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તંત્રીની કલમે આ પત્ર...શ્િચિમાં િોજબિોજ ઘટતી ઘટનાઓની
નાનીમોટી અસિ લગભગ દિેક દેશો ઉપિ પડતી હોય છે .
કોઈપણ ઘટના બને તેના િત્યાઘાતો ‘મીરડયા’ માિફત શ્િચિનમાં
કાિી શ્મશ્નટે ફેલાઈ જાય છે . આ િકાિના બનાિો સ્િતંત્રતા અને સલામતીને
લગતા હોય છે . િતતમાન સમયમાં આત્મઘાતી હુ મલાથી જાનમાલની ખુિાિી
કોઈપણ સંિેદનશીલ વ્યશ્તતના રદલને કંપિી દે છે . તાજે તિમાં બ્રસેલ્સ એિપોટતમાં
સુસાઈટ શ્િસ્ફોટથી ૩૭ માનિહત્યા અને ૧૦૦થી િધુ લોકો ઘાયલ થાયાના
હેિાલો ચિતા ઉપજાિે તેિા છે . તાજા સમાિાિ મુજબ બગદાદ ફૂટબોલ
સ્ટેરડયમમાં સુસાઈટ બોમ્બથી ૨૯નાં મોત અને ૬૦
ઈજાગ્રસ્ત થયાના હેિાલો છે . આ િકાિના
‘આત્મઘાતી હુ મલા’ યુધ્ધ કિિાનો એક નિો જ
િકાિ છે . આિા હુ મલાની જિાબદાિી લેનાિ સંગઠન
ધમાાંધ બની િહ્ાં છે . શાંશ્ત િાહતા શ્િચિના તમામ
દેશોએ એક બનીને આિાં સંગઠનોને જે િ કિિાં
જોઈએ.
યુએસએમાં યોજાનાિ િમુખપદની િૂંટણીિિાિમાં
‘રિપલીકન’અને ‘ડેમોિેટ’ ઉમેદિાિો િચ્િે યોજાતી
ભાષણબાજી િસિદ બની િહી છે . ખાસ કિીને
“રિપશ્લલક” ઉમેદિાિના શ્િિાદાસ્પદ શ્નિેદનો
અમેરિકાની િજાને ગમતાં હોય તેમ ‘રિપશ્લકન’ ઉમેદિાિોની થતી િાજ્યવ્યાપી
િાયમિી ઈલેતશનમાં ઘણાં િાજ્યોમાં ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્મ્્નો શ્િજયિથ આગળ દોડી િહ્ો
છે . ખાસ કિીને મેશ્તસકો દેશ તિફથી િિેશતા ઈલીગલ ઈશ્મગ્રાન્ટોને અટકાિિા
રદિાલ બાંધિાની ભશ્િષ્યમાં િમુખ તિીકેની યોજના અને હાલમાં અમેરિકામાં
બીનકાયદેસિ િસિાટ કિનાિને દેશમાંથી તગેડી મૂકિાની બાબતે નામદાિ
પોપશ્રીએ ‘ટ્રમ્ફ સાિા રિશ્ચિયન નથી’ તેમ જણાિીને ટકોિ કિી તે સંદભે બન્ને
િચ્િે થયેલાં શ્નિેદનોના અંતે િોનાલ્ડ ટ્રમ્ફે ‘નામદાિ પોપશ્રી ઉમદા વ્યશ્તત’
હોિાનું કહીને શાણપણ દાખવ્યું છે . પિંતું અમેરિકન મૂલ્યો અને િમુખશ્રી
ઓબામાની સફળ નેતાગીિીની લોકશ્િયતા “ડેમોિેરટક” ઉમેદિાિ ભૂતપૂિત “િથમ
લેડી” શ્હલેિી શ્તલન્ટન હાલમાં તો ભાશ્િ ‘િથમ મશ્હલા િમુખ’ તિીકે જોિાઈ
િહ્ાં છે .
ઉપિોતત િૂંટણીલક્ષી મતમતાંતિો ઉપિથી એક િચન ભશ્િષ્યમાં શ્િિાટ
સ્િરૂપ પકડશે તેમ જણાય છે . કોઈ દેશની ઉદાિ સિકાિ શિણાથીઓ તિીકે અન્ય
દેશના નાગરિકોને પોતાના દેશમાં િિેશિા દે, તે કેટલું વ્યાજબી ગણાય? આજે
દયાનેપાત્ર જણાતા શ્િદેશી શિણાથી જે તે બીજા દેશમાં આશિો મેળવ્યા પછી એ
દેશને કદીપણ દગો નશ્હ કિે તેની ખાતિી કેટલી? યુિોપના કેટલાયે દેશો એિા છે કે,
જે દેશોએ શ્િદેશી શિણાથીઓને આશિો આપ્યો છે અને તેિા શિણાથીઓ સમય
આવ્યે જે તે યુિોપના દેશોના નાગરિક બન્યા પછી, પોતાના મૂળ િતનના દેશનાં
આત્મઘાતી પરિબળોને સહકાિ આપી િહ્ા છે , દેશનાં દુશ્મન એિાં આત્મઘાતી
સંગઠનોમાં ગુપ્તતાથી જોડાઈ િહ્ા છે . આિી શ્િચિાસઘાતી િિૃશ્િનાં મૂળ તો
શ્િદેશી શિણાથીઓને ઉદાિભાિે આશિો આપિાની નીશ્ત જિાબદાિ ગણાયને?
ઈશ્ન્ડયામાં ન. મો. મોદી સિકાિ ‘છૂ પી િાજિમત’ િમીને ભાિતનું
‘ભગિીકિણ’ કિી નાખિાની પેિિી, ભાિતના નાગરિકની અશ્ભવ્યશ્તતની
સ્િતંત્રતા સામે ખતિો બની િહેશ.ે “જિાહિલાલ નહેરુ યુશ્નિસીટી”માં બની
ગયેલી ઘટનાઓએ તિફ શ્િચિનું ધ્યાન દોિાયું છે . યુશ્નિસીટીના શ્િદ્યાથી
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પરિષદના િમુખ સામે પોશ્લસની કાયતિાહી અને બનાિટી શ્િરડયોની િજૂ આત
દ્િાિા દેશદ્રોહીનો આિોપ કોટતમાં જ માિપીટ, િગેિે ગેિકાનૂની ગશ્તશ્િશ્ધઓ
ચિતાજનક છે . આ બનાિ અંગે પિસ્પિ શ્િિોધી શ્નિેદનો િજામાં ભાગલા
પાડિાની કપટી િાલબાજી જણાય છે . આમ િજાસિાક સિકાિ િજાના શ્િચિાસ
લોકશાહીના અશ્ધકાિો અંગે શંકા જગાિી િહી હોય તેમ જણાય છે .
બીજી તિફ માનિતાની જ્યોત જલતી િાખિામાં પોપ ફ્રાશ્ન્સસ ‘પશ્િત્ર
ગુરુિાિ’ને રદિસે ઈસુને અનુસિતાં શિણાથી એિા મુશ્સ્લમ, શ્હન્દુ વ્યશ્તતઓના
પગા ધોઈને િૂંબન કિે છે . અને જણાિે છે , આ બધા
આપણા ભાઈઓ છે . શ્િચિબંધુત્ત્િની આિી ભાિના
સામે સંકુશ્િત ભાગલાિાદી િાજિમત અને
આત્મઘાતી હુ મલા તિફ જઈ િહેલાં ધમાાંધ ગ્રુપો અને
િજાસમૂહોને કઈ િીતે અટકાિી શકાય? તે મોટો િચન
દુશ્નયા સામે છે . શ્િસ્તી ધમતના િડા તિીકે જ નહીં
જોતાં એક ઉમદા માનિતાિાદી વ્યશ્તત તિીકે પોપ
ફ્રાશ્ન્સસે દશાતિેલી ભાઈિાિાની ભાિના અપનાિિા
જે િી છે . શ્િચિના બધા ધમો માનિતા દાખિિા બોધ
આપે છે . ત્યાિે ચહસા, ડિ, તોડફોડ, બળજબિી, િગેિે
િાક્ષસી કૃત્યોને કયો ધમત ટેકો આપી શકે?
ધમો આત્મચિતન કિિા જણાિે છે . િષતમાં કેટલાક ધાર્મમક તહેિાિો
ઉપિાસ, દાન, સંયમ, ક્ષમા, દયા અને પિગજુ કાયો કિિા અનુિોધ કિે છે .
તાજે તિમાં શ્િચિના શ્િસ્તી લોકોએ “તપઋતુ”-‘લેન્ટ’ના ૪૦ રદિસો
આત્મમંથનમાં ગાળ્યા. ઉપિાસ, િાથતના, દાન, ત્યાગ, સંયમ, િગેિે દ્વાિા િભુની
નજીક િહેિા લોકોએ િયત્ન કયાત. પોતાના અંતિને શુધ્ધ બનાિી િભુએ બતાિેલા
િેમ, ક્ષમા, શાંશ્તના માગે જીિન જીિિા શ્નણતયો કયાત હશે. “ગુડ ફ્રાયડે”ના રદિસે
ઈસુશ્િસ્ત િજનદાિ િોસ ઊંિકીને કાલિાિી પહાડ તિફ જિાના િસ્તે પીડાકાિક
દુ:ખ સહન કિતાં િાલે છે , તેની યાદગીિી નાટ્યસ્િરૂપે િજૂ કિિા િોમમાં અને
અન્ય કેટલાંયે દેિાલયોના યોજકોને સશસ્ત્ર સૈશ્નકોનો સંિક્ષણ તિીકે ઉપયોગ
કિિો પડ્યો, તે આજ આતંકી દહેશતનું શિમજનક પરિણામ છે .
સામાન્ય નાગરિકો ન સમજી શકે તેિી ઘટનાઓની ચિતા અને ડિ છોડીને
વ્યશ્તતગત આશ્ત્મક ઉધ્ધાિ માટે િભુના શિણે જઈએ! ૪૦ રદિસની “તપઋતુ”
ભલે પૂિી થઈ, પિંતુ તે દિમ્યાન કિેલાં તપ, ત્યાગ કે પૂણ્યકાયો િષત દિમ્યાન પણ
િાલુ િાખીએ તો......આપણં જીિન ધન્ય થશે. સાથે સાથે િોજબિોજ આપણા
સંપકતમાં આિનાિ વ્યશ્તતઓ તિત જ કે જલ્દી નશ્હ, પણ કોઈ િખતે તેની નોંધ
લેશ.ે આિી નોંધ જો ગંભીિતાથી લીધી હશે, તો ‘જ્યોતસે જ્યોત જલશે’–કોઈ
અન્યનું જીિન આશ્ત્મક ઉધ્ધાિ પામશે. ગંભીિ િચનોના સમાધાન માટે આપણે
“બાઇબલ”નાં િિનો િાંિીએ, સમજીએ!
“પાપીઓનો પોતા સામે આિો શ્િિોધ િેઠી લેનાિ ઈસુનો શ્િિાિ કિો, જે થી
તમારું મન ભાંગી ન પડે અને તમે ચહમત ન હાિી જાઓ.’-(શ્હબ્રુઓને પત્ર: 12:
3) શ્હબ્રુઓને પત્રના 12મા અધ્યાયની 5 અને 6 િાંિીને આપણે મનમાં જ
સમાધાન મેળિીએ. ઈચિિે કહ્ું છે , “હુ ં કદી તને છોડી નશ્હ જાઉં, તાિો ત્યાગ
નશ્હ કરું” એટલે આપણે શ્િચિાસપૂિતક કહી શકીએ કે, “ઈચિિ માિો મદદગાિ છે ,
હુ ં નશ્હ ડરું. માણસ મને શું કિનાિ છે ?”
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ઈસુની સુગધ
ં -શ્રીમતી ઈલા જોબર્ટ (Union City, NJ)
હુ ં સવાિમાં તાિી કૃપા શ્વષે ગાયન કિીશ. (ગીતશાસ્ર-૫૯: ૫૬)
‘વીન્ર્િ’ આવે એર્લે ‘સ્નો’ની ચિતા. અપૂિતી પૂવટતૈયાિીને કાિણે છે લ્લી
સાિું છે કે મુજમાં સુગંધ નથી,
શ્મશ્નર્ે મીઠુ, ગ્રોસિી, પાણી, વગેિે િીજો માર્ે દોડાદોડી કિીએ છીએ. ‘ફ્લાઈર્ો’
પણ શ્િસ્તની સુગંધ મુજ પાસ છે .
કેન્સલ થવાથી મુસાફિો અર્વાઈ જાય છે , િઘવાયા થાય છે . ત્યાિે આપણે આપણાં ઇસ્ર્િની પ્રેમી સલામ! (201) 330-0314
મનોને શાંત કિીએ . કુદિતની સુદં િતાને માણીએ. આ કુદિતી ખજાનો પ્રભુએ “બાઈબલ સ્ર્ડી”-માિટ-એશ્પ્રલ ૨૦૧૬ના પ્રચનો:
આપણને આપ્યો છે . ‘સ્નો’ પછી ‘સ્પ્રીન્ગ’ની શરૂઆત, ભીની ભીની માર્ીની શ્વભાગ ૧. નીિેના પ્રચનોના જવાબો ઉત્ત્પશ્ત, ૧િાજા, માએક, યોહાન, લૂક અને
સુગધ
ં , ધીમેધીમે ખીલતી કળીઓની સુવાસ વાતાવિણને સુગંધથી ભિી દે છે . માથ્થી પુસ્તકમાંથી શોધીને જવાબ આપો;
હૃદયને પ્રકૃશ્તની આ સુગંધ થોડો સમય માણવા દઈએ. આપણી અંદિ પડેલા પ્ર. ૧) કોના રદવસોમાં કોણે યેરિખો બાંધ્યુ?ં
થોકબંધ પડેલા ખજાનાને બહાિ આવવા દઈએ. પ્રભુ ખૂબ દયાળુ છે . પ્રકૃશ્તની પ્ર. ૨) કોની અર્ક બને-િગેસ એર્લે ગજટ નાના દીકિા પાડી?
સુંદિતા દ્વાિા આપણાં રદલોને આનંદ અને રદલાસો આપવા માગે છે . સુંદિ પ્ર. ૩) પ્રભુએ કોને કહ્ું તમે િોર્લી ખાઈને ધિાયા માર્ે મને શોધો છો?
સૂયોદયનો સોનેિી પ્રકાશ ગિમી અને હૂ ંફ આપી ખુશ કિે છે . આહ્લાદક ભીની પ્ર. ૪) દસ કુમાિીકાઓમાં પાંિ ડાહી અને પાંિ મૂખટ હતી, એ વાત કયાં મળી
હવા કુદિતની સોડમથી મનને તિોતાજા કિી દે છે . આ કુદિતી ખજાના સાથે આજે આવે છે ?
આશ્ત્મક તૃપ્તી પામીએ. ભલા છીએ કે ભૂંડા છીએ છતાં પ્રભુ આપણને સઘળું પ્ર. ૫) કઈ સુવાતાટમાં “લોર્ની પત્નીને સંભાિો” આ શબ્દો મળી આવે છે ?
પૂરં પાડે છે .
પ્ર. ૬) કોણે કોને ધમકાવીને કહ્ુ,ં “છાના િહો”
સુગંધ આપણી યાદોને તાજી કિે છે .આપણો ‘મૂડ’ બદલી નાખે છે . બધી શ્વભાગ ૨. નીિેના પ્રચનોના જવાબ માથ્થી, ૨ કાળવૃત્તાંત અને યહોશુઆમાંથી
ઇશ્ન્િયોમાં નાક ખૂબ સતેજ હોય છે . આપણે આપણી આસપાસની સુગધ
ં ને શોધો;
માણવા તેનો ઓછો ઉપયોગ કિીએ છીએ. પ્રભુ ઈચ્છે છે કે આ સુગંધને ભિપૂિ પ્ર. ૧) ‘લોંકડાને દિ હોય છે પણ માણસના દીકિાને માથું ર્ેકવાનું ઠામ નથી’, આ
માણીએ અને અંતિને તિબતિ કિીએ. આ સુગધ
ં માર્ે પ્રભુનો આભાિ માનીએ. વાકય કોણ કોને કહે છે ?
માથ્થી-૨૬: ૭-૧૩, લૂક-૭:૩૬- ૫૦, બન્ને સુવાતાટમાં મરિયમ મગ્દલાની વાત પ્ર. ૨) ”દીકિા શ્હમ્મત િાખ, તાિાં પાપ તને માફ થયાં છે .” આ વાકય કોણ કોને
આવે છે . જે નામાંથી ઈસુએ સાત ભૂતો કાઢ્યા હતા. બેથાનીમાં શ્સમોન કોરિયાના કહે છે ?
ઘિમાં ઈસુ જમવા બેઠા હતા. ત્યાં મરિયમ મગ્દલા પહોંિી ગઈ. આંસુથી ઈસુના પ્ર.૩) કયો િાજા શ્હન્નોમપુરોની ખીણમાં ધુપ બાળતો ને પોતનાં છોકિાંને
પગ પલાળ્યા, િોર્લાથી લૂછ્યા. સ્રીની સુંદિતા તેના વાળમાં છે . આ સ્રીએ અશ્ગ્નમાં હોમતો?
તેની પિવા કયાટ શ્વના માથું િાંકેલું ન િાખતાં વાળ ખોલી વાળથી પ્રભુના પ્રભુના પ્ર. ૪) યહુ દીઆના કયા િાજાને ખેતીવાડીનો શોખ હતો?
પગ લૂછ્યા. અત્તિ િોળ્યુ.ં આખા ઘિમાં તેની સુગધ
ં પ્રસિી ગઈ. જગતના ઉધ્ધાિ પ્ર. ૫) કઈ જગ્યાએ માના પડતું બંધ થતાં ઇસ્રાએલ પુરોએ દેશનું અનાજ ખાધુ?ં
માર્ે આ સુગધ
ં પ્રસિાવવાની જરૂિ હતી.
શ્વભાગ ૩. યહોશુઆ, ૨ િાજા, ૨ કાળવૃતાંત્તના આધાિે ખાલી જગ્યા પૂિો;
ઈસુ ઉત્તમ ઘેર્ાંપાળક છે . પોતાનાં ઘેર્ાંને નામ દઈને બોલાવે છે . . દિેકની પ્ર. ૧) યહોવાહે યહોશુઆને કહ્ું કે, ___, ____. ___ ને બીજી વાિ ____. કિ.
જરૂરિયાત જાણે છે . અને પોતાનાં ઘેર્ાંને સાર જીવ આપે છે . હંમશ
ે ાં આપણી પ્ર. ૨) ઇસ્રાએલ પુરો ____. ___, સુધી ____ ફિતા ફયાટ.
સાથે છે . પુનરત્થાન પામેલા ઈસુ કહે છે કે, ‘જીવનની િોર્લી હુ ં છુ ં .’ જે મ મા પ્ર. ૩) ____ તેની પાસે ____. ___, કહાવ્યું છે કે તું જઈને____. ___, કિ.
બાળકની કાળજી િાખે છે , તેની ભૂખ તિસ જાણે છે , તેમ ઈસુ આપણી આશ્ત્મક પ્ર. ૪) ___, ___ કિવા લાગ્યો ત્યાિે તે ____. ___, હતો.
ભૂખને િંિોળે છે , શોધે છે અને તેની દયા બતાવે છે . તેનું વિન-જીવનની િોર્લી હુ ં પ્ર. ૫) તેને ઊંિકીને ___, ____. ___ લાવ્યા ત્યાિે તે તેના ___, ____. ___
છુ ં . જે મને ખાશે તેને ભૂખ-તિસ લાગશે નશ્હ-તે ભૂખ્યા અંત:કિણને તૃપ્ત કિવા ને પછી મિણ પામ્યો.
માગે છે . ભૈશ્તક વાનાંની સાથે આશ્ત્મક વાનાં પણ આપે છે . યશાયા-૫૫: ૬-૭
“બાઈબલ સ્ર્ડી” જાન્યુઆિી-ફેબ્રઆ
ુ િી, ૨૦૧૬ના પ્રચનોના સાિા જવાબો
પ્રભુ પાસે છે એર્લામાં તેને શોધો. દુષ્ટ માણસ પોતાનો માગટ છોડીને તેની પાસે મોકલનાિ ‘બાઈબલપ્રેમી’ઓની યાદી.
પાછો આવે તો તે જરૂિ ક્ષમા કિશે કાિણ, પ્રભુ હંમેશાં શ્વચવાસુ છે . તેની સુગંધથી સૌને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”નાં અશ્ભનંદન!
ભિી દેશ.ે અને તિોતાજા કિશે. જરૂરિયાત કિતાં પણ શ્વશેષ આપશે. કાિણ, તે ખૂબ ૧) સ્ર્ેલા પિમાિ- નોથટ બગટન, ન્યૂ જસી,
જ પ્રેમ કિે છે . અને દિેક બાબતની કાળજી િાખે છે . ઉત્પશ્ત્તમાં જે મ યાકૂબે ૨) કુમુદીની આિ. સોલંકી-કનેકર્ીકર્
આશીવાટદ લીધા શ્વના છોડવાની નકાિી ગમે તેવી કસોર્ી હોય પણ પ્રભુને ન ૩) એશ્મલ્યા રિસ્ર્ી-જસી સીર્ી, ન્યૂ જસી
છોડીએ. તેના પિના શ્વચવાસથી પાિ ઉતાિશે. યાકૂબે આજીજી કિી આશીવાટદ ૪) િીબેકા ડાયલ-ન્યુયોકટ, ૫) લીલીયન જે . જોન-નોથટ બગટન, ન્યૂ જસી,
માંગ્યો તેમ આપણે પણ માગીએ.
૬) ભાનુ રિસ્ર્ી-કેશ્લફોર્નનઆ
લૂક-૨૨: ૨૪-૨૬માં ઈસુએ શ્શષ્યોના પગ ધોયા. ઈસુ શ્શષ્યોને કહે છે , * “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”ને મળેલાં દાનની યાદી“જાગતા િહો અને પ્રાથટના કિો.” શ્પતાની ઈચ્છા પૂિી કિવા વધસ્થંભનું મિણ $10/ એશ્મલ્યા રિસ્ર્ી-જસી સીર્ી, ન્યૂ જસી
સહ્ુ,ં દર્ાયા, અહીંઅંત નથી, શરૂઆત છે . પુનરત્થાને સૌપ્રથમ મગ્દલાની $25/ પ્રશ્વણકુમાિ ર્ેલિ-બ્રુકશ્લન, ન્યુયોકટ.
મરિયમ, જે ણે અત્તિથી પગ ધોયા હતા. ઈસુએતેને અને શ્શષ્યોને દશટન આપ્યુ.ં
$10/ કુમુદીની આિ. સોલંકી-કનેકર્ીકર્
ઈસુએ કહ્ું હૂ ં તમાિે સાર જગ્યા તૈયાિ કિવા જાઉં છુ ં , હુ ં માિી શાંશ્ત તમને આપું “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ” ઉદાિરદલ દાતાઓનો હાર્દદક આભાિ માને છે !
છુ ં . ૧ કરિથીઓને પર- ૧૫: ૧૭-૨૦માં પાઉલ કહે છે , “જો શ્િસ્ત ઊઠ્યો નથી દાન ફકત શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલવાં, તંરીશ્રીના સિનામે દાન
તો તમાિો શ્વચવાસ વ્યથટ છે . શ્િસ્ત મૂએલામાંથી ઊઠ્યો છે . અને ઊંઘી ગયેલાંનું સ્વીકાિવામાં આવતાં નથી, તેની ખાસ નોંધ લેવી.
પ્રથમ ફળ થયો છે . આદમ સવટ મિે છે તો શ્િસ્ત સવટ સજીવન થશે. આજે * અમેરિકામાં િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબેનને American Christian
આપણે આપણા જીવંત શ્િસ્તની સુગંધ આપણે જગતને આપીશુ.ં ?
News મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો પોતાનું પોસ્ર્લ/ઈ-મેઇલ એડ્રસ, તંરીશ્રીને
આ સુગંધ આપણાં અને અન્યોનાં જીવન ભિીશુ?ં
મોકલવા શ્વનંતી! તંરીનું સિનામું અને ઈ-મેઇલ નોંધી િાખશોજી!
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Editor-ACN, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 07095 તેમજ આંતરિક જીવન દ્વાિા મશ્હમા મળે, તેવું જીવવાની પ્રેિણા મળે છે . પ્રભુને
: 732-855-0596 * Email: jospausa@yahoo.com
માન મળે તેવું જીવન જીવવાથી, તેમની ઈચ્છાને માન આપવાથી, સ્વગીય
* ખાસ સૂિના:- American Christian News (ACN)માં પોતાના લેખ
િાજ્યના નાગરિક તિીકે જીવન જીવવાથી આપણે પ્રભુના નામને પશ્વર મનાવી
પ્રશ્સધ્ધ કિવાની ઈચ્છા ધિાવનાિે પોતાનાં તમામ લખાણ સીધાં જ તંરીશ્રીના
શકીએ, તે માર્ે પ્રભુ પ્રત્યેક વાિકને સહાય કિો!
સિનામે મોકલવાં. જૂ ન ૨૦૧૬ની ૧૫ તાિીખ સુધીમાં બાિોબાિ તંરીને મોકલીને
* “ભલા સમરૂની” બનીએ! “બાઇબલ”માં “લૂકની સુવાતાટ”-10: 25-37માં
સહકાિ આપવા શ્વનંતી!
‘અનંત જીવનનો વાિસો’ અને ‘માિો પડોશી કોણ’ અંગે પ્રભુ ઈસુ દૃષ્ટાંત્ત સાથે
-લખાણની શરૂઆતમાં લેખકે પોતાનું નામ, સિનામુ અને ફોન નંબિ અને જો હોય
‘ભલા સમરૂની’ ની ઓળખ અપે છે . આપણા િોચજદા વાસ્તશ્વક જીવનમાં પણ
તો ઈ-મેઇલ એડ્રસ સાથે લેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિૂક લખવી.
એવી કોઈ તક ઊભી થાય કે, જે ને આપણે જાણતા કે ઓળખતા નથી, તેવી વ્યશ્કત,
ઈસુ શીખવીત પ્રાથટના (ગતાંકથી િાલુ.. લેખાંક ૪)
જે હોશ્સ્પર્લમાં ‘કોમા’માં છે , તેને મદદ કિવાની છે . અમેરિકામાં ‘ન્યુજસી’માં
-િેવ. ડો. સ્નેહલતા પર્ેલ (Brooklyn, NY)
બનેલા પ્રસંગને આપની સમક્ષ િજૂ કિવો છે .
“તમારં નામ પશ્વર મનાઓ,”-પશ્વર શબ્દમાં અલગ
ગુજિાતી શ્િસ્તી દદી તિીકે ન્યુ જસીની એક હોશ્સ્પર્લમાં છે , આ દદીનું
કિાયેલ,ું શુશ્ધ્ધકિણ અને સામાન્યનો શ્વરધ્ધ્નો અથટ કોઈ અંગત સગું અમેિીકામાં નથી. આ દદી ‘યુએસ સીર્ીઝન’ છે સને 2015ના
સમાયેલા છે . જે મ કે, દેવે સાતમા રદવસને આશીવાટદ આપ્યો સપ્ર્ેમ્બિમાં ઈશ્ન્ડયા-ગુજિાતમાં જઈને લગ્ન કિી પોતાની પત્નીને અમેિીકામાં
અને આિામ માર્ે અલગ કયો. િોથી આજ્ઞા ફિમાવે છે , બોલાવવા ફાઈલ મૂકેલી છે . આ દદીને ઓળખનાિ એક બહેન અન્ય સ્ર્ેર્માં ઘણાં
“સાબ્બાથ રદનને પશ્વર રદવસ મનાવવાનું યાદ િાખો.” દૂિ િહેતાં હોઈ મદદરૂપ થઈ શકે તેમ નથી તેથી તે બહેનનાં જસીમાં િહેતાં
શ્નગટમન-20: 8-11 ‘પશ્વર રદવસ’-તે સામાન્યની માતાશ્પતાને આ દદી અંગે જાણ કિતાં તેઓએ “અમેિીકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”ના
શ્વરધ્ધનો શબ્દ છે , જે મ કે, છ રદવસ જે કામ કિો છો તે સાતમા રદવસે ન કિતાં તંરીશ્રીને ફોનથી દદીની ખબિઅંતિ કાિવા ભલામણ કિતાં તંરીશ્રી પોતાના
શ્વશ્રામનો સમય િાખવો.
દીકિા જગદીશ રિશ્ચિયનનો સંપકટ કિાવતાં તિતના જ શશ્નવાિે સવટશ્રી કેતન
દાઉદને ખૂબ ભૂખ લાગી ત્યાિે યાજકે પશ્વર િોર્લી આપી. તે પ્રભુની સમક્ષ
રિશ્ચિયન, અશોક િાઠોડ સાથે શ્પ્રન્સ્ર્ન, ન્યુ જસીની હોશ્સ્પર્લમાં દદીની
મૂકવામાં આવેલી અર્નપત િોર્લી હતી. 1 શમુએલ-21: 6
મુલાકાત લીધી અને ‘કોમા’માં િહેલા દદી માર્ે પ્રાથટના કિી, જવાબમાં દદી
અત્યાિે શ્વચવ અનેક કર્ોકર્ીભયાટ જરર્લ પ્રચનો, જે વા કે આતંકવાદ, ધમટ તિફથી ‘હૂ ....! એવો મોંથી અનાયસ અવાજ મળ્યો. ત્યાં સ્ર્ાફ સાથે દદીની
અસશ્હષ્ણંતા, માનહાની, વગેિેમાંથી પસાિ થઈ િહ્ું છે . બધા પ્રચનોનું મૂળ સાિવાિ અને શ્સ્થશ્ત અંગે વાતિીત કિી, હોશ્સ્પર્લના “સોશ્શયલ વકટિ’નો ફોન
ઉદ્દભવસ્થાન ‘ઈચવિની અવગણના’માં િહેલું છે . ઈચવિનાં વિનો કહે છે . નંબિ મેળવ્યો. આ મુલાકાત અગાઉ હોશ્સ્પર્લના દદી અંગન
ે ા લેર્િને આધાિે
ઈચવિનાં વિનો કહે છે , “ઈચવિની અને માણસોની પ્રસન્નતા .... માર્ે જો તું દદીનાં પત્ની મુંબઈ અમેિીકન કોન્સ્યુલેર્માં રૂબરૂ મુલાકાતમાં અમેિીકા આવવાના
ખ્યાલ િાહતો હો તો પૂિા હૃદયથી ઈચવિ પિ ભિોસો િાખજે . તાિી પોતાની વીઝા નકાિવામાં આવ્યા હતા.
અકકલ પિ આધાિ િાખીશ નહીં. તાિા સવટ માગોમાં ઈચવિને પ્રથમ સ્થાન
મદદરૂપ મુલાકાતનો ર્ૂંકો હેવાલ jagadishchristian.com વેબ સાઈર્ ઉપિ
આપ,એર્લે તે તને દોિશે અને સફળતા પમાડશે. આ બધા પ્રચનોનો ઉકેલ ત્યાિે િજૂ થતાં રફલાડેલ્ફીયાથી સવટશ્રી રદનકિ ર્ેલિ, શ્વપુલ અને ખુશાલભાઈ
જ આવે કે જ્યાિે માનવજાત તેમના ઉત્પન્ન કિનાિનું સન્માન કિે.
મકવાણાએ હોશ્સ્પર્લમાં દદીની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી અને બ્લુમફીલ્ડ, ન્યુ
સ્વગીય શ્પતાનાં સંતાનો તિીકે આપણે સ્વગીય શ્પતાને પ્રથમ, અન્યને બીજુ ં જસીથી શ્રી િોશ્બન્સ રિશ્ચિયનના ફેશ્મલીએ પણ રૂબર મુલાકાત લીધી. આ બધી
અને પોતાને છે લ્લું સ્થાન આપતાં શીખીએ. એમ કિીશું ત્યાિે આપણે ઈચવિના મુલાકાતની પ્રાથટનાઓ અને હોશ્સ્પર્લની ઉમદા સાિવાિથી દદી હોશમાં આવ્યા
પશ્વર નામનું સન્માન કિીએ છીએ.
ને વાતિીત કિવા લાગ્યા. શશ્નવાિની પહેલી મુલાકાત પછીના વીકમાં
પશ્વર નામનું સન્માન કિવા માર્ે િોજબિોજના જીવનમાં ઈચવિને મશ્હમા
હોશ્સ્પર્લના “સોશ્શયલ વકટિ”ના સંપક દ્વાિા હોસ્પીર્લના ડોકર્િ તિફથી દદીની
મળે તેવું જીવન જીવવાનું છે . આપણા આિાિ, શ્વિાિ, િહેણીકિણી, વગેિે આપણે
નાજુ ક તંદુિસ્તી અંગન
ે ા સર્દર્ફીકેર્ આધાિે બીજીવાિ તેઓનાં પત્નીની યુએસએમાં
પ્રભુનાં બાળકો છીએ કે જૈ શ્વક છીએ તે સ્પષ્ટ શ્નદેશ કિે છે . ઈચવિના શ્શક્ષણને
પશ્તની મુલાકાત માર્ેની વીઝા અિજી ‘િીજે કર્’ કિવામાં આવી. બીજા સશ્નવાિે
આપણા િોચજદા જીવનમાં અમલમાં મૂકવાનું છે . આપણે પ્રભુના ઘિમાં પ્રભુના
સવટશ્રી જગદીશ અને કેતન રિશ્ચિયન, એરિક શ્લયો, અશોક િાઠોડ, ફ્રાશ્ન્સસ
લોકોની સાથે ભજન કિીએ ત્યાિે તે આત્માથી ભિપૂિ હોવું જોઈએ.
મેકવાન, િજની મેકવાન, મૌશ્લક પાિેખ અને જોસેફ પિમાિે શુભેચ્છા મુલાકાત
તમે ઉધ્ધાિ પામેલા છો તેવું તમાિા જીવન દ્વાિા અમને બતાવો અને તમાિા
લીધી હતી. દદી ધીમે ધીમે વાતિીત કિી શકતા હતા. તેઓ પણ સૌ સાથે
ઉધ્ધાિકતાટમાં શ્વચવાસ કિીશુ,ં એવી અન્યજનો શ્િસ્તીઓ પાસે અપેક્ષા િાખે પ્રાથટનામાં જોડાયા હતા.
છે . જો શ્િસ્તી વ્યશ્કતઓ શ્િસ્તના જીવનનું અનુકિણ કિે તો આપણી મધ્યે
આ મુલાકાત પછીના િાિેક રદવસમાં દદીને િજા આપવામાં આવી, પણ
પછીના
રણ રદવસમાં ફિીથી હોશ્સ્પર્લમાં તેઓ દાખલ થયા. તેઓનાં
પ્રેમ, શાંશ્ત, સંપ, ભાઈિાિો અને પિસ્પિ સાિી સમજનું વાતાવિણ સજાટશે અને
ગુજિાતશ્સ્થત પત્ની સાથેની ફોન પિની શ્વનંતી હતી કે, તેઓ પાસે ગ્રોસિી કે
અનેક પ્રચનો આપોઆપ સુલઝાશે.
આ શ્વનંતીમાં પ્રાથટના કિનાિની એક અિજ પણ જણાઈ આવે છે , કે જે મ કોઈ આવક નથી તો તે પહોંિાડશો? જે થી શ્રીજગદીશ રિશ્ચિયન બે મશ્હના િાલે
મુસાને બળતા ઝાડવામાં દશટન આપ્યુ,ં તેમ પ્રભુ મને તમાિી અંગત હાજિીનો તેર્લી ગ્રોસિી તેઓને પહોંિાડી. શ્રી. રદનકિ ર્ેલિના ગ્રુપે પણ ફૂડની હેલ્પ કિી.
અનુભવ કિાવો. કે જે થી માિા જીવન દ્વાિા તમાિા નામનું સન્માન થાય. તમને ર્ુંકમાં જે મને કદી દીઠે જોયા-જાણ્યા નથી, તેવા શ્ન:સહાય વ્યશ્કતને ઘણા ‘ભલા
સમરૂની” મદદરૂપ થયા. પ્રભુ ઈસુએ સંભળાવેલા ઉદાહિણને અનુસિવાનો આ
માન, મશ્હમા અને ગૌિવ મળે!
બનાવ કોઈ માનસન્માન કે લોકશ્પ્રયતા પામવાના હેતથ
ુ ી િજૂ કયો નથી, બલકે,
ગુજિાતીમાં ઘણી કહેવતો છે . જે મકે, ‘અન્ન તેવા ઓડકાિ’, ‘વડ જે વા
વતન ગુજિાતના આપણા જ ‘બંધુ’ને સહાયક બનવાની ભાવના કોમ્યુનીર્ીમાં
ર્ેર્ા’. વગેિે. તે જ પ્રમાણે આપણે જે ને માન આપીએ છીએ તેના જે વા હકીકતમાં
કેળવાય, તેવા શુભ આશયથી પ્રસંગને શ્વગતે ર્ાંકયો છે . કોઈ એક નશ્હ પણ ઘણા
આપણે છીએ અને છે વર્ે બનીશું. તેથી આ શ્વનંતીમાં ઈચવિને આપણા બાહ્
‘ભલા સમરૂની’ અમેિીકામાં હોવા અંગે પ્રભુનો આભાિ!
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21વષટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાં અપિશ્ણત સંતાનોની ફાઈલ 2009માં કિી હોય અને
જાન્યુઆિી, ફેબ્રુઆિી, માિટ- અને એશ્પ્રલ- 2016 શ્વઝા બુલર્ે ીન
અત્યાિે તેઓ યુએસ સીર્ીઝન બનીને પોતાની “ગ્રીનકાડટધાિક તિીકેની ફાઈલ
ફેશ્મશ્લ કેર્ગ
ે િી જાન્યુ-2016
ફેબ્રુ-2016
માિટ-2016
એશ્પ્રલ-2016
15 May 08 08 July-08
08 Aug-08
F-1
22 Sep-08
‘અપગ્રેડ’ કિાવે તો તે ફાઈલ 08 SEP-2008 માં જવાથી સંતાનને આવવામાં
F-2 A
F-2 B
F-3
F-4

01 Aug 14
01 Apr 09
01 Aug 04
22 Apr 03

01 Sep-14
15 May-09
01 Oct-04
08 June-03

22 Sep-14
22 May-09
15 Oct-04
01 July-03

22 Oct-14
15 June-09
22 Nov-04
22 July-03

પાછળના રણ મશ્હનાની શ્વગતના આધાિે પાંિયે કેર્ગ
ે િી દિ માસે કેર્લી આગળ
વધી કે અર્કી તે જાણીને શ્વઝા કયાિે નીકળશે તેનો અંદાજ કાિી શકાય.
ઉપિોકત કોઠા મુજબ એશ્પ્રલ-2016ની શ્વઝા શ્વગત નીિે મુજબ છે :F-1-અમેરિકન સીર્ીઝનનાં 21 વષટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાં અપિશ્ણત સંતાનો-08
SEPTEMBER-2008 (આ મશ્હને સાિી એવી 45 રદવસ આગળ વધી
નોંધ: (યુએસ સીર્ીઝનનાં પશ્ત/પત્ની, યુએસ સીર્ીઝનનાં 21 વષટથી ઓછી
ઉંમિનાં અપિશ્ણત સંતાન, યુએસ સીર્ીઝનનાં માતા/શ્પતાને શ્નકર્તમ કુર્બ
ું જન
તિીકે તત્કાલીન શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્નષક શ્વઝા-કવોર્ા મયાટદા લાગુ પડતી નથી
F-2 A ગ્રીનકાડટધાિકનાં પશ્ત/પત્ની અને 21 વષટથી ઓછી ઉંમિનાં અપિશ્ણત
સંતાનો-22 OCTOBER-2014 (આ મશ્હને 30 રદવસ આગળ વધી છે )
F-2 B– ગ્રીનકાડટધાિકનાં 21વષટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાં અપિશ્ણત સંતાનો15 JUNE-2009 (ગયા મશ્હનાથી 24 રદવસ આગળ વધી છે )
F-3–અમેરિકન સીર્ીઝનનાં પિશ્ણત સંતાનો-15 OCTOBER-2004 (ગયા
મશ્હનાથી 38 રદવસ આગળ વધી), યુએસ સીર્ીઝન માબાપ માર્ે ઘણં જ સારં
F-4–US સીર્ીઝનનાં ભાઈ/બેન, ઓિમાન ભાઈ/બેન-22 JULY-2003
(ગયા મશ્હનાથી 21 રદવસ આગળ વધી છે , જે ભાઈ-બેન માર્ે ઠીક સમાિાિ)
uscis.gov વેબ સાઈર્ ઉપિની છે લ્લામાં છે લ્લી માશ્હતી આખિી ગણવી.
ઉપિોકત બુલર્ે ીન મુજબ આ મશ્હને ફાઈલ ખાસ અગળ વધી છે , આથી આ
પરિશ્સ્થશ્તમાં તો.. F-1 માર્ે 8 વષટથી વધુ િાહ જોવી પડે. F-2 A હવે છે લ્લા 4
મશ્હનાથી આગળ જાય છે , તેથી 1 વષટ 6 મશ્હના જે ર્લી િાહ જોવી પડશે. F-2
B માર્ે 7 વષટ 6 મશ્હના િાહ જોવી પડે. F-3 માર્ે 12 વષટથી વધુ િાહ જુ ઓ
અને F-4 માર્ે 12-13 વષટ િાહ જોવી પડે, F-3 જે પિશ્ણત સંતાનની માતા કે
શ્પતાએ કિેલી ફાઈલના કિતાં F-4-જે ભાઈ કે બહેને પોતાના ભાઈ કે બહેન
માર્ેની ફાઈલ વહેલી આગળ વધે છે .
* ‘બ્લડ િીલેશન’-લોહી સંબંધે પશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બેન, સંતાનો, માતા/શ્પતાનીફેશ્મલી કેર્ગ
ે િીની બધી ફાઈલો િાલુ જ છે . શ્વઝા ફી િૂકવી હોય તો કશી િાહ
જોયા શ્વના સ્પોન્સિશીપનાં પેપિો યુએસ શ્વઝા સેન્ર્િમાં મોકલી દેવાં પણ
શ્વઝાકોલ આવ્યા બાદ સગાંને મોકલવાં શ્હતાવહ છે .
ખાસ નોંધ:-ઉપિોકત, એશ્પ્રલ-2016ના વીઝા બુલર્ે ીનની શ્વગત જોવાથી એક
બાબતે નવાઈ જણાય છે . ફેશ્મલી કેર્ગ
ે િી 1માં યુએસ સીર્ીઝનનાં 21 વષટ કે તેથી
વધુ ઉંમિનાં અપિશ્ણત સંતાનો માર્ેની તાિીખ-08 SEPTEMBER-2008
છે , જ્યાિે ફેશ્મલી કેર્ગ
ે િી 2 B માં ગ્રીનકાડટધાિકનાં 21વષટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાં
અપિશ્ણત સંતાનો માર્ેની તાિીખ15 JUNE-2009 છે . આમ યુએસ સીર્ીઝન
કિતાં ગ્રીનકાડટધાિકનાં 21વષટ કે તેથી વધુ ઉંમિનાં અપિશ્ણત સંતાનોની ફાઈલ
આગળ િાલે છે (જોકે હવે ઝાઝો ફિક નથી), છતાં યુએસ સીર્ીઝન કિતાં
“ગ્રીનકાડટધાિક”ને ફાયદો થાય છે ! આથી જો “ગ્રીનકાધાિક” માબાપે પોતાનાં
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મોડું થાય અને એનો કોઈ ઉપાય નથી. જો તેઓ સીર્ીઝન થયાં ન હોત તો તેમનું
સંતાન 08 February-2009ની તાિીખ મુજબ અમેરિકામાં વહેલું આવી શકત!
િોજગાિ આધારિત વીઝા બુલર્ે ીન એશ્પ્રલ-2016
કેર્ગ
ે િી
અગ્રતા તાિીખ
ગયા માસથી આગળ/પાછાળ
E 1-શ્નષ્ણાત કામદાિો
તત્કાલ
વતટમાન
01
JUL
09
E 2- ધંધાકીય ડીગ્રીધાિકો
ગયા માસ 15 OCT 08 થી
34 વીક આગળ ગઈ
01 JULY 05 ગયા માસ 15 JULY 04થી
E 3- કુશળ કાિીગિો
E W-અન્ય કામદાિો
E 4- િોકકસ પ્રકાિના
વસાહતીઓ
E 5-િોજગાિી ઉત્પન્નકતાટ
ધાર્નમક વ્યશ્કતઓ

(સાિા સમાિાિ)
01 JULY 05
(સાિા સમાિાિ)
તત્કાલ

46 વીક આગળ ગઈ
ગયા માસ 15 JULY 04 થી
46 વીક આગળ ગઈ
વતટમાન

તત્કાલ
તત્કાલ

વતટમાન
વતટમાન

* “અમેિીકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”નાં જાણીતાં લેશ્ખકા શ્રીમતી સુનાશ્લની મિિંર્ તા.
૨૬ માિટ ૨૦૧૬ના િોજ પ્રભુમાં ઊંઘી ગયાના દુ:ખદ સમાિાિ છે . તેઓ
“બાઇબલ”ના ખાસ અભ્યાસી હતાં. “બાઇબલ”નાં વિનોને જીવન સાથે કેવી
િીતે સંકશ્લત કિીને જીવન જીવી શકાય, તેવા બોધાત્મક લેખો તેમની શ્વષેશ શૈલી
હતી. ફોન પિ તેઓ પોતાના લેખો માર્ે ખૂબ ઉત્સાહથી વાતિીત કિતાં. તેઓ
પ્રભુનાં સેશ્વકા તિીકે જીવન જીવી ગયાં છે . “અ. રિ. ન્યૂઝ” તેઓને હાર્દદક
શ્રધ્ધાંજશ્લ અપટતાં પ્રભુને પ્રાથટના છે કે, તેઓ “અનંત જીવનનો વાિસો” પામે!
“અ. રિ. ન્યૂઝ”ને તેઓનાં પ્રેિણાત્મક લેખનનો ન પૂિાય તેવી ખોર્ પડશે.
* આપ સૌ જાણો છો તેમ “અ. રિ. ન્યૂઝ” સતત ૩૭ વષટથી દિ બે મશ્હને પ્રશ્સધ્ધ
થાય છે . સને ૨૦૦૫થી સહાયક તંરીઅને ૨૦૦૭થી તંરી તિીકે માિી માનદ્દ
સેવાઓ િાલુ છે . પ્રભુની દયાથી અને સુજ્ઞ વાિકોની શુભેચ્છાઓથી તા. ૨૨
માિટ ૨૦૧૬થી તંરી આયુષ્યના ૮૩મા વષટમાં પ્રવેશ્યા છે . આ તકે જાહેિ શ્વનંતી
છે કે, તંરી તિીકે કે હાલ સહતંરી તિીકે કોઈ ગુજિાતી શ્િસ્તી સેવા આપવા તૈયાિ
થાય તો “અ. રિ. ન્યૂઝ” ભશ્વષ્યમાં શ્નયશ્મત પ્રશ્સધ્ધ થતું િહે!
નીિેની બૂકો “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”ના વાિકો ઓછા દિે ખિીદી શકે છે ;
(1) “અમેરિકામાં સીશ્નયિોને મળતા લાભો”-$12.00 (શીચપગ સશ્હત),
(2) “યુએ સીર્ીઝશીપ ગાઈડ”-$10.00, (શીચપગ સશ્હત), યુએસ સીર્ીઝનશીપ
મેળવવા માર્ે નવા N-400 ફોમટની સમજ અને હવે 21 પાનના નવા ફોમટ અંગેના
પ્રચનોત્તિ સાથે અદ્યતન 2014ની નવી આવૃશ્ત્ત.
(3) “ડ્રાઇચવગ ઈન યુએસએ ર્ેસ્ર્ ગાઈડ” (અમેરિકાનાં 50 સ્ર્ેટ્સ માર્ે)-$7/ (શીચપગ
સશ્હત)નો િેક/મનીઓડટિ Josh Foundation નામે લખીને એક શ્િઠ્ઠીમાં નામ,
સિનામું અને ફોન નંબિ અને કઈ બૂક મંગાવવી છે તે લખીને-Josh Foundation,
144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 07095 સિનામે મોકલ્યા પછી
બે વીકમાં આપને બૂક ન મળે તો જ ફોન કિશો. િજીસ્ર્િ મેઈલ કિવી નશ્હ.
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