્ે તે આશીવાટદમાાં પરિણમે છે . "બાઇબલ"માાં
અયુબના પુસ્તકમાાં આ બાબતને સમથટન મળે છે . ઘણી વખત મનુષ્ય ઈચવિથી
શ્વમુખ જાય છે , મયાિે તેને પાછો પોતાની સાંગતમાાં લાવવા તે શ્શક્ષા કિે છે . જે
શ્શસ્તપાલન માર્ે હોય છે .
"બાઇબલ"ના પુસ્તક "ગીતશાસ્ર": ૧૧૮: ૮ જણાવે છે કે, "માણસો પિ
ભિોસો િાખવા કિતાાં પ્રભુ પિ આધાિ િાખવો વધાિે સારાં છે , સમથટ િાજાના
આશ્રયે જવુાં તે કિતાાં પ્રભુમાાં આશ્રય મેળવવો એ વધુ સારાં છે ." આવા સ્વગીય
શ્પતાનાાં બાળ્કો બનવા સાંત પાઉલ રૂમીઓની માંડળીને પર લખતાાં જણાવે છે કે,
" ે ઓ ઈચવિના આમમાની દોિવણી પ્રમાણે િાલે છે , તેઓ ઈચવિનાાં સાંતાન છે ....
જ
આપણે તેમનાાં બાળકોની જે મ વતીએ અને તેમને શ્પતા કહીને બોલાવીએ....
ઈચવિનાાં બાળકો ઈચવિના ભિપૂિીપણાના સહભાગી છે ." (રૂમી: ૮: ૧૪-૧૬)
જ્જયાિે આપણે ઈચવિને 'સ્વગટમાાંના અમાિા બાપ' તિીકે સાંબોધન કિીએ
છીએ મયાિે આપણે એ હકીકતનો સ્વીકાિ કિીએ છીએ કે, આપણે, કુર્ુાંબ, માંડળી,
સમાજ, દેશ અને શ્વચવસ્તિે એકબીજાનના િખેવાળ છીએ. 'વસુદવ
ૈ કુર્બ
ુાં કમ'ની
ભાવના મયાિે જ આવે જ્જયાિે આપણા જીવનમાાં ઈચવિની આણ સ્વીકાિીએ. અને
તેના પ્રમયાઘાતરૂપે એકબીજાનુાં ભલુાં કિીએ. મેથોરડસ્ર્ માંડળીના પ્રણેતા જોન
વેસ્લી "કોઈનુાં બુરાં ન કિવુ,ાં બીજાનુાં ભલુાં કિવુાં અને ઈચવિ સાથે નીકર્ સાંબધ
ાં
િાખવો" તેવો આદેશ બીજાને આપતા. એર્લુાં જ નહીં પણ તેનુાં પોતાના જીવનમાાં
અમલીકિણ કિતા હતા. આખુાં શ્વચવ તેમનુાં શ્મશનક્ષેર હતુાં અને તેથી મેથોડીસ્ર્
માંડળી શ્વચવના પર્ પિ જોવા મળે છે .
જ્જયાિે આપણે પ્રભુનાાં વિનોના વાિન, મનન, અભ્યાસ, પ્રાથટના, વગેિે
દ્વાિા ઈચવિની નજદીક આવીએ છીએ મયાિે આપણે આપણે સ્વગીય શ્પતાની
ખૂબ જ નજીક આવીએ છીએ. પ્રભુના સેવક-સેશ્વકાઓ સાક્ષી દ્વાિા –Page 02
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આપણને નવુાં જીવન જીવવાની પ્રેિણા મળે છે . અને આપણા સમય, નાણાાં, તેઓને પ્રભુ ઓળખશે નહીં." જીવનનાાં વર્ો પ્રભુએ પસાંદગી કિવાની તક આપવા
તાલાંતો-કુશળતાઓનો આપણે પ્રભુના મશ્હમાથે થતો ઉપયોગ આપણા િોસજદા આપ્યાાં છે . આદમ-હવાને પ્રભુએ બધુાં આપ્યુાં. આપણને પણ પ્રભુએ બધુાં જ
જીવનવ્યવહાિમાાં જોવા મળે છે . આપણે સ્વગીય શ્પતાને કેવી િીતે મશ્હમા મળે તે આપ્યુાં છે . ઉપિાાંત પ્રભુ ઈસુ દ્વાિા જીવન પણ આપણા માર્ે સમર્મપત કિી દીધુાં છે .
જ હાંમેશાાં શોધતા હોઈએ છીએ. જે ઓ પોતાને શ્િસ્તી તિીકે ઓળખાવે છે તેઓ પસાંદગી આપણે કઈ િીતે કિીએ છીએ? જો પ્રભુની આજ્ઞાઓ નથી પાળતા તો
જ મર જો સ્વગીય શ્પતાનાાં બાળકોને શોભે તે િીતે જોશે તો આતાંકવાદ, ધાર્મમક આપણે ઢોંગી છીએ. યહોશુઆ જે વા સેવકો હાકલ કિી િહ્યા છે , "આજે જ પસાંદ
અસશ્હષ્ણાંતા, બેકાિી, ગિીબાઈ, જે લવાસ, વગેિે ઘણા પ્રચનોના ઉકેલ આવશે.
કિો, કોની સેવા તમે કિશો?" આજે શ્િસ્તી જીવનની પસાંદગી પ્રમયેક રદવસે તથા
આપણાં સાંબોધન 'ઓ આકાશમાાંના અમાિા બાપ' જો અથટપણ
ૂ ટ હશે તો વાિતહેવાિે ઊઠીને આાંખે િઢે છે . વસ્રાલાંકાિ, બાહ્ય ર્ાપર્ીપ, ખાણીપીણી,
ઈચવિને જ્જયાિે આપણે હાાંક માિીએ છીએ મયાિે તે આપણે માગીએ કે કલ્પીએ તે નાિગાન, વગેિે દ્વાિા તહેવાિો ઉજવાતા િહ્યા છે . પ્રભુને તમે શુાં આનાંદ આપો
કિતાાં પણ ઈચવિ અશ્ધક કિી શકે છે . હા, આપણી પ્રાથટનાઓ, ઈચ્છાઓ અને
છો? પ્રભુ સન્માન, આદિ એનુાં ભાન છે ખરાં? પ્રમયેક તહેવા, પ્રમયેક જન્મરદન,
લાગણીઓ અને આકાાંક્ષાઓ કિતાાં પણ અશ્ધક કિી શકે છે . અને હાલ તે પોતાના
પ્રમયેક ક્ષણ તમને અસ્તકાળ ભણી આગળ લઈ જાય છે .
સામથ્યટ દ્વાિા આપણામાાં કાયટ કિી િહ્યા છે . (એફેસી: ૩: ૨૦)
આજે જ પસાંદ કિો. શુાં દેવને મળવા તથા જીવનનો શ્હસાબ આપવા તમે
ઈચવિશ્પતા સાિા અથટમાાં જ દિેક વાિકશ્મરનો સ્વગીય શ્પતા બની િહે તૈયાિ છો? તમાિા શ્વિાિો, તમાિી અાંગત િહેણીકિણી, પ્રભુ પ્રમયે તમારાં સન્મા,
અને આકાશી િાજ્જય લાવવામાાં આપણે પ્રમયેક જણ પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો આપી પ્રેમ એ બધુાં કઈ સાક્ષી પૂિે છે ? "હુ ાં પ્રભુ પિ પ્રેમ કરાં છુ ાં ." એ કહેવુાં સહેલુાં છે , પણ
શકીએ એવી બવા વિસમાાં પ્રભુ કૃપા આપો!
પ્રભુ પિ પ્રેમ કિવાનો અથટ પ્રેમ, મયાગ, શ્શસ્ત, ક્ષમા, શાાંશ્ત, બશ્લદાન, શ્ન:સ્વાથટ,
નવુાં વર્ટ સુખદાયી અને આશીવાટરદત નીવડો! એ જ અાંત:કિણની સાંયમ, દયા, વગેિે જો પડતાાં મૂક્યાાં છે તો પ્રભુ તમને ઓળખનાિ નથી. પ્રભુ પિ
શુભેચ્છાસહ; સ્નેહલતા પર્ેલ.
પ્રેમ કિનાિ વ્યશ્ક્ત પ્રભુની આજ્ઞાઓ પાળવા સજાગપણે પ્રયમનશીલ િહે છે . પ્રભુ
“તાિા દેવને મળવા તૈયાિ થા”
સાંપૂણટતા માગતા નથી, કાિણ કોઈ માઈનો લાલ સાંપૂણટ નથી થઈ શકતો. પ્રભુ
સાંપૂણટતા નશ્હ, પણ આજ્ઞાપાલન તથા આદિ િાહે છે . ઉપિાાંત પ્રભુ જે જે
-જોઈસી જોવેર્ રિશ્ચિયન (Union City, NJ) 201-864-4816
માિા નાના ભાઈનો મીિા િોડ (મુાંબઈ) ખાતેનો ફ્લેર્ દસમા માળે છે . બાબતો શ્ધક્કાિે છે , તે તે બાબતો આપણે ખૂદ શ્ધક્કાિીએ તો પ્રભુ પ્રમયેનો પ્રેમ
બાલ્કનીઓ સાિી એવી મોર્ી છે . જ્જયાિે અમે આગલા રૂમની બાલ્કનીમાાં જઈ, જાહેિ કિી શકીએ વ્હાલાઓ, "દેવને મળવા તૈયાિ થાઓ."
ુ િી, ૨૦૧૬ના પ્રચનો:
પૂવટ તિફ ગિદન જિા લાાંબી કિી નજિ નાાંખીએ તો થોડા જ માઈલની દૂિી પિ “બાઈબલ સ્ર્ડી”-જાન્યુઆિી-ફેબ્રઆ
નાની મોર્ી ર્ેકિીઓ જોવા મળે છે . પહાડો જોવા એ માિે માર્ે ખૂબ આનાંદનો શ્વભાગ ૧. નીિેના પ્રચનોના જવાબો ઉત્ત્પશ્ત, ૧, ૨, િાજા પુસ્તકામાાંથી શોધીને
શ્વર્ય છે . "હુ ાં પવટતો તિફ માિી આાંખો ઊંિી કિીશ; મને ક્યાાંથી સહાય મળે?" એ જવાબ આપો;
૧૨૧મા ગીતનુાં વિન સહજ સ્મિણપર્ પિ લીસોર્ા માિતુ,ાં પિમેચવિ જ પ્ર. ૧) સૌથી પ્રથમ હેબ્રી તિીકે કોણ ઓળખાયુ?ાં
આપણી સહાય છે એનુાં ભાન કિાવે છે . આ ઘિના ફ્લેર્ની પશ્ચિમ બાજુ એ પ્ર. ૨) સમરૂન નામ શા કાિણે થયુ?ાં
સાંધ્યાકાળે નજિ કિતાાં સૂયાટસ્તનુાં સ્થળ નજિે પડે છે . ઘિમાાં બેઠાાં બેઠાાં સૂયાટસ્ત પ્ર. ૩) કયા િાજાએ સુલેમાને બનાવેલા માંરદિમાાંની સોનાની ઢાલોને બદલે
જોવો એ એક અનેિો લ્હાવો છે . સૂયાટસ્તર્ાણે આકાશમાાં નાિાંગી િાંગો, ગુલાબી શ્પત્તળની ઢાલો બનાવી?
િાંગો અને ભૂખિા િાંગોની િાંગોળી ઘણીવાિ તો એર્લી સુાંદિ હોય છે કે, પ્રભુનો પ્ર. ૪) કોણે કોની પાસે આમમાનો બમણો શ્હસ્સો માગ્યો?
પ્ર. ૫) રણ હજાિ સૂરો અને એક હજાિ પાાંિસો ગીતો લખનાિ િાજાનુાં નામ
અગમ્ય પ્રેમ જાણે આપણા પિ ન્યોછાવિ થતો હોય એની ઝલક બતાવી દે છે .
દિેક વ્યશ્ક્ત જન્મે છે , એ એક ઉદયનુાં દૃિાાંત છે . વ્યશ્ક્ત વૃશ્ધ્ધ પામતી જીવનના લખો?
ફલક પિ સવાિી કિતી કિતી આખિે સૂયટની જે મ અસ્તકાળ ભણી પ્રયાણ કિતી પ્ર. ૬) સીદોનીઓ, મોઆબીઓ અને આમ્મોન પુરોના દેવદેવતાઓનાાં નામ
િહે છે . પ્રમયેક જન્મ લેનાિ વ્યશ્ક્ત expiry date સાથે આવતી હોય છે . આમોસ: લખો.
૪: ૬-૧૩ ધ્યાનથી વાાંિતાાં ઘણી બાબતો જાણવા મળે છે . જીવનમાાં આનાંદ સાથે શ્વભાગ ૨. નીિેના પ્રચનોના જવાબ ૧-૨ શમૂએલ,૧-૨ િાજા અને ૧-૨
કાળવૃત્તાાંતમાાંથી શોધો;
મુશ્કેલીઓ પણ આવતી િહે છે . દુકાળ, સમૃશ્ધ્ધ, ઝાંઝાવાત, વાંર્ોળ, તોફાન, વગેિે
પ્ર. ૧) તેણે કહ્યુ,ાં માિા ભાઈ, આ કેવાાં નગિો તેં અમને આપ્યાાં છે ?
જીવનમાાં રાર્કે મયાિે પ્રભુ પિમેચવિ તિફ મીર્ માાંડવાની જરિ છે . આ આફતો
તો પ્રભુ સાશ્નધ્યમાાં જવા ઈશાિો કિે છે . આમોસ તથા ૨ કાળવૃતાાંત્ત ૩૦મા પ્ર. ૨) તેઓને તાિે એમ કહેવુાં કે માિી ર્િલી આાંગળી માિા બાપની કમિ કિતાાં
જાડી છે .
અધ્યાયમાાં ફિી ફિીને અનુિોધ કિવામાાં આવ્યો છે -"દેવની પાસે પાછા ફિો."
એક વ્યશ્ક્તને સવાિના ફોન દ્વાિા જણાવાયુાં કે, એના બેન્કખાતામાાં આજે પ્ર.૩) આ યહોવાહના જયનુાં બાણ, એર્લે અિામ પિ જયનુાં બાણ.
$1,440.00 જમા કિવામાાં આવશે, એ તેણે વાપિવાના છે . દિિોજ આ પ્રમાણે પ્ર. ૪) તેણે કહ્યુ,ાં હવે ઈસ્રાએલમાાંથી ગૌિવ જતુાં િહ્યુાં છે , કેમકે, દેવના કોશનુાં
$1,440.00 ની બશ્ક્ષસ એના ખાતે જમા થતી હતી. એ ભાઈ લ્હેિથી વાપયે
જતા હતા.
શ્મરો, આ તો એક બોધકથા છે . પ્રશ્ત રદન ઈચવિ આપણને ખણખણતી
સોનામ્હોિરૂપી 1,440 શ્મશ્નર્ોની ભેર્ આપ્યે જાય છે . એ શ્મશ્નર્ો આપણે કઈ
કઈ જગ્યાએ, કઈ કઈ િીતે શ્વતાવીએ છીએ? સજદગીના રદવસો વેડફી નાખવા
માર્ે નથી. શ્િસ્તી બાળકોએ શ્િસ્તનો આદિ તથા સન્માન જાળવવાનુાં છે .
જીવનને અાંતે પ્રભુ પિમેચવિને શ્હસાબ આપવાનો છે . પ્રભુના સેવકો પોકાિ કિી
િહ્યા છે ; "તાિા દેવને મળવા તૈયાિ થા."
પ્રભુ કહે છે જે ઓ મને "પ્રભુ પ્રભુ કહે છે પણ માિી ઈચ્છા પ્રમાણે નથી કિતા

હિણ થયુાં છે .
પ્ર. ૫) જો તુાં લોકો પિ માયા દેખાડશે, તેઓને િાજી િાખશે ને તેઓને મીઠાાં
વિનો કહેશ,ે તો તેઓ હાંમેશાાં તાિે તાબે િહેશે.
શ્વભાગ ૩. શ્મખાહ, હબાક્કુક, હાગ્ગાથ, ઝખાયાટના આધાિે ખાલી જગ્યા પૂિો;
પ્ર. ૧) પણ હે બેથલેહેમ, એફાથાહ, જો કે ___, ____. ___ કે ____. ____
તાિી કાંઈ ____ નથી.
પ્ર. ૨) હે યહોવાહ ક્યાાં સુધી ____. ___, ____ ને તુાં ____નશ્હ.
પ્ર. ૩) પ્રભુ યહોવાહ ____. ___ છે , તે માિા પગને ___ પગ જે વા ____ કિે
છે .
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પ્ર. ૪) મયાિે હાગ્ગાથે પૂછયુ,ાં જો ____. ___, ___, એમાાંના કશાને અડકે તો શુાં માર આફત કે મુશ્કેલીઓ પૂિતુાં જ હોવુાં ન જોઈએ. આપણે પ્રમાશ્ણકપણે
તે ____ કે નશ્હ?
સ્વીકાિી લઈએ કે, આપણા જીવનના સવટ પ્રસાંગોમાાં ઈચવિની અશ્નવાયટ
પ્ર. ૫) કેમકે જે શ્શલા મેં ___ આગળ મૂકી છે , તે જુ ઓ. એક શ્શલાને ___, હાજિીની જરૂિ છે . નીશ્તવિન ૩: ૪-૫માાં જણાવવામાાં આવે છે કે, "પૂિા હૃદયથી
___ છે .
ઈચવિ પિ ભિોસો િાખજે , અને તાિી પોતાની અક્કલ પિ આધાિ િાખીશ નહીં,
“બાઈબલ સ્ર્ડી” નવેમ્બિ-ડીસેમ્બિ, ૨૦૧૫ના પ્રચનોના સાિા જવાબો તાિા સવટ કાયોમાાં ઈચવિને પ્રથમ સ્થાન આપ. એર્લે તે તને દોિશે અને સફળતા
મોકલનાિ ‘બાઈબલપ્રેમી’ઓની યાદી.
પમાડશે."
સૌને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”નાાં અશ્ભનાંદન!
૨. નમ્રતા: આ સદ્દગુણ આપણને પોતા કિતાાં બીજાને અધીક ગણવા પ્રેિણા
૧) સ્ર્ેલા પિમાિ- નોથટ બગટન, ન્યૂ જસી,
પમાડે છે . ગીતશાસ્ર: ૨૫: ૯માાં આપણે વાાંિીએ છીએ કે, "જે ઓ નમ્રતાથી
૨) શાાંતાબેન િાઠોડ- નોથટ બગટન, ન્યૂ જસી
તેમની (ઈચવિની) તિફ પાછા ફિે છે , તેઓને તે યોગ્ય અને ઉત્તમ માગો
૩) એશ્મલ્યા રિસ્ર્ી-જસી સીર્ી, ન્યૂ જસી
શીખવશે" જો આપણામાાં નમ્રતાનો ભાવ હશે તો ઈચવિ આપણને શીખવશે
૪) િીબેકા ડાયલ-ન્યુયોકટ, ૫) લીલીયન જે . જોન-નોથટ બગટન, ન્યૂ જસી,
અને બીજાાંઓનાાં જીવનોને સ્પશટ કિવામાાં આપણો ઉપયોગ કિશે. નમ્રતા એ
૬) ભાનુ રિસ્ર્ી-કેશ્લફોર્મનઆ
નબળાઈ નથી પણ સામથ્યટ છે , ઉમદા ગુણ છે . એફેસી: ૨: ૧-૧૧માાં પ્રભુ ઈસુ
* “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”ને મળેલાાં દાનની યાદીશ્િસ્તે પોતે આપણને નમ્રતાનો ઉમદા પાઠ આપ્યો છે .
$10/ એશ્મલ્યા રિસ્ર્ી-જસી સીર્ી, ન્યૂ જસી
૩. કબૂલાત અને સ્વીકાિ: પ્રભુનાાં જીવાંત વિનો સ્પિ જણાવે છે કે, "સઘળાાંએ
$50/ સેમ્સન મેકવાન-શ્શકાગો.
પાપ કયુું છે . સઘળાાં ઈચવિના મશ્હમાવાંત આદશટ શ્વર્ે અધૂિાાં માલુમ પડ્યાાં છે .
“અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ” ઉદાિરદલ દાતાઓનો હાર્દદક આભાિ માને છે !
દાન ફક્ત શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલવાાં, તાંરીશ્રીના સિનામે દાન
સ્વીકાિવામાાં આવતાાં નથી, તેની ખાસ નોંધ લેવી.

પણ પોતાની દયાથી આપણાાં પાપ દૂિ કિનાિ ઈસુ શ્િસ્તમાાં જો આપણે શ્વચવાસ
કિીએ તો ઈચવિ આપણને ન્યાયી એર્લે શ્નદોર્ ગણે છે ."(રૂમી: ૩: ૨૩-૨૪)

* અમેરિકામાાં િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબેનને American Christian
News મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો પોતાનુાં પોસ્ર્લ અથવા ઈ-મેઇલ એડ્રસ,
તાંરીશ્રીને મોકલવા શ્વનાંતી! તાંરીનુાં સિનામુાં અને ઈ-મેઇલ નોંધી િાખશોજી!
Editor-ACN, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 07095
: 732-855-0596 * Email: jospausa@yahoo.com
* ખાસ સૂિના:- American Christian News (ACN) માાં પોતાના લેખ
પ્રશ્સધ્ધ કિવાની ઈચ્છા ધિાવનાિે પોતાનાાં તમામ લખાણ સીધાાં જ તાંરીશ્રીના
સિનામે મોકલવાાં. માિટ ૨૦૧૬ની ૧૫ તાિીખ સુધીમાાં બાિોબાિ તાંરીને મોકલીને
સહકાિ આપવા શ્વનાંતી!
-લખાણની શરૂઆતમાાં લેખકે પોતાનુાં નામ, સિનામુ અને ફોન નાંબિ અને જો હોય
તો ઈ-મેઇલ એડ્રસ સાથે લેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિૂક લખવી.
એક પથ્થિ મયાાં સુધી જ સલામત િહે છે , જ્જયાાં સુધી તે પવટત સાથે
જોડાયેલો છે . માનવી મયાાં સુધી સલામત છે જ્જયાાં સુધી તે પરિવાિ સાથે
જોડાયેલો છે ., કેમકે, પરિવાિથી અલગ થઈને આઝાદી તો મળી જાય છે , પણ પણ
સાંસ્કાિ િાલ્યા જાય છે . એક કબ્રસ્તાનમાાં લખેલુાં વાક્ય.... કોઈને શુાં કામ દોર્ આપુાં
શ્મરો! સજદગીમાાં હેિાન કિવાવાળા પણ પોતાના જ હતા અને... દફનાવવાવાળા
પણ પોતાના જ હતા.

જ્જયાિે આપણે પાપી છીએ એવી કબૂલાત અને સ્વીકાિ કિીએ છીએ અને સાથે
સાથે પ્રભુ ઈસુમાાં શ્વચવાસ દ્વાિા મળતી પાપની માફીનો સ્વીકાિ કિીએ છીએ

તપઋતુ-Lent Season-િેવ. ડૉ. સ્નેહલતા પર્ેલ. (Brooklyn NY)
ઈચવિની કૃપાથી આપણે ૨૦૧૬ની સાલમાાં પ્રવેશી િૂક્યા છે . ફેબ્રુઆિીની
૧૦મી તાિીખે 'ભસ્મ બુધવાિ' (Ash Wednessday) તિીકે ઓળખાય છે . અને
મયાિ પછી પશ્વર સપ્તાહ પહેલાના રદવસો તપઋતુ-'લેન્ર્ સીઝન'- ગણાય છે .
આ સમય આમમખોજ કિવાનો છે . જે બાબતો ઈચવિથી શ્વમુખ છે તેને મૂકી
દેવાનો અને જે બાબતો ઈચવિ સાથેના અાંગત સાંબધ
ાં માાં લાવે છે , તેને અમલમાાં
મૂકવા પ્રયમન કિવાનો આ સમય છે . ઈચવિના મયાગને યાદ કિતાાં
જરૂરિયાતવાળાાંઓને સહાયરૂપ થવા મદદનો હાથ લાંબાબવાનો આ ખાસ સમય
છે . તો ૨૦૧૬ની સાલ આપણ બધાાંને ખૂબ જ આશીવાટરદત બને તે માર્ે ડેનીસ
પ્રેજિ તેમના પુસ્તક Happiness Is a Serious Problemમાાંના કેર્લાક
સદ્દગૂણોનો ઉલ્લેખ કરાં છુ ાં ;
૧. પ્રામાશ્ણકતા: જ્જયાિે જ્જયાિે મિણ, માાંદગી, નોકિીમાાંથી પાણીિુાં જે વી આફત
કે મુશ્કેલી આવી પડે છ, મયાિે આપણે પ્રાથટના તિફ વળી જઈએ છીએ.
બીજાાંઓને પણ આપણા માર્ે પ્રાથટના કિવા શ્વનાંતી કિીએ છીએ. ઈચવિનુાં સ્મિણ

મયાિે સમરૂની સ્રીની જે મ આપણા જીવનનુાં દૃશ્િબીંદુ તદ્દન બદલાઈ જાય છે .
આપણાાં જીવનો દ્વાિા આપણે શ્િસ્ત ઈસુને પ્રગર્ કિીએ છીએ. આપણે Wonder
Healer બનીએ છીએ. આપણાં ભૂડુાં કિનાિનુાં આપણે માર ભલુાં જ કિીએ
છીએ.
૪. ક્ષમાવાન જીવન: પ્રેરિતોનાાં કૃમયોમાાં કૃપા તથા પશ્વરતા-સામથ્યટથી ભિપૂિ
સ્તેફાન જ્જયાિે તેનાાં સાિાાં કૃમયોને માર્ે આક્ષેપો મૂકી પથ્થિો ફેંકવામાાં આવ્યા મયાિે
સ્તેફાને શુાં કયુ?ું પ્રભુ ઈસુને તેના આમમાના સ્વીકાિ માર્ે પ્રાથટના કિી અને સાથે
સાથે તેને માિનાિ લોકો માર્ે માફીની પ્રાથટના કિી, "હે પ્રભુ આ પાપી કૃમયોનો દોર્
તમે તેઓના માથે ના મૂકશો."અને પછી તેણે પ્રાણ છોડ્યા. (પ્રેરિતોનાાં કૃમયો: ૭)
એક પાળકના દીકિાનુાં ખૂન કિવામાાં આવ્યુાં. સમય જતાાં આ પાળક જે લમાાં ગયા,
ખૂનીને મળ્યા ને તેની સથે વતિીત કિી તેને ક્ષમા આપી. તેના સાંપકટમાાં િહ્યા અને
તેનુાં લગ્ન પણ કિાવ્યુ.ાં
૫. આાંતરિક બદલાવ: જ્જયાિે આપણે આપણાાં જીવનોમાાં ઈચવિને કામ કિવા
દઈએ છીએ મયાિે આપણાં ઉપિછલ્લુાં નહીં પણ આાંતરિક બદલાણ થાય છે .
આપણા જીવન જીવવાની ઢબ બદલાઈ જાય છે . આપણે અન્ય વ્યશ્ક્તઓ તિફ
ન્યાયની નહીં પણ અનુકાંપાની દૃશ્િથી જોઈએ છીએ. વ્યશ્ક્તને સમજવા પ્રયમન
કિીએ છીએ.
૬. આાંતરિક બદલાણ: આાંતરિક બદલાણ પામેલી વ્યશ્ક્તનુાં જીવન દિેક પ્રકાશતી
મીણબતીના જે વુાં છે કે જે બીજી મીણબતીને પણ પ્રકાશ આપતી કિી શકે છે .
જોન વેસ્લી, મધિ ર્ેિેસા, શ્વશ્લયન બુથ ટ્કક્કિ, ફ્રાન્સીસ એઝબિી, વગેિે જ્જવલાંત
ઉદાહિણો આપણને પ્રેિણા આપે છે .
૭. વાડને બદલે પૂલ બાાંધવો: આનો અથટ એવો થાય કે, જ્જયાિે જ્જયાિે કોઈપણ
પ્રચન ઊભો થાય કે જે મનમોર્ાવ લાવે, સાંબધ
ાં ોમાાં તડ પાડે મયાિે સાંબાંધ તોડી
નાખવાને બદલે તેને સુલઝાવવા અને સાંબધ
ાં ો પુન: તાજા કિવા પ્રયમન કિવો. આમ
કિવાથી સામેની વ્યશ્ક્તનુાં ભલુાં કિતાાં આપણાં શ્હત વધાિે થાય છે . આપણી
શાિીરિક, માનશ્સક અને અધ્યાશ્મમક તાંદુિસ્તી પિ તેની ઘણી અસિ થાય છે .
તો વહાલાાંઓ! નવા વિસમાાં િાલો આપણે પ્રમાશ્ણકતા, નમ્રતા, કબૂલાત અને
સ્વીકાિ, ક્ષમાવાન જીવન, આાંતરિક બદલાણ અને સમાિકામ કિવામાાં વધાિે ધ્યાન
આપીએ. એમ કિતાાં ઈચવિને મશ્હમા મળશે, અને આપણે –Page 04
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વણટવ્યા હતા. બાદમાાં ‘મેર્ાિન
આશીવાટરદત જીવન જીવી શકીશુ.ાં નવુાં વિસ વાિક શ્મરોને સુખદાયી અને
ડાયોસીસ’ના ઈશ્ન્ડયન/શ્રીલાંકન એપોસ્ર્ોલેર્ ના કોઓડીનેર્િ ફા.એન્ર્ોનીએ શરૂઆતમાાં
ફળદાયી નીવડો એ જ શુભેચ્છા!
"વેલન્ે ર્ાઈન ડે" -જોઈસી જોવેર્ રિશ્ચિયન (Union City, NJ) 201-864-4816 પ્રાથટના કિીને કાયટિમને શુભેચ્છા પાઠવી હતી, જ્જયાિે ‘મેર્ાિન ડાયોસીસ’ના ‘મલ્ર્ી૨૦૧૫ની સાલ 'નાતાલના પવટ'ની ઉજવણી સાથે સમાપ્ત થઈ ગઈ. બાળકો,
જુ વાનો, સીશ્નયસટ, સૌએ િાંગેિાંગે નાતાલ અથા મયાિબાદના રદવસોનો આનાંદ માણ્યો.
હવે આપણે ૨૦૧૬ના નવીન વર્ટમાાં પણ entry માિી શક્યા છીએ. માર્ે હૃદયમાાં
આભાિસ્તુશ્ત સશ્હત આ વર્ટ પ્રભુ તિફ દૃશ્િ કિી સમય શ્વતાવીએ. આ અાંક આપના
હાથમાાં આવશે મયાિે ફેબ્રુઆિી મશ્હનો શરૂ થઈ ગયો હશે, જે જુ વાનવગટ માર્ે Valentine
Dayની ઉજવણીનો છે . યુવક-યુવતીઓ અિસપિસ જાહેિ કે છાનીછપની િીતે આ
ઉજવણી માર્ે તલસી િહ્યાાં હશે. Secret Agentની જે મ ઉજવણી ક્યાાં, કેવી િીતે કિવી
એ સાંબાંધી તખતો તથા પ્લાન ઘડાઈ ગયા હશે.
ખેિ! આ રદવસ ફક્ત યુવક-યુવતીઓ માર્ે જ નથી. વયમાાં મોર્ાાં છતાાં અાંદિખાને
જુ વાન, જે ઓ માર્ે આપણે કહી શકીએ “There is still Fire in the Tank.” એવા
લોકો પણ એમની િીતે આ રદવસ ઉજવતા હશે. આ રદવસ "પ્રેમ" આપલે કિવાનો રદવસ
છે . "પ્રેમ"ની વ્યાખયા જાણો છો? અાંગ્રેજીમાાં કહેવામાાં આ શબ્દનો અથટ છીછિો બની જાય
છે . દા. ત. “I lovr Cupcakes” કે "I love Seafood” “I love to travel” વગેિેમાાં
‘Love’ કે ‘like’ જે વો થાય છે . જો કે ગુજિાતી ભાર્ા સમૃધ્ધ છે માર્ે "પ્રેમ" માર્ે
શ્વશ્વધ શબ્દોનો ઉપયોગ થાય છે જે મકે, "પ્રીશ્ત", "અનુિાગ" "વ્હાલ" "સ્નેહ" વગેિે...
Valentine Dayમાાં હેશ્લયમ બલૂનો, કાડ્સટ, ગીફ્ટ્કસ, િોકલેર્ બોક્ષ, ફલો, વગેિે
દ્વાિા Commercial Business વકિો જરૂિ કિી જાય છે . 'હાર્ટ' આકાિનાાં બલૂનો પિ

અાંરકત “I Love You” ખાસ ધ્યાન ખેંિે છે . જે દ્વાિા પ્રેમની અશ્ભવ્યશ્ક્ત દશાટવવા
પ્રયમન કિવામાાં આવે છે . એમાાં કયા પ્રકાિનો પ્રેમ છે એ તો બલૂનો મેળવનાિ જાણે!
ગ્રીક ભાર્ામાાં "પ્રેમ" શબ્દ માર્ે રણ અથટપૂણટ શબ્દો મળી આવે છે . પ્રથમ શબ્દ
"ઈિોઝ" (Eros) બીજો શબ્દ "ફીલોઝ" (Philos) અને રીજો શબ્દ "આગાપે"
(Agape) છે .
પ્રથમ પ્રકાિનો પ્રેમ "ઈિોઝ" એ સૌથી નીિલી કક્ષા ધિાવતો પ્રેમ છે . જે માાં વાસના,
સ્વાથટ, સ્વહકની માગણી અને ઈચ્છા છે . જ્જયાિે બીજા પ્રકાિનો પ્રેમ "ફીલોઝ" એ જિા
ઊંિી કક્ષાનો પ્રેમ છે જે માાં ભ્રાતૃભાવની લાગણી છે . માતાનો બાળક પ્રશ્ત પ્રેમ, ભાઈબહેનો વચ્િેનો પ્રેમ, સગાાંસાંબાંધીઓ વચ્િેનો પ્રેમ, પશુ, પાંખી તથા પ્રમયેક જીવન પ્રમયેનો
પ્રેમ "ફીલોઝ" પ્રકાિનો કહી શકાય. જ્જયાિે રીજા પ્રકાિનો પ્રેમ "આગાપે" એ સૌથી ઉચ્િ
કક્ષાનો, ઉત્તમ પ્રકાિનો પ્રેમ છે . આ પ્રેમ ઈચવિી પ્રેમ જે વો છલકતો, વિસતો, બીનશિતી.
શ્ન:સ્વાથટ તથા સવટસ્વ ન્યોછાવિ કિી દે તેવો પ્રેમ છે . આ પ્રેમ લેવા કિતાાં આપીદેવામાાં
આનાંદ ધિાવે છે . માિે માર્ે નશ્હ, પિાંતુાં બીજાના ઉમકર્ટ માર્ે મિી ફીર્વા પણ તૈયાિ, એવો
આ પ્રેમ છે . ઈસુ શ્િસ્તે માનવજાત માર્ે આ પ્રેમ દશાટવ્યો અને િક્ત જાણે કે વધસ્થાંભના
મોત દ્વાિા નીિોવી નીિોવીને વહેવડાવી દીધુાં.

શ્િસ્તના અનુયાયીઓ તિીકે આપણો પ્રેમ 'આગાપે' પ્રેમ હોવો જોઈએ. મયાિે જ
તો શ્િસ્તનો પ્રકાશ અાંધકાિમય, શ્નિાશાજનક, દુ:ખી વાતાવિણમાાં િેલાવી શકીશુાં. આવો
પ્રેમ બે મોર્ામાાં મોર્ી આજ્ઞાઓ દ્વાિા વ્યક્ત કિવાનો છે . "પ્રભુ તાિા દેવ પિ તાિા પૂિા
હૃદયથી, પૂિા જીવથી, તાિી પૂિી બુશ્ધ્ધથી તથા તાિા પૂિા સામથ્યટથી પ્રીતો કિ."અને બીજી
આજ્ઞા જ
" ે મ તુાં પોતાના પિ પ્રરીશ્ત કિે છે તેમ તાિા પાડોશી (આસપાસની જીશ્વત વસ્તુઓ)
પિ કિ."વેલેન્ર્ાઈન ડે ઉજવતા 'આગાપે' પ્રેમ િાખી આગેકદમ માાંડજો!
"ગુજિાતી કેથશ્લક સમાજ ઓફ યુએસએ ” યોજીત“ ૨૦૧૫ રિસમસ મહોમસવ”
તા .૨૬ રડસેમ્બિ,૨૦૧૫ના શશ્નવાિે સદિ સાંસ્થાના ઉપિમે “નાતાલપવટ”ની ભવ્ય
ઉજવણી યોજાઈ હતી જે માાં ૩૫૦ ઉપિાાંતની શ્વશાળ સભાસદો અને પરિવાિજનો
હાજિ િહ્યા હતા. ભાિતીય પ્રણાશ્લકા મુજબ દીપ પ્રાગટ્કય માર્ે પ્રથમ કેન્ડ્લ સાંસ્થાના
સ્થાપક પ્રમુખશ્રી જોસેફ પિમાિે શાશ્તના પ્રતીક રૂપે , બીજી શ્રીમતી અશ્નતા રિશ્ચિયને
પ્રેમના પ્રતીક રૂપ, રીજી એકતાની શ્રી શ્રેયસ મેકવાને, િોથી ક્ષમાની શ્રી મહેન્ર મેકવાને
અને પાાંિમી આશાની સુશ્રી ફીશ્લસ રિશ્ચિયને તાળીઓના ગડગડાર્ સાથે પ્રગર્ાવી
હતી. સૌ પ્રથમ પ્રમુખશ્રી શાાંતીલાલ પિમાિની ગેિહાજિીમાાં સાંસ્થાના કાિોબાિી
સભ્યશ્રી જગદીશ રિશ્ચિયને સૌને ઉષ્માભયુું સ્વાગત કિતાાં ‘મેિી રિસ્મસ’ની વધાઈ
આપીને કાયટિમનુાં સુકાન શ્રી કેતન રિશ્ચિયનને સોંપતાાં સૌએ તાળીઓના ગડગડાર્થી
તેઓને આવકાયાટ હતા બાદમાાં શ્રી જોસેફ પિમાિે સામાશ્જક સાંસ્થાની જરૂિ,“ ગુ .કે .સ .
ઓફ યુએસએ”ની વર્ટભિ યોજાતી િિનામમક પ્રવૃત્તીઓ અને સમાજનાાં પરિવાિોને

કલ્િિલ શ્મનીસ્રીનાાં ડાયિેક્ર્િ સીસ્ર્િ રૂથે પ્રોગ્રામના આિાંભે હાજિ િહીને પોતાની
પ્રસન્નતા વ્યક્ત કિી સૌને નાતાલ અને નવા વર્ટની શુભેચ્છા પાઠવી હતી
મયાિબાદ સાાંસ્કૃશ્તક કાયટિમની શરૂઆિ નાનાાં બાળકો સલોની, આયટન, અલાયના અને
બ્રેક્ષ્ર્ન મેકવાન દ્વાિા નાતાલનાાં ગીતો િજૂ આત, સાંગીતકાશ્રી પ્રકાશ પિમાિ દ્વાિા

મનોિાંજનનો દોિ, સવટશ્રી જગદીશ, કેતન અને ઈલા રિશ્ચિયન, િજની, અશ્મત, માનસી
અને પૂવી, ફ્લોિેન્સ મેકવાન, એરિક શ્લયો, શ્રેયસ મેકવાન, શ્નલાક્ષી જકરિયા અને જોસેફ
પિમાિ દ્વાિા નાતાલનાાં કણટશ્પ્રય મધૂિ ગીતો તથા શ્રી જગદીશ રિશ્ચિયન અને શ્રેયસ
મેકવાને“ માંગલ પાવનિાત ”િજૂ કિીને શ્રોતાઓની તાળીઓ મેળવી હતી .
સાાંસ્કૃશ્તક કાયટિમના દોિમાાં જાણીતા સાંગીતકાિશ્રી પ્રકાશ પિમાિે રફલ્મી ગીતો િજૂ
કિીને મનોિાંજનનો બીજો દોિ આિાંભ્યો હતો, શ્રોતાઓએ જોિદાિ તાળીઓથી તેઓને
વધાવ્યા હતા .શ્રીમતી એન્જે શ્લના િાઠોડે ‘બોલીવુડ શ્મક્સ ધમાકા’ ઉપિ જોિદાિ ડાન્સ
િજૂ કિીને તાળીઓના ભાિે ગડગડાર્થી દાદ મેળવી હતી. તિત શ્ગર્ાિીસ્ર્શ્રી િોશ્બન્સન
િાઠોડે“ બાતેં કૂછ અનકહી થી ”િજૂ કિીને શ્રોતાઓને તેમની કલાનો િસ િખાવ્યો હતો .
પછીથી સાંગીત શ્વશાિદશ્રી લશ્લત રિસ્ર્ીએ ‘પિનીને પહતાય તો કે’ર્ો નય’ અને ‘એક
છોકિીને’, એવા બે િમૂજી ગીતોથી સૌને હસાવ્યા હતા .જ્જયાિે શ્રેયસ મેકવાને ‘ધન્યવાદ
પ્રભુ’ ગિબો િજૂ કિતાાં સ્રી-પુરૂર્ો અને બાળક-બાશ્ળકાઓએ ગિબે ઘૂમવાની મજા માણી
હતી. ગિબે ઘૂમનાિ સ્રીઓને શ્રી જોસેફ પિમાિ તિફથી ‘લ્હાણી’ વહેંિવામાાં આવી
હતી.બાદમાાં શ્રી િાજ અને તેમના નાના પુર આયટન મેકવાને ‘યે કાલી કાલી આાંખ’ેં િજૂ
કિીને બોલીવુડની િાંગત જમાવી હતી, જે ને શ્રોતાઓએ તાળીઓથી દાદ આપી હતી .
ઉદ્દઘોર્કશ્રી કેતન રિશ્ચિયન તેઓની આગવી શૈલીમાાં ‘આઈર્મ’ના આિાંભ અને અાંતમાાં
દશટક/શ્રોતાઓને િીઝવીને કલાકાિોને પ્રોમસાશ્હત કિતા હતા .અને શ્રીમતી એન્જે શ્લના
િાઠોડ સહુ દ્દઘોર્ક તિીકે સાથ આપતાાં હતાાં .
સાાંસ્કૃશ્તક કાયટિમને આગળ ધપાવતાાં કુ .ઈિેના શ્લયો, રિસ્ર્ીન રિશ્ચિયન અને શેિોન
મેકવાને બોલીવુડ શ્મક્સ ઉપિ જોિદાિ ડાન્સ િજૂ કયો હતો, જે માાં અવાિ નવાિ નેસ્ર્િ
શ્લયો, િોની મેકવાન, એરિક રિશ્ચિયન અને કેતન રિશ્ચિયને ધમાકેદાિ ‘એન્રી’ માિતાાં
દશટકોની તાળીઓથી હોલ ગજવી દીધો હતો .બાદમાાં કુ .િીની હેશ્મલ્ર્ને ‘તેિી ગશ્લયાાં’
ગાઈને શ્રોતાઓની દાદ મેળવી હતી .બાદમાાં શ્રીમતી સપનાબેન ગાાંધીના મશ્હલાગ્રુપે
‘ધન્યવાદ’ ગિબો િજૂ કિીને નાતાલનો માહોલ સજ્જયો હતો. સૌએ તાળીઓની દાદ
આપી હતી. મયાિબાદ શ્રી અશ્મત અને પૂવી મેકવાને બોલીવુડ મેડલી િજૂ કિીને સાંગીતના
માધ્યમથી હોલ ગજવી દીધો હતો. બાદમાાં શ્રી પ્રકાશ પિમાિે સહદી/ગુજિાતી ગીતો િજૂ
કિીને સાંગીHave a safe tripતના િાહકોને ખુશ કિી દીધા હતા. ડો. પાથટ શમાટએ
‘િાહૂ ાંગા મૈં તૂજે’ િજૂ કિીને તાળીઓની શાબાશી મેળવી હતી.મયાિબાદ કુ .ઈિેના શ્લયો
અને રિસ્ર્ીન રિશ્ચિયને રફલ્મ ‘બાજીિાવ મસ્તાની‘નુાં ‘પીન્ગા’ ઉપિ ધમાકેદાિ ડાન્સ િજૂ
કિીને-Page 05 તાળીઓના ગડગડાથી દશટકોની વાહવાહ મેળવી હતી. અને પ્રેક્ષકોના
અશ્ત આગ્રહને માન આપી એની ફિી િજુ આત કિી હતી .શ્રીમતી અનીતા રિશ્ચિયને
ઈંગ્લીશ જોક્સ િજૂ કિીને માર્મમક હાસ્ય પૂરાં પાડ્યુાં હતુાં, વધુ સમય થઈ જવાથી કેર્લીક
‘આઈર્ેમો’ િદ કિવામાાં આવી હતી .
બાદમાાં શ્વિામ લેવાતાાં ‘રડનિ’ માર્ે િેવ. જોએલ મિિાંર્ે સૌને પ્રાથાટનામાાં દોયાટ હતા.
ભોજનની શ્લજ્જજત માણતાાં અને ઘણાાં સમગ્ર પ્રોગ્રામની વાહવાહ અને શાબાશીના
પ્રશ્તભાવ િજૂ કિતા અને અનેક પ્રેક્ષકો િજૂ આતની મહેનત માર્ે ધન્યવાદ આપતા હતા .
ર્ીવી એશ્શયા અને ર્ીવી 5 તિફથી સમગ્ર રિસ્ર્મસ પાર્ીની શ્વરડયોગ્રાફી લેવાતી હતી .
શ્રી કેતન રિશ્ચિયને ઉદ્દઘોર્ક તિીકે પ્રોગ્રામની એકેએક િજૂ આતને જીવાંત બનાવી હતી .
સ્વયાંસેવકોએ સ્વૈશ્છક સેવાઓ આપીને સાંસ્થાને અમૂલ્ય સહકાિ આપ્યો હતો. િસોઈ
પીિસવાની સ્વૈશ્ચ્છક સેવાઓ ફડ કેર્િિ શ્રીમતી કોકી િસેલની દેખિેખમાાં મશ્હલાઓ
અને બાશ્લકાઓએ ખૂબ સહકાિ આપ્યો હતો. ર્ીવી એશ્શયા અને અને ર્ીવી 5ઉપિાાંત
શ્વરડયોગ્રાફી શ્રી .કલ્પેશ રિશ્ચિયન, િોની મેકવાન, મૈશ્લક પાિેખ અને નેસ્ર્િ શ્લયોએ,
જ્જયાિે ફોર્ોગ્રાફી શ્રી શ્નિજ ગામરડયાએ સાંભાળી હતી .
સાઉન્ડ સીસ્ર્મ શ્રી િાજ અને અશ્મત મેકવાનના સૌજન્યને આભાિી હતી .
‘ઓિકેસ્રા’ જાણીતા સાંગીતકાિશ્રી િોબીન રૂબેનની આગેવાનીમાાં સવટશ્રી શ્રેયસ મેકવાન,
રદપક સીસોરદયા, નેલ્સન નીલ, પ્રકાશ પિમાિ, જોય અને પપ્પુભાઈ (પસી ફ્રેન્ક) એ
સૂિતાલની સેવાઓ આપીને સાંસ્થાને અમૂલ્ય સહકાિ આપ્યો હતો ભોજન –Page 05
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સેશન બાદ આ જ સાંગીત ગ્રુપે ગિબાની િમઝર્થી હોલ ગજવી દીધો હતો. િાતના
૧:૦૦ વાગે સનેડો અને ભાાંગડા ગાઇને શ્રી પ્રકાશ પિમાિ, શ્રેયસ મેકવાને ભાિે િાંગત
જમાવી હતી .
સાાંસ્કૃશ્તક કાયટિમ િજૂ કિનાિ સૌને શ્રી જોસેફ પિમાિ તિફથી આકર્ટક ‘રોફી’ અપટણ
કિવામાાં આવી હતી .શ્રી જગદીશ રિશ્ચિયને આભાિ દશટન કિતાાં નાતાલ ઉમસવ સાંપન્ન
થયો હતો મયાિે િારીના ૨:૦૦ વાગ્યા હતા .સમગ્ર હોલની સાફસૂફી અને સ્વચ્છતા કિતાાં
સવાિના ૪:૩૦ કલાકે સાંસ્થાના કાયટકતાઓ શ્વદાય થયા હતા.
* “ગુજિાત રિશ્ચિયન ફેડિેશન ઓફ યુએસએ” બ્રુકલીન, ન્યુયોકટના ઉપિમે તા. ૨૫
ડીસેમ્બિ,૨૦૧૫ના સાાંજના ૬ કલાકે “રિસ્મસ સેલીબ્રેશન”ની ભવ્ય ઉજવણી થઈ
હતી. ૧૫૦ ઉપિાાંત હાજિ સૌએ િાશ્રના ૧૧:૩૦ સુધી ગીતો, ભજનો, નૃમય, વગેિે
સાથે ગિબાની મજા માણી હતી. ‘િાફલ ડ્રો’ની યોજનાને ઉદાિતાથી સહકાિ આપ્યો
હતો. શ્રી પ્રશ્વણ ર્ેલિ, શ્રેયસ મેકવાન, િોબીન રૂબેન, કોકીલા ફ્રેન્ક અને સાંસ્થાના અન્ય
હોદ્દેદાિોએ કાયટિમને સફળ બનાવવા ઘણો ઉમસાહ બતાવ્યો હતો.સનેડોની િાંગત સઓએ
માણી હતી. અલ્પાહાિ, િા અને સ્વારદિ ભોજનની સાિી વ્યવસ્થા હતી. સાંસ્થાબા
સ્થાપક સદ્દ્ગતશ્રી શ્લનસ ર્ેલિને શ્રધ્ધાાંજશ્લ માર્ે ખાસ કાયટિમ િજૂ થયો હતો.
સાંસ્થાની સ્થાપના અને મયાિ પછીનાાં ઘણાાં વર્ો સુધી સિીય હોદ્દેદાિો એવા સુશ્રી હેમા
પિમાિ, સ્ર્ીવન બોિસદા, જોયેલ મિિાંર્, િોબીન રૂબેન, વગેિેનુાં પુષ્પગૂચ્છ આપીને
સન્માન કિવામાાં આવ્યુાં હતુાં.
* “ગુજિાતી રિશ્ચિયન ફેડિેશન ઓફ ન્યુ જસીના ઉપિમે તા. ૨૫, ડીસેમ્બિ,૨૦૧૫ના
િોજ રિસ્મસની ઉજવણી અને તા. ૧ જાન્યુઆિી, ૨૦૧૬ના િોજ ન્યુ યિ સેલીબ્રેશનના
બે કાયટિમો સફલતાથી યોજાયા હતા. બન્ને ઉજવણીમાાં સાંસ્થાના સભ્યો અને અન્ય
રિશ્ચિયન ભાઈબેનોએ ઉમસાહથી ભાગ લીધો હતો. પ્રમુખશ્રી જસ્ર્ીન રિશ્ચિયનની
િાહબિીમાાં નાતાલનાઅાં ગીતો, ભજનો અને ગિબામાાં સૌએ ઉમાંગભેિ ભાગ લીધો હતો.

નવેમ્બિ, ડીસેમ્બેિ-2015, જાન્યુઆિી અને ફેબ્રઆ
ુ િી-2016 શ્વઝા બુલર્ે ીન
ફેશ્મશ્લ કેર્ગ
ે િી
નવે-2015
ડીસે-2015
જાન્યુ-2016
ફેબ્ર-ુ 2016
22 Feb -08
01 Apr -08 15 May 08 08 July-08
F-1
15 May-14 15 June -14 01 Aug 14 01 Sep-14
F-2 A
08 Feb-09
01 Mar -09 01 Apr 09 15 May-09
F-2 B
15 June-04 01 July-04
01 Aug 04 01 Oct-04
F-3
F-4
01 Mar-03 22 Mar-03 22 Apr 03 08 June-03
પાછળના રણ મશ્હનાની શ્વગતના આધાિે પાાંિયે કેર્ગ
ે િી દિ માસે આગળ વધે છે કે
નશ્હ? વધે છે તો કેર્લી તે જાણીને શ્વઝા ક્યાિે નીકળશે તેનો અાંદાજ કાઢી શકાય. ઉપિોક્ત
કોઠા મુજબ ફેબ્રઆ
ુ િી-2016ની શ્વઝા શ્વગત નીિે મુજબ છે :F-1-અમેરિકન સીર્ીઝનનાાં સગીિ સાંતાનો અને 21 વર્ટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાાં અપિશ્ણત
સાંતાનો-08 JULY-2008 (આ મશ્હને 54 રદવસ આગળ વધી
નોંધ: (યુએસ સીર્ીઝનનાાં પશ્ત/પમની, યુએસ સીર્ીઝનનાાં 21 વર્ટથી ઓછી ઉંમિનાાં
અપિશ્ણત સાંતાન, યુએસ સીર્ીઝનનાાં માતા/શ્પતાને શ્નકર્તમ કુર્ુાંબજન તિીકે તમકાલીન
શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્મર્ક શ્વઝા-ક્વોર્ા મયાટદા લાગુ પડતી નથી
F-2 A ગ્રીનકાડટધાિકનાાં પશ્ત/પમની અને 21 વર્ટથી ઓછી ઉંમિનાાં અપિશ્ણત
સાંતાનો-01 SEPTEMBER-2014 (આ મશ્હને 32 રદવસ આગળ વધી છે )
F-2 B– ગ્રીનકાડટધાિકનાાં 21વર્ટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનો15 MAY-2009 (ગયા મશ્હનાથી 44 રદવસ આગળ વધી છે )
F-3–અમેરિકન સીર્ીઝનનાાં પિશ્ણત સાંતાનો-01 OCTOBER-2004 (ગયા
મશ્હનાથી 61 રદવસ આગળ વધી), યુએસ સીર્ીઝન માબાપ માર્ે ઘણાં સારાં
F-4–US સીર્ીઝનનાાં ભાઈ/બેન, ઓિમાન ભાઈ/બેન-08 JUNE-2003
(ગયા મશ્હનાથી 47 રદવસ આગળ વધી છે , જે ભાઈ-બેન માર્ે સાિા સમાિાિ)
uscis.gov વેબ સાઈર્ ઉપિની છે લ્લામાાં છે લ્લી માશ્હતી આખિી ગણવી.
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ઉપિોક્ત બુલર્ે ીન મુજબ જો આ મશ્હને ફાઈલ કિવામાાં આવે તો.. F-1 માર્ે 7 વર્ટથી
વધુ િાહ જોવી પડે. F-2 A હવે છે લ્લા 4 મશ્હનાથી આગળ જાય છે , તેથી 2 વર્ટ જે ર્લી
િાહ જોવી પડશે. F-2 B માર્ે 7 વર્ટ 6 મશ્હના િાહ જોવી પડે. F-3 માર્ે 12 વર્ટથી વધુ
િાહ જુ ઓ અને F-4 માર્ે 12-13 વર્ટ િાહ જોવી પડે, F-3 જે પિશ્ણત સાંતાનની માતા
કે શ્પતાએ કિેલી ફાઈલના કિતાાં F-4-જે ભાઈ કે બહેને પોતાના ભાઈ કે બહેન માર્ેની
ફાઈલ વહેલી આગળ વધે છે .
* ‘બ્લડ િીલેશન’-લોહી સાંબાંધે પશ્ત/પમની, ભાઈ/બેન, સાંતાનો, માતા/શ્પતાનીફેશ્મલી કેર્ગ
ે િીની બધી ફાઈલો િાલુ જ છે . શ્વઝા ફી િૂકવી હોય તો કશી િાહ જોયા શ્વના
સ્પોન્સિશીપનાાં પેપિો યુએસ શ્વઝા સેન્ર્િમાાં મોકલી દેવાાં પણ શ્વઝાકોલ આવ્યા બાદ
સગાાંને મોકલવાાં શ્હતાવહ છે .
ખાસ નોંધ:-ઉપિોક્ત , ફેબ્રુઆિી-2016ના વીઝા બુલર્ે ીનની શ્વગત જોવાથી એક બાબતે
નવાઈ જણાય છે . ફેશ્મલી કેર્ગ
ે િી 1માાં યુએસ સીર્ીઝનનાાં 21 વર્ટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાાં
અપિશ્ણત સાંતાનો માર્ેની તાિીખ-08 JULY-2008 છે , જ્જયાિે ફેશ્મલી કેર્ગ
ે િી 2 B માાં
ગ્રીનકાડટધાિકનાાં 21વર્ટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનો માર્ેની તાિીખ 15 May09 છે . આમ યુએસ સીર્ીઝન કિતાાં ગ્રીનકાડટધાિકનાાં 21વર્ટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાાં
અપિશ્ણત સાંતાનોની ફાઈલ આગળ િાલે છે (જોકે હવે ઝાઝો ફિક નથી), છતાાં યુએસ
સીર્ીઝન કિતાાં “ગ્રીનકાડટધાિક”ને ફાયદો થાય છે ! આથી જો “ગ્રીનકાધાિક” માબાપે
પોતાનાાં 21વર્ટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનોની ફાઈલ 2009માાં કિી હોય અને
અમયાિે તેઓ યુએસ સીર્ીઝન બનીને પોતાની “ગ્રીનકાડટધાિક તિીકેની ફાઈલ ‘અપગ્રેડ’
કિાવે તો તે ફાઈલ 08 JULY-2008માાં જવાથી સાંતાનને આવવામાાં મોડુાં થાય અને
એનો કોઈ ઉપાય નથી. જો તેઓ સીર્ીઝન થયાાં ન હોત તો તેમનુાં સાંતાન 08
February-2009ની તાિીખ મુજબ અમેરિકામાાં વહેલુાં આવી શકત!
િોજગાિ આધારિત વીઝા બુલર્ે ીન ફેબ્રઆ
ુ િી -2016
કેર્ેગિી
અગ્રતા તાિીખ
ગયા માસથી આગળ/પાછાળ
E 1-શ્નષ્ણાત કામદાિો
તમકાલ
વતટમાન
01
AUG
08
E 2- ધાંધાકીય ડીગ્રીધાિકો
ગયા મશ્હને 01 ફેબ્રુઆિી
(સાિા સમાિાિ) 08થી 6 માસ આગળ ગઈ
15 JUN 04
E 3- કુશળ કાિીગિો
ગયા માસ 15 મે 04થી
(સાિા સમાિાિ) 5 વીક આગળ ગઈ
15 JUN 04
E W-અન્ય કામદાિો
ગયા માસ 15 મે 04થી
(સાિા સમાિાિ) 5 વીક આગળ ગઈ
E 4- ખાસ પ્રકાિના વસાહતીઓ
તમકાલ
વતટમાન
E 5-િોજગાિી ઉમપન્નકતાટ
તમકાલ
વતટમાન
ધાર્મમક વ્યશ્ક્તઓ
તમકાલ
વતટમાન
નીિેની બૂકો “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”ના વાિકો ઓછા દિે ખિીદી શકે છે ;
(1) “અમેરિકામાાં સીશ્નયિોને મળતા લાભો”-$12.00 (શીસપગ સશ્હત),
(2) “યુએ સીર્ીઝશીપ ગાઈડ”-$10.00, (શીસપગ સશ્હત), યુએસ સીર્ીઝનશીપ
મેળવવા માર્ે નવા N-400 ફોમટની સમજ અને હવે 21 પાનના નવા ફોમટ અાંગેના
પ્રચનોત્તિ સાથે અદ્યતન 2014ની નવી આવૃશ્ત્ત.
(3) “ડ્રાઇસવગ ઈન યુએસએ ર્ેસ્ર્ ગાઈડ” (અમેરિકાનાાં 50 સ્ર્ેટ્કસ માર્ે)-$7/ (શીસપગ
સશ્હત)નો િેક/મનીઓડટિ Josh Foundation નામે લખીને એક શ્િઠ્ઠીમાાં નામ,
સિનામુાં અને ફોન નાંબિ અને કઈ બૂક માંગાવવી છે તે લખીને-Josh Foundation,
144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 07095 સિનામે મોકલ્યા પછી
બે વીકમાાં આપને બૂક ન મળે તો જ ફોન કિશો. િજીસ્ર્િ મેઈલ કિવી નશ્હ.
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