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તતં્રીની કલમે આ પત્ર... તાિીખ ૨૦મી જૂનથી ‘સમિ’ની 

સત્તાવાિ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તબેલામાંથી ઘોડાને ખલુ્લા 

ઘાસના મેદાનમાં છૂટ્ટા મૂકી દે તવેા ઉત્સાહથી લોકો ‘ઉનાળુ 

વેકેશન’ના ટૂંકા-લાંબા ગાળાના પ્રવાસે નીકળી પડતા હોય છે. માનવ સ્વભાવમા ં

મોજ-મસ્તી અને પ્રકૃશ્તની ગોદમા ંરદવસો ગાળવાનું ગમ ેછે.  

   આપણા વતન ગુજિાત-ભાિતમાં ઉનાળાની અસહ્ય ગિમીનો અનેક લોકો 

ભોગ બન્યા. ગિમીની અસિમા ં અનેક ગામોમાં પીવાનાં પાણીનો કકળાટમા ં

સિકાિ તિફથી ખાસ િાહતના ંકામો થયાં નથી, એ અફસોસની વાત છે.  

    ગત તા 11 જુલાઇના િોજ ઉના નજીક મોટા સામરિયાળા ગામે દશ્લત યુવકોન ે

ગૌિક્ષાગેંગ દ્વાિા છડેિોક િોિમાિ માિવાની ઘટનાથી િાજ્ય તથા દેશમા ં ઠેિઠેિ 

જગ્યાએ આ હેવાશ્નયત ભયાાં કૃત્યના પડઘા પડ્યા છે. ગામે ગામ ન ેશહેિે શહેિ 

સામાજીક ન્યાયના ચિથિા ઉડાવતી આ ઘટનાના શ્વિોધમાં િેલીઓ, આવેદનપત્રો, 

સભાઓ, િિાાઓ ઇત્યારદ દ્વાિા...પ્રસ્તુત ઘટના સંબધંે ન્યાયની પ્રબળ માંગ થવા 

લાગી છે. ગજુિાત-ભાિતમા ં ઉંિ-નીિના ભેદ ૨૧મી સદીમાં પણ અિાિમી 

સદીને શિમાવે તેવા છે! ૧૯૪૭મા ં ભાિત આઝાદ થયો તેના ં ૭૧ વર્ા પછી 

‘આભડછેટ’ની બેશિમ ઘટનાઓ અંગે બુશ્ધધજીવીઓ મૌન ધાિણ કિી બેઠા છે. 
આરદ કશ્વ નિચસહના એક ભજનમાં ‘કૂળ ૭૧’ ની જેમ હવે પછીનાં ૭૧ કૂળ 

પૂિા ંથશ ેત્યાિે ‘આભડછેટ’ જશ.ે     

     અહીં એક પ્રચન થાય છે ક,ે જે વ્યવસાય માટે દશ્લતોને અછૂત માનવામા ં

આવે છે. તે વ્યવસાય જ છોડી દેવામાં શો વાધંો દશ્લતોન ેહોય શક?ે    

    સામાન્ય િીતે ઘણા જ્ઞાશ્તઆધારિત વ્યવસાય બદલે છે, તો દશ્લતો પણ 

વ્યવસાય બદલવાનો અશ્ભગમ શરૂ કિ ેતો.... પાંિ-પિીસ વર્ ેજે વ્યવસાય માટ ે

દશ્લતો અસ્પૃશ્ય ગણાય છે તે વ્યવસાય કોણ કિશ?ે     

   યુનાઈટડે સ્ટટે્સ ઓફ અમેરિકામાં પ્રમુખપદની િુંટણી ગશ્ત પકડી િહી છે. 

અમેરિકન િૂંણી પધધશ્ત મુજબ પિાસ ે િાજ્યોમા ં ‘પ્રાયમિી ઈલેક્શન’મા ંદેશના 

મુખ્ય બે પક્ષ ‘રિપબ્લીકન’ અને ‘ડેમોિેરટક’ના પ્રમુખપદના અનેક 

ઉમેદવાિોમાંથી ‘પ્રાયમિી ઈલેક્શન’મા ં ‘રિપશ્બ્લકન પક્ષ’ના શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્ર્મ્ફ 

સત્તાવાિ ઉમેદવાિ ઘોશ્ર્ત થઈ ગયા છે. જ્યાિે  ‘પ્રાયમિી ઈલેક્શન’મા ં‘પ્રાયમિી 

ઈલેક્શન’મા ંશ્રીમશ્ત શ્હલાિી ક્લીન્ટન સૌપ્રથમ અમેરિકન મશ્હલા ઉમેદવાિ તિીક ે

સત્તાવાિ ઘોશ્ર્ત થયાં છે.   

   પોતાનાં શ્વવાદાસ્પદ આડેધડ શ્નવેદનો માટે ‘રિપશ્બ્લકન પક્ષ’ના શ્રી ડોનાલ્ડ 

ટ્ર્મ્ફ માનવતા શ્વરૂધધની શ્વિાિધાિા ધિાવતા હોવાની છાપ ધિાવે છે. 

‘રિપશ્બ્લકન પક્ષ’ના જાણીતા િહિેાઓ ખૂલ્લેઆમ ‘ડેમોિટેીક’ના પક્ષે કામ કિી 

િહ્યા છે. તેમ છતા ં ઉદ્દામ શ્વિાિધાિા ધિાવતા અમેરિકન મતદાિો શ્રી ડોનાલ્ડ 

ટ્ર્મ્ફન ેસમથાન આપે છે.   

   પૂવા પ્રમુખશ્રી બીલ ક્લીન્ટનનો સત્તાવાિ પ્રમુખપદનો કાયાકાળ અગંત શ્વવાદન ે

બાદ કિતાં શાંશ્ત અને આર્થથક સધધિતાને કાિણે શ્રીમશ્ત શ્હલાિી ક્લીન્ટનન ે

સહાયકાિક બની િહેશે, તેમ જણાય છે.   

   અમેરિકન પ્રમુખપદની િૂંટણીના ઈશ્તહાસમાં સૌપ્રથમ મશ્હલા ઉમદેવાિ તિીક ે  

શ્રીમશ્ત શ્હલાિી ક્લીન્ટન ભાશ્વ પ્રમુખ તિીક ેઈશ્તહાસ સજે તો નવાઈ નશ્હ!   

    આતંકવાદી િાક્ષસો માઝા મૂકી િહ્યા છે. અત્યંત કમકમારટભિી. હત્યાઓમા ં

તેઓ જે આનંદ લઈ િહ્યા છે, તેનો ઉપાય સામૂશ્હક લડાઈ શ્સવાય બીજો કોઈ 

ઉપાય નથી. શ્વચવના તમામ દેશો શાંશ્ત ઈચ્છી િહ્યા છે, સામાશ્જક સંસ્થાનુ ં

મૂળભૂત એકમ ‘કુટુંબ’ આતંકવાદને અટકાવવા ઉપયોગી થાય તેમ છે. આ માટ ે

સામાશ્જક આદશા સંસ્થાઓ કુટુબં ભાવનાન ે સમથાન આપે તવેા કાયાિમોથી 

કુટુંબોની કાયાપલટ કિ ેતે જરૂિી છે. સામાન્ય િીતે મોટાભાગનાં કુટુંબો કોઈ ને કોઈ 

ધમા પિ આસ્થા િાખીને જીવન ગજુાિતુ ંહોય છે. કોઈ ધમા માનવહત્યાનું સમથાન 

કિતો નથી. તમે છતા ંધમાને નામે માનવહત્યા આિિવાનું વલણ ‘િૂિતા’ હોવાનુ ં

ભાન ધમાને નામે િલાવાતા આતંકને કોણ સમજાવ?ે   

     જ્યાિે પણ એક સામાન્ય કુટંુબંનો દીકિો ક ેદીકિી પોતાના પરિવાિને છોડીને 

કોઈ આતંકી ગપૃમા ંજોડાય છે ત્યાિ ેકોઈ પણ ‘આતંકી ગપૃ’ મજબૂત થાય છે. 

એક સામાન્ય કુંટુંબનો દીકિો કે દીકિી પોત ેતો મિે છે, પણ પોતાના ગૃપની છૂપી 

યોજનાથી કોણ જાણે કટેલાયે માનવોને િહેંસી નાખ ેછે.  

    આથી ધાર્થમક સંસ્થાઓ, ધમાને ઉજાગિ કિતી અન્ય સંસ્થાઓ અને સ્વૈશ્ચ્છક 

સંગઠનો કોઈ એક કુટુબંનો યુવક/યુવતી ‘આતંકી ગૃપ’મા ંન જોડાય તેવા કાયાિમો 

યોજવા જોઈએ.  

    કુટુંબો આતંકવાદમાં જોડાય તે મુખ્ય ચિતાની બાબત ગણાય, તેમ કુટુંબો 

‘ડીવોસા’થી તૂટે તે હાલમા ંવધુ ચિતાની બાબત છે.       

    ‘ડીવોસા’ લેનાિ પશ્ત/પત્નીન ે સંતાન ન હોય તો ઠીક છે, બાકી સંતાન 

માતા/શ્પતા શ્વહોણં બની જાય છે. ‘રડવોસી’ પુરૂર્ કે મશ્હલા અન્ય લગ્ન કિ ેતો 

તેઓનું સતંાન/સંતાનો માતા/શ્પતાનો સાિો પ્રેમ ગમૂાવે છે. તવેા ં સંતાનો માટે 

કોઈ આદશા લગ્ન ઉદાહિણ માટે હોતું નથી.  

    જેઓ કૌટુંબીક સંબંધો તોડે છે, તેઓ પ્રભુ સાથેના સીધા સબંંધો તોડે છે, તેનુ ં

તેઓને ભાન હોતુ ંનથી. કટુુંબમાં એકતા જળવાય તો કૌટુંબીક પ્રેમનું સાિંુ સખુ 

મળે. કાિણ કૌટુંબીક પ્રેમ પ્રભુ સાથેના સંબધંો દૃિ  બનાવ ેછે. સંતાનોમા ંસાિા 

સંસ્કાિોનુ ં ચસિન થતુ ં િહે છે. આથી આ પ્રકાિના પરિવાિથી સમાજમાં અન ે

દેશમા ંશાંશ્ત જળવાઈ િહે છે. આપને લાગશ ેક,ે આવા ંકુટુંબોનો વધાિો થાય તો 

નાનુ ં શુ ં પરિવતાન લાંબા ગાળ ે પરિવાિ, દેશ અન ે દુશ્નયામા ં શાંશ્ત લાવી શકે.      
આપોઆપ ‘આતંકી ગપૃો’ નબળાં પડતાં જાય અન ેદેશ/દુશ્નયામાં શાંશ્ત જળવાય.      

     તાજેતિમાં ‘આત્મશ્વલોપન’ અને ‘આત્મહત્યા’ના અનકે બનાવો સમાજ 

અને દેશ-દુશ્નયાનો ચિતાનો શ્વર્ય છે. સિકાિ સામેની િજૂઆત અ સાંભળતા,ં 

હેિાન કિતાં ગૃપ સામ ેલાિાિ બનતા ં‘આત્મશ્વલોપન’નો માગા અપનાવાય છે. 

જેનાથી કોઈ હેત ુસિતો નથી. કદાપી અન્ય અંગત કાિણો પણ ‘આત્મશ્વલોપન 

માટે કાિણભૂત હોઈ શક.ે    

   જુવાન અને હવે તો આધેડ પણ કોઈ કાિણસિ અત્મહત્યા તિફ વળે છે ત્યાિ ે

સમાજે એવી ઘટનાઓને ગભંીિતાથી ધયાન પિ લ્ર્વી જોઈએ.  

   ઉપિોક્ત બંન્ને સ્વહત્યા કટુુંબોને નોધાિા ં બનાવી દે છે. આથી કુટુંબ જો 

પોતાની હિેક ચિતાઓ પ્રભનુે સોંપ ેતો કટુુંબોમાં બનતા સ્વહત્યાના બનાવો જરૂિ 

ઘટે અન ેકુટુંબ, સમાજ અને દેશમા ંશાંશ્ત જળવાઈ િહે.    

    આપણ ે ઇચવિનું શ્શક્ષણ શ્વસિી ના જઇએ; આપણા હ્રદયે ઇચવિની 

આજ્ઞાઓન ેસઘંિી િાખવી; કેમ ક ે તે આપણને દીઘાાયુષ્ય, આવિદાનાં વર્ો તથા 

શાંશ્તની વૃશ્ધધ આપશ.ે કૃપા તથા સત્ય આપણે ત્યાગગીએ નશ્હ. તઓેને આપણે 

ગળ ેબાંધીએ; તેઓને આપણા હ્રદયપટ પિ લખી િાખીએ; તેથી આપણે દેવ તથા 

માણસની નજિમાં કપૃા તથા સુકીર્થત પામીશુ. ખિા હ્રદયથી ઇચવિ પિ ભિોસો 

િાખીએ, અને આપણે આપણી પોતાની જ અક્કલ પિ આધાિ ન િાખીએ. 

આપણા સવા માગોમાં ઇચવિની આણ સ્વીકાિીએ, એટલે ઇચવિ આપણા 

િસ્તાઓ પાધિા કિશ.ે આપણે આપણી નજિમાં જ્ઞાની ન થઇએ, ઇચવિનો ડિ 

િાખીને દષુ્ટતાથી દૂિ થઇએ; તેથી આપણં શિીિ નીિોગી થશ,ે અને આપણા 

હાડકાં બળવંત િહેશ.ે પશ્વત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ નીશ્તવિનો ૩ : ૧ થી ૮ -Page o1  
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 “બાઈબલ સ્ટડી”-જુલાઈ-ઑગષ્ટ ૨૦૧૬ના પ્રચનો: 

શ્િભાગ ૧. નીિનેા પ્રચનોના જિાબો ૨ કાળિતૃાાંત, યહોશઆુ, ઉત્પશ્િના 

પસુ્તકમાાંથી શોધીન ેજિાબ આપો;       

પ્ર. ૧) કઈ િાણી સુલેમાનની કીર્તત સાંભાળી તનેી પિીક્ષા કિિા શુાં શુાં સાથ ેલઈન ે

આિી?   

પ્ર. ૨) િાત્રે દિેે સુલેમાનન ેકહ્ુાં ક,ે માગ, હુાં તન ેશુાં આપુાં? તેણે શુાં માગયુાં?  

પ્ર. ૩) તે જગયાનુાં નામ શ્ગલગાલ શા માટે પાડિામાાં આવયુાં?   

પ્ર. ૪) યહોશુઆએ શ્શશ્ટટમમાાંથી બે માણસોને જાસુસ તિીક ેશા માટ ેમોકલ્યા?  

પ્ર. ૫) ફારૂન ેયુસુફનુાં નામ શુાં પાડયુાં? અન ેકોની સાથે લગન કિાવયાાં? 

શ્િભાગ ૨. નીિનેા પ્રચનોના જિાબ શ્નગગમન, ઉત્પશ્િ, ૨ િાજા, ૧ િાજા અન ે 

હઝરકયલેમાાંથી શોધો;    

પ્ર. ૧) મુસાના સસિાનુાં નામ શુાં? તે શુાં સાથે લઈને આવયો હતો? 

પ્ર. ૨) કોણ ઈસહાક તથા રિબકાહના જીિને સાંતાપરૂપ હતી? 

પ્ર.૩) તેઓએ રિબકાહન ેશો આશીિાગદ આપ્યો?     

પ્ર. ૪) ઈસ ુકઈ જગયાએ અને કોનાથી બાશ્પ્તસ્મા પામ્યો?         

પ્ર. ૫) યોશીઆ િાજ કિિા લગયોત્યાિ ેતે કેટલા િર્ગનો હતો? ને કેટલાાં િર્ગ િાજ 

કયુું? 

૬) પ્રભ ુ યહોિાહ યરૂશાલેમમાાંથી માણસ તથા પશુઓનો સાંહાિ કિિાન ે શુાં 

મોલકશ?ે    
શ્િભાગ ૩. હબાક્કકુ, હાગાય, ઝખયાગહ અન ે અયબૂના આધાિ ે ખાલી જગયા 

પિૂો;  

પ્ર. ૧) મૂર્તતકાિે ___ ઘડી છે તે  ___, ____. તનેે  શો ___ થાય છે?  

પ્ર. ૨) ત્યાિ ે____ પછૂયુાં જો ____. ___,  ___, તેને ____ શો થાય છે?        

પ્ર. ૩) જે  ____મેં ___ આગળ મૂકી છે તે જુઓ, એક ____. ___, ___છે.                                                        

પ્ર. ૪)  ___ નામનો પુરૂર્ તે પોતાના ___, ____. ઊગી નીકળશ,ે તે ___, 

____. બાાંધશે.    

પ્ર. ૫)  તેની કને ___, ____. છે ___ તથા ___, ____. છે. ____ તથા___, 

____. તનેો છે.   

“બાઈબલ સ્ટડી” મ-ેજૂન, ૨૦૧૬ના પ્રચનોના સાિા જિાબો મોકલનાિ 

‘બાઈબલપ્રમેી’ઓની યાદી. સૌને “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”નાાં અશ્ભનાંદન!  

૧) સ્ટેલા પિમાિ- નોથગ બગગન, ન્યૂ જસી,  

૨) કમુુદીની આિ. સોલાંકી-કનેક્ટીકટ     

૩) એશ્મલ્યા રિસ્ટી-જસી સીટી, ન્યૂ જસી  

૪) િીબેકા ડાયલ-ન્યુયોકગ,  

૫) લીલીયન જે. જોન-નોથગ બગગન, ન્યૂ જસી,  

૬) ભાનુ રિસ્ટી-કેશ્લફોર્તનઆ,  

૭) શાાંતાબેન એમ. િાઠોડ-નોથગ બગગન, ન્યુ જસી,  

૮) યશિાંતી રિશ્ચિયન-કેશ્લફોર્તનઆ.    

* “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”ને મળેલાાં દાનની યાદી-           

$10/ એશ્મલ્યા રિસ્ટી-જસી સીટી, ન્યૂ જસી   

“અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ” ઉદાિરદલ દાતાઓનો હાર્દદક આભાિ માને છે!  

સત્યને સાક્ષીની જરૂિ નથી, 

સત્ય પોતાનામાાં જ સાક્ષી છે, 

સત્ય સનાતન છે, આિાંભથી તે પોત ેજ છે, 

ૐ. જે શબ્દ સત્ય છે, 

જેને ફક્ત શબ્દથી સાંબોધિામાાં આિે છે,... 

ૐનો અથગ તો શબ્દ છે, 

િેદપુિાણો, ગ્રાંથો,અને ઉપશ્નર્દો, 

સિગ ૐનો ઉપયોગ કિ ેછે,  

કાિણ કે ૐ પ્રથમથી છે, 

ૐ શબ્દ છે અને શબ્દની વયાખ્યા પ્રભુ ઈસુ શ્િસ્ત છે, 

બાઈબલને શ્િસ્તીઓનુાં ધમગપુસ્તક કહેિામાાં આિે છે, 

પણ તે તદ્દન ખોટી િાત છે, 

સત્ય કદી પણ સીશ્મત નથી, 

બાઈબલ તો સિગ માણસોનુાં ધમગપુસ્તક છે, 

કેમકે ઈચિિન ેકોઈક જ્ઞાશ્ત,કે ભાર્ા સુધી શ્સશ્મત કિી શકાતો નથી. 

ઈચિિ સિોપિી, સિગજ્ઞ અને સિોને અથ ેછે, 

શુાં શુદ્ર? 

કે શુાં બ્રાહ્મણ? 

શુાં ઊંિ? કે 

શુાં  નીિ? 

સિગને ઉત્પન્ન કિનાિ અને સિગનો િિશ્યતા ઈચિિ એટલે 

સિગનો િિશ્યતા આ ૐ છે,   

બાઈબલમાાં .ૐ જે લખિામાાં ''ૐ'' છે તે જરૂિ લખિામાાં કે િાપિિામાાં નથી 

આવયુાં પણ તેની વયાખ્યા એટલે શબ્દ જરૂિ લખિામાાં આવયો છે. 

.''ૐ એટલે શબ્દ અને શબ્દ એટલે પ્રભુ ઈસુ શ્િસ્ત'' 

બાઈબલ આ શબ્દ શ્િર્ે ઘણાં જ સિોટ અને સત્ય શ્શક્ષણ આપે છે. 

ઉત્પશ્િ ૧:૧ માાં લખ્યુાં છે ક ે

''આરદએ દિેે આકાશ તથા પૃથ્િી ઉત્પન્ન કયાગ'' 

આ આરદ શુાં છે? 

તેનો જિાબ પ્રભુ ઈસનુો શ્શષ્ય જણાિે છે ક,ે 

''આરદ એ શબ્દ હતો, શબ્દ દેિની સાંઘાત ેહતો, 

અને શબ્દ દિે હતો'' 

યોહાન ૧:૧ 

પ્રભુ ઈસુ શ્િસ્ત કાંઈ િીતે શબ્દ છે તેનો ખુલાશો પણ બાઈબલ આપે છે, 

''જે આિાંભથી હતુાં, જે અમે સાાંભળયુાં, જે અમે પોતાની આાંખ ેજોયુાં, જેને અમ ે

શ્નહાળયુાં, અને જેને અમે અમાિ ેહાથે સ્પશગ કયો, તે જીિનના શબ્દ સાંબાંધી અમ ે

તમને કહી દેખાડીએ છીએ.'' 

૧ યોહાન ૧:૧ 

બાઈબલ ઘણો જ સ્પષ્ટ અને સિોટ ખુલાશો આપ ેછે આ શબ્દ ૐ શ્િર્,ે 

ૐ એટલે માત્ર અને માત્ર પ્રભુ ઈસ ુશ્િસ્ત. 

જ્યાિે ''હરિૐ'' ઉચ્િાિિામાાં આિ ેત્યાિ,ે 

હરિ એટલે ઈચિિ અને ૐ એટલે ઈસ.ુ 

તેનો પૂિો અથગ છે, ઈચિિઈસ,ુ 

તથેી શ્મત્રો બાઈબલ ત ેફક્ત શ્િસ્તીઓનુાં ધમગપસુ્તક છે તમે નશ્હ પણ દિકે 

સત્યના શોધકનુાં આ પસુ્તક છે, 

પ્રભુ ઈસુએ કહ્ુાં ક,ે 

શોધો તો તમને જડશે. 

માથ્થી 7:7 

દિેક જે સત્યનો શોધક છે તણેે બાઈબલ અિશ્ય િાાંિિુાં સત્યને જે કોઈ શોધે છે 

તેને સત્ય જરૂિ પ્રાપ્ત થાય છે, (ફેસ બૂક ઉપિથી/તા. 6/14/16)   

    ઈસ ુશીખિીત પ્રાથગના (ગતાાંકથી િાલુ.. લેખાાંક ૬) 

                 -િેિ. ડો. સ્નેહલતા પટેલ (Brooklyn, NY)     

“રદિસની અમાિી િોટલી િોજ િોજ અમન ેઆપો.” લૂક:૧૧  

“િોજની જેમ આજે પણ અમને અમાિો ખોિાક આપો.” 

માથ્થી-૬: ૧૧ શ્શષ્યો પ્રભુ ઈસનુી સાંગતમાાં હાંમેશાાં િહેતા 

હતા.ત્યાાં તેમણે પોતાના ગુરુનુાં પ્રાથગનામય જીિન અન ે

િાસ્તશ્િક જીિનમાાં તેનુાં પ્રકટીકિણ-પ્રભુ            Page-02 
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 ઈસુનાાં સિેાકાયગની આમજનતા પિ અસિો- અાંગે તેઓએ આાંખોએ જોયુાં હતુાં 

અન ેઅનુભવયુાં હતુાં. બીજી તિફ તેઓ પણ પ્રાથગના કિતા હતા. અને છતાાં પણ 

દૈશ્નક જીિનમાાં તનેી અસિો જોિા મળતી નશ્હ. તેથી શ્શષ્યો પ્રભુન ે કહે છે ક,ે 

પ્રભ,ુ તમાિી સફળતાનુાં િહસ્ય અમને બતાિો. જેથી અમાિાાં જીિનો પણ ફળિાંત 

બને. શ્શષ્યોની માગણીને માન આપીને પ્રભુ તેમને નમનૂાની પ્રાથગના શીખિે છે.    

        આ પ્રાથગનામાાં સાત શ્િનાંતીઓ છે. જેમાાંની પહેલી ત્રણ શ્િનાંતી-તમારુાં નામ 

પશ્િત્ર મનાઓ, તમારુાં િાજ્ય આિો, જેમ સ્િગગમાાં તેમ પૃથ્િી પિ તમાિી ઈચ્છા 

પૂિી થાઓ-શ્િર્ે આપણ ેસશ્િસ્તિ જોઈ ગયા. તે ત્રણેય શ્િનાંતીઓ ઈચિિ સાથ ે

સાંબાંધ ધિાિે છે.  

     પ્રાથગના કિનાિ દિકે વયશ્ક્ત િોજ િોજ આ ત્રણ શ્િનાંતીઓ ઉપિ ધ્યાન કેશ્ન્દ્રત 

કિતાાં તેમાાં િહેલા શ્શક્ષણને પોતાના જીિનમાાં આિિણમાાં મૂક ે તો તેઓના 

જીિનમાાં નોંધપાત્ર ધિખમ ફેિફાિ જોિા મળે. એટલુાં જ નહીં પણ િમળની જેમ 

તેની અસિો બીજાઓ પિ પણ પડશ.ે  

    િોથી શ્િનાંતી છે “દિિોજની જેમ આજે પણ અમન ેઅમાિો ખોિાક આપો.” 

આપણી દૈશ્હક અને આશ્ત્મક જરૂરિયાતો સાંતોર્િા માટનેી આ શ્િનાંતી છે. 

શાિીરિક તાંદુિસ્તીનો આધાિ દૈશ્નક પોર્ણ પિ િહેલો છે. તમેજ “Once a week 

worship makes us weak.” મતલબ ક ે અઠિારડયામાાં એક િખત 

ભજનસિેામાાં થોડો સમય ગાળિાથી આપણી આશ્ત્મક જરૂરિયાત સાંતોર્ાતી 

નથી. આપણે નબળુાં શ્િસ્તી જીિન જીિીએ છીએ. આ ઉપિાાંત આપણન ે

સમાજની જરૂિ છે. જેમ સગડીમાાં સળગતા બધા કોલસા સાથ ેહોય તો તે સિસ 

સળગે છે. સાથે સાથ ેગિમી આપતાાં ખોિાકને િાાંધ ેછે. પ્ણ એક સળગતો કોલસો 

સગડીમાાંથી લઈ તને ેબીજા સળગતા કોલસાથી અલગ મૂકો તો થોડી જ િાિમાાં 

તે કોલાસો હોલાિા માાંડશે. એજ પ્રમાણ ેમનુષ્ય સામાશ્જક છે અને ત ેસમાજ 

પિ શ્નભગિ છે. આ શ્િનાંતીમાાં ‘િસુધિૈ કુટુાંબકમ’ની ભાિના છે. જો ખેડૂત 

હળતાળ પિ જાય અન ે અનાજ ન પકિ ે તો માનિજાતન ે ખેડૂતના યોગદાનની 

કકમત જણાય. સાથે સાથે ખડેતૂન ેપાણ આડસિો થાય.    

     આ સાદા શબ્દો આપણને ઘણાં બધુાં શીખિી જાય છે. ખોિાક એકલો જ જીિ 

ટકાિી િાખિા પૂિતો નથી. પશ્િત્રશાસ્ત્ર જણાિ ેછે ક,ે મનુષ્ય કેિળ િોટલી ઉપિ 

જ જીિતો નથી. જીિનમાાં િોટલી કિતાાં પણ િધાિ ે અગત્યની બીજી બાબતો 

છે.(લૂક-૪: ૪) િળી માથ્થી ૪: ૪માાં પ્રભુ કહે છે ક,ે “માણસ કેિળ િોટલીથી 

નશ્હ; પિાંત ુઈચિિના પ્રત્યેક િિનને આધીન થિાથી જીિન પામે છે.”  

     અશ્ગયાિમી સદીની મળી આિેલી પેપાઈિસની પ્રતમાાં જે શબ્દો લખેલા છે, 

તેનો ભાિાથગ આ પ્રમાણે થાય છે. “આજની િોટલી, સ્િગગમાાંથી દિેનાાં િિનો 

અમને આપો.” જૂના કિાિમાાં દિે ે ઈસ્રાએલપતુ્રોન ે પાાંિ રદિસ સુહી ફક્ત એક 

રદિસ પૂિતુાં જ માન્ના એકઠુાં કિિાની સૂિના આપી હતી (શ્નગગમન: ૧૬: ૪-૫)  

આપણે ઈચિિ સાથેની સાંગત અન ેદેહનુાં િોજ િોજ પોર્ણ કિિાની અગત્યતા છે.  

     પ્રાથગના અને અમલીકિણ શ્સક્કાની એક બાજુ જેિા છે. કિણી શ્િના પ્રાથગના 

ફળિશ્હત છે. દા. ત. ખેડૂત પ્રથમ જમીન ખેડ ેછે, ખાતિ નાખ ેછે અને પછી બી 

નાખ ેછે. ત્યાિ બાદ િારિનુાં સીંિન કિ ેછે. નનદામણ કિ ેછે, ખાતિ નાખ ેછે. ત્યાિ ે

તે ફસલ લણ ે છે. તે જ પ્રમાણ ે આપણે પણ આપણી શ્િનાંતીઓનો જિાબ 

મેળિિા તેને લગતા પ્રયત્નો કિિા જોઈએ. જેમકે કુટુાંબમાાં આશીિાગદો મેળિિા 

હોય તો બાળકોન ેયોગય સાંસ્કાિોનુાં સીંિન કિિુાં જોઈએ. માતાશ્પતાએ નમનૂારૂપ 

જીિન જીિિુાં જોઈએ, િગેિે. ઈચિિની સહાય અને આપણા પ્રયત્નો જ્યાિે સાથે 

કામ કિ ેછે, ત્યાિે જ આપણે પોતાને માટ,ે કુટુાંબને માટ,ે સમાજને માટે દેશ અન ે

શ્િચિન ેમાટે આશીિાગદની નહેિ બની શકીશુાં.  

       ઈસુએ કહ્ુાં, “જીિનની િોટલી હુાં છુાં, જે કોઈ માિી પાસ ેઆિે છે તને ેફિી 

ભૂખ લાગશે નશ્હ.: (યોહાન: ૬: ૩૫) જ્યાિે આપણે પ્રભુ ઈસનુી સાંગતમાાં 

જીિતાાં તનેા પિ આધાિ િાખીએ છીએ, શ્િચિાસ કિીએ છીએ ત્યાિ ેઈચિિનાાં 

િાનાાંનો આશીિાગદ માણિા મળે છે. આ જગત જે દિેની કૃશ્ત છે અન ેજે પાપના 

કાિણ ેજગત દોશ્ર્ત બન્યુાં છે, તેમાાં આપણા અન ેઅન્ય શ્િચિાસીઓ દ્િાિા પ્રભનુુાં 

સામથ્યગ કાયગ કિ ે છે. ઈચિિ લોકોની જરૂરિયાતો પૂિી પાડ ેછે શ્મશન દિાખાનાાં, 

હોસ્ટેલો, શાળાઓ, કોલેજો, ટેકનીકલ સ્કૂલો, નર્સસગ સ્કૂલો, િગેિ ેમાનિજાતના 

શ્િકાસમાાં મહામૂલો ફાળો આપ ે છે. પાિસ્પારિક અિલાંબનની સમજ અન ે

અમલીકિણ આપણા પોતાના માટે તેમ જ જરૂરિયાતમાંદોન ે માટે આશીિાગદની 

નહેિ બની જાય છે.   

     આ શ્િનાંતી આપણી જરૂરિયાત પૂિી પાડનાિ છે તેિો દૃઢ શ્િચિાસ કિાિે છે. 

એક પાળક પોતાના એક બેિોજગાિ સભાસદને માટે ખોિાક લઈને મલુાકત ેગયા. 

દીકિીએ ભોજન તિફ હાથ લાંબાિીને આ પ્રમાણે પ્રાથગના કિી,” િહાલા પ્રભ,ુ આ 

ખોિાકને માટે હુાં આભાિ માનુાં છુાં. મન ેખાતિી જ હતી ક ેતમે અમાિી પ્રાથગના 

સાાંભળશો જ.” શુાં આપણે પ્રાથગના કિીએ છીએ ત્યાિ ેપ્રભુ આપણી પ્રાથગનાનો 

પ્રત્યુિિ આપશ ેજ તિેો શ્િચિાસ ધિાિીએ છીએ?  

     િહાલાાંઓ, પ્રાથગના એ આપની સહાયનો સ્રોત છે. ઈચિિની ઈચ્છા આ પૃથ્િી 

પિ પૂિી કિિાની સામૂશ્હક પ્રાથગનાના એક અાંગરૂપ બનાિે છે. પ્રાથગના ઈચિિપિની 

શ્નભગિતા દશાગિે છે, તેથી િાલો, પ્રભનુી ઈચ્છા ઈચિિનાાં િિનોના િાિન, મન, 

અભ્યાસ અને પ્રાથગના દ્વાિા જાણી તે પૂિી કિિામાાં આપણો ફાળો આપીએ.  

     પ્રભુની આગળ નમ્ર બનીએ. આપણા અપિાધોની કબૂલાત કિતાાં ક્ષમા 

માગીએ અન ે સ્િીકાિીએ. ઈચિિની સાંગતમાાં દૃઢ બનીએ. કાિણ પ્રભ ુ ઈસ ુ

આપણા જીિનની િોટલી છે.  

 

ઈસ,ુ માનિથી અશ્ધક: પસુ્તક પરિિય 

 (“More than a Carpenter” by Josh McDowell and Sean 

McDowel, Revised edition, 2009)  

(િેિ. ડો. પરિમલ િોય, પાળક, િિગ ઓફ ઈશ્ન્ડયા, કેશ્લફોર્તનયા, યુ.એસ.એ.   

Email: apchaseroy@hotmail.com)   

જોશ મેકડોિેલનુાં પુસ્તક “ઈસ માનિથી અશ્ધક”, પ્રભુ ઈસુ શ્િસ્તના દાિાઓના 

ઝીણિટભયાગ સાંશોધનનો શ્નિોડ છે. પ્રભુ ઈસ ુશ્િસ્તના શુભ સાંદેશના સત્ય શ્િશ ે

સિોટ સાક્ષીરૂપ આ પુસ્તક િાિકના હૃદયને જકડી લે તેિુાં અને આશ્ત્મક તરૃ્ા 

છીપાિે તિેુાં છે. “શ્િસ્તી શ્િચિાસ એ કોઈ ધમગ નથી.... ઈસ ુ શ્િસ્તમાાં ઈચિિ 

માનિજાત પાસ ેઆિે છે.” આ સમજૂતી ઈચિિ શ્િર્ેનો આપણો શ્િિાિ બદલી 

નાખ ેછે. શ્િસ્તી કટુુાંબમાાં જન્મેલા હોય કે શ્િસ્ત શ્િચિાસથી અપરિશ્િત, પણ તે 

પ્રત્યે કુતૂહલ િાખનાિ હોય, તે દિેક વયશ્ક્ત માટે આ પુસ્તક િોક્કસ આશ્ત્મક અસિ 

પમાડનારુાં શ્નિડશે. લેખકના જીિન પરિિતગનની િસપ્રદ કથા પણ અહીં િણગિેલી 

છે. “More than a Carpenter”ની અાંગ્રેજી આિૃશ્િની બે કિોડ, શ્સિેિ લાખ 

નકલો બહાિ પડી િીકી છે અન ે શ્િચિની સો કિતાાં િધાિે ભાર્ાઓમાાં તનેુાં 

ભાર્ાાંતિ થયુાં છે.  

     આ પુસ્તકનો ગુજિાતી અનિુાદ શ્રીમતી ઑગસ્ટા પૉલ દ્વાિા કિિામાાં આવયો 

છે. “શાલોમ ફોિ એશ્શયા” શ્મશ્નસ્રીના ડયિેક્ટિ િેિ. શાાંશ્તલાલ ગોશ્હલ દ્વાિા તેનુાં 

પ્રકાશન કિિામાાં આવયુાં છે. હિ ે આ પુસ્તક સૌ પ્રથમિાિ આપણી પોતાની 

માતૃભાર્ામાાં િાાંિિાનો અને અને આપના શ્મત્રોને આપિાનો અનેિો લ્હાિો  

માણિાની તક અિશ્ય ઝડપી લેશો. આ પુસ્તક મેળિિા માટે નીિે જણાિેલ 
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માિો ફિી પાછો આિનાિ પ્રભ-ુસ્ટીિન્સ ડી. મેકિાન (East Brunswick, NJ)   

   િાિક શ્મત્રો! તમે બહુ િર્ોથી સાાંભળતા આવયા હશો ક,ે પ્રભુ ઈસ ુપાછા આિી 

િહ્ા છે. તમે નાનપણમાાં આ િાત સાાંભળી હશે અને હિે તમે કદાિ િૃધ્ધાિસ્થાન ે

આિે પહોંિી ગયા છો, છતાાં હજી પ્રભુ પાછા આવયા નથી.          

બે હજાિ િર્ગ પહેંલાાં અપાયેલુાં એ િિન, હિે જાણે કે પૂરુાં થિા તલપાપડ થઈ િહ્ુાં 

હોય તેમ લાગ ે છે. જગતમાાં િાિ ે તિફ નજિ કિતાાં અશાાંશ્ત અન ે આતાંકિાદ, 

અિાજકતા, ખનૂામિકી, જોઈ સાાંભળીન ેસહસા બોલાઈ જિાય છે, પ્રભુ પાછા 

આિી િહ્ાની આ શ્નશાની છે.    

     પ્રભુ ઈસુ આિશ ે અને માંડળીને ગગનમાાં લઈ લેશ,ે માંડળી સાથે સાત િર્ગ 

ગગનમાાં િહેશે. આ સાત િર્ો પહેલાાં શ્િસ્તી શ્િિોધી પ્રગટ થશ ેઅને ઇસ્રાએલ 

સાથે સાત િર્ગનો કિાિ કિશ,ે અને સાડાત્રણ િર્ે કિાિ તોડી નાખશે અન ે

ઇસ્રાએલના માંરદિમાાં યજ્ઞો બાંધ કિાિશ.ે (દાશ્નયેલ ૯: ૨૭) ઇસ્રાએલન ે

સતાિિામાાં આિશે ત્યાિ ેપ્રભનુો કોપ પૃથ્િી પિ પ્રગટ થશ,ે સાત પ્યાલા િેડાશ ેતે 

િખત ેઇસ્રાએલ પ્રજાને જેમ શ્મસિમાાં શ્મસિીઓથી આલાયદા િાખ્યા હતા તેમ 

(શ્નગગમન ૮: ૨૨, ૨૩, ૯: ૪, ૨૬, ૧૦: ૨૩, ૧૨: ૨૩) પ્રભ ુસાંતાડી િાખશ.ે 

િાલ, માિી પ્રજા, તાિી પોતાની ઓિડીમાાં પેસ, ને પોત ેમાાંહ ેિહીને બાિણાાં બાંધ 

કિ. કોપ બાંધ પડ ેત્યાાં સુધી થોડી િાિ સાંતાઈ િહે. (યશાયા: ૨૬: ૨૦)   

    પાપથી લદાઈ ગયેલી એિી સાત પ્રજાનો નાશ કિિાનો પ્રભનુો ઈિાદો હતો, 

પણ તે પ્રજાના પાપનો ઘડો ભિાયો નહોતો. (ઉત્પશ્િ: ૧૫: ૧૬) ઈબ્રાહીમને દિે ે

કહ્ુાં, િાિસો િર્ગ લગી તાિા લોકોને દ:ુખ દિેામાાં આિશ,ે ત્યાિ પછી તેઓ ઘણી 

સાંપશ્િ લઈને નીકળશ.ે (ઉત્પશ્િ: ૧૫: ૧૩-૧૪) જ્યાિે તેઓ નીકળયા ત્યાિ ે

િાિસોનેત્રીસ-૪૩૦ િર્ગ થયા હતા. (શ્નગગમન: ૧૨: ૪૦-૪૧) આ ત્રીસ િર્ગ તો 

જે પ્રજાઓ સામે દિેનુાં ન્યાયાસન હતુાં, તે પ્રજાઓ માટે કૃપાનાાં હતાાં, કેમકે તેઓ 

આ ત્રીસ િર્ગ દિમ્યાન જીિતા િહ્ા, ત્યાિ બાદ સીએિ પિગતને માગે હોિેબથી 

કાદેશ-બાનેઆ સુધીનુાં અાંતિ અશ્ગયાિ રદિસની (મજલ) જેટલુાં હતુાં (પનુર્તનયમ: 

૧: ૨) પણ ઇસ્રાએલપુત્રોના અશ્િચિાસને લીધે ઝેિેદ નાળુ ઉતયાગ ત્યાાં સુધીમાાં 

આડત્રીસ િર્ગ અમોિી અને કનાની પ્રજા નાશમાાંથી બિી ગઈ. આમ તેમના પિની 

દેિની કપૃા (જો આ િાળીસ અને પહેલાાંના ત્રીસ, એમ શ્સિેિ િર્ો દિમ્યાન 

પસ્તાિો કયો હોત તો દેિ તમેનો નાશ કિત નશ્હ) નાાં શ્સિેિ િર્ો તમેન ેમળયાાં.      

     હિે ઈસ્રાએલ પ્રજા શ્િર્ે જોઈએ. દેિે મૂસાની માિફત ેઈસ્રાએલ પ્રજાને કહ્ુાં 

હતુાં કે જો તુાં આ કિાિ નશ્હ પાળે તો પૃથ્િીના એક છેડાથી તે પૃથ્િીના બીજા છેડા 

સુધી સિગ લોકોમાાં શ્િખેિી નાખીશ. (પુનર્તનયમ: ૨૮: ૬૪) ઈસ્રાએલ પ્રજાના 

પાપને કાિણે એ સમય આિી પહોંચ્યો. માલાખી પ્રબોધક દ્વાિા દિેે ઈસ્રાએલ 

પિજાને પછૂાવયુાં ક,ે જો હુાં શ્પતા હોઉં તો મારુાં સન્માન ક્યાાં છે? અન ેજો હુાં ધણી 

હોઉં તો માિો ડિ ક્યાાં છે? (માલાખી: ૧:૬) છતાાં તેઓ સમજ્યા નશ્હ. પ્રભએુ 

બીજાાં ૨૦૦ િિસ સુધી ધીિજ િાખી, પણ ઈસ્રાએલ પ્રજા સુધિી નશ્હ. તેથી દેિનુાં 

ન્યાયી શાસન તમેની સામે પ્રગટ થાય તે પહેલાાં શ્િદેશીઓની જેમ દેિ ેતેને શ્સિિે 

િર્ગ આપ્યાાં. પોતાની િહાલી પ્રજાને િેતિિા દિેે પોતાના િહાલા પતુ્ર પ્રભ ુઈસનુે 

મોકલ્યા. ઈસુ બોધ કિિા લાગયા ત્યાિ ે તે આશિે ત્રીસ-૩૦ િર્ગના 

હતા.(લૂક:૩:૨૩) સાડા ત્રણ િર્ગની સેિા પછી ઈસ્રાએલ પ્રજાએ ઈસનુે િધસ્તાંભ 

પિ માિી નાંખાવયા. પણ તે પછી બીજાાં િાળીસ િર્ગ દેિે ધીિજ િાખી અને ઈ. સ. 

૭૦માાં શ્તતસ બાદશાહ માિફત ેયરૂશાલેમનો અને માંરદિનો નાશ થયો અન ેદિે ે

તેમને િિન પ્રમાણે સિગ પ્રજાઓમાાં પૃથ્િીના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી શ્િખિેી  

નાખ્યા. આમ જે પ્રજા સામ ેદેિનુાં ન્યાયી શાસન આિે ત્યાિ ેતે પ્રજાન ેકૃપાનાાં  

છેલ્લાાં શ્સિેિ િર્ગ મળે અન ેત્યાિ બાદ ન્યાયી શાસન.  

     દેિે આપણને પ્રભુ ઈસુના જન્મ પછી કેલેન્ડિ આપ્યુાં છે. પ્રભએુ હેત ુિગિ 

કેલેન્ડિ આપ્યુાં નથી. આપણે દિ મશ્હને પાનુાં ફેિિીએ અને પ્રભુ આપણને યાદ 

અપાિે ક,ે તેના આગમનના સમયમાાં એક મશ્હનો ઓછો થયો.  

       આદમથી ઈબ્રાશ્હમ સધુીના જમાનાનાાં બે હજાિ િર્ગ-૨,૦૦૦, ઈબ્રાશ્હમથી  

પ્રભુ ઈસુ શ્િસ્તના જમાનાનાાં બ ેહજાિ િર્ગ-૨,૦૦૦ અને પ્રભુ ઈસુ શ્િસ્તથી 

બીજાાં બે હજાિ િર્ગ-૨,૦૦૦ દેિના આત્માનાાં. એટલે છ હજાિ-૬,૦૦૦ િર્ગ પૂિાાં 

થયાાં. હિે એક હજાિ-૧,૦૦૦ િર્ગ બિાબિ એક રદિસ (૨ શ્પતિ: ૩:૮), મતલબ 

કે છ-૬ રદિસ પૂિા થયા.પણ હજુ શ્િશ્રામિાિ (એક હજાિ િર્ગ-૧,૦૦૦નુાં પ્રભ ુ

ઈસુનુાં શાાંશ્તનુાં સામ્રાજ્ય) શરૂ થયુાં નથી.  

     હજાિ િર્ગના શાાંશ્તના સામ્રાજ્ય પહેલાાં પૃથ્િીની પ્રજાઓ સામે દિેના 

ન્યાયશાસનના કોપના સાત પ્યાલા િેડાિાના છે. હિ ેદિેનુાં ન્યાયશાસન શરૂ થાય 

તે પહેલાાં શ્સિેિ િર્ો મળે. કેલેન્ડિ પ્રમાણે અત્યાિે આપણે બે હજાિ સોળ-

૨૦૧૬માાં જીિીએ છીએ. એટલે પ્રથમ તબક્કાનાાં ત્રીસ-૩૦માાંથી પાંદિ-૧૫ િર્ગ 

પૂિાાં થઈ ગયાાં છે. અત્યાિ સુધીમાાં દેિના હલિાને પાાંિ મદુ્રાઓ તોડી નાખી છે. 

છઠ્ઠી મદુ્રા ગમ ેત ેક્ષણ ેતૂટિાની તૈયાિીમાાં છે. છઠ્ઠી મદુ્રા જ્યાિે દિેનુાં હલિાન 

તોડશ ેત્યાિ ેશુાં થશ ેતે (પ્રકટીકિણ: ૬:૧૨-૧૭) િાાંિશો. ત્યાિ બાદ સાતમી મુદ્રા 

તોડયા પછી િણનશગડાાં િાગશે. અને છેલ્લુાં િણનશગડુાં િાગતાાં જ પ્રભ ુગગનમાાં 

ઊતિશ.ે િણનશગડા પાછળનાાં િાળીસ-૪૦ િર્ગ િાગી જશ ે એનો મતલબ ક,ે 

પ્રભનુા આગમનમાાં ફક્ત છેલ્લાાં પાંિાિન-૫૫ િર્ગ બાકી િહ્ાાં છે. ત્યાિ બાદ 

કોપના પ્યાલા િેડાશ.ે પ્રભુ ઈસુના િિન પ્રમાણ ેએ બધાાં પૂિાાં નશ્હ થાય ત્યાાં સુધી 

આ પઢેી ગુજિી જશ ેનશ્હ. આકાશ તથા પૃથ્િી જતાાં િહેશે પણ માિી િાતો જતી 

િહેશે નશ્હ, પણ તે દહાડા તથા તે ઘડી સાંબાંધી બાપ િગિ કોઈ પણ જાણતો નથી, 

આકાશના દૂતો નશ્હ, તેમજ દીકિો પણ નશ્હ (માથ્થી:૨૪:૩૪-૩૬) તે રદિસ 

અને તે ઘડી સાંબાંધી જાણતા નથી, પણ શ્િચિાસીઓન ેઆકાશના િાજ્યનાાં મમો 

જાણિાનુાં આપેલુાં છે. (માથ્થી:૧૩:૧૧, લૂક:૮:૯)  

     ઓ ઢોંગીઓ, પૃથ્િી તથા આકાશનુાં રૂપ તમે પાિખી જાણો છો; તો આ સમય 

તમે કેમ પાિખી નથી શકતા? અને વયાજબી શુાં છે તે તમે પોતાની મેળે કમે 

પાિખતા નથી. (લૂક:૧૨:૫૬-૫૭)      

“નકાિાત્મક બાબતો દ્વાિા ઈચિિપ્રાશ્પ્ત” 

                   –જોઈસી જોિેટ રિશ્ચિયન (Union City, NJ)-201864-4816     

     ઘણીિાિ કહો કે હાંમેશ માટ ેકહો, મને પ્રાથગના દ્વાિા ઈચિિ સાથે સાંપકગ સાધિા 

કે આશ્ત્મયતા મેળિિા ભાિ ેકઠીનાઈ માલુમ પડે છે. વહેલી સિાિે ઊઠી પ્રાથગના 

કિિામાાં શ્િિ િોંટતુાં નથી. ઘણો પ્રયત્ન કરુાં છુાં પણ પિમાત્માનો આભાિ માનિા 

એકાગ્રતા જળિાતી નથી. મન ભળતા શ્િિાિોમાાં વયસ્ત થઈ જાય છે. આજ 

૬ઠ્ઠી મે ૨૦૧૬ના િોજ મેં નક્કી કયુું કે, “ગીતશાસ્ત્ર”ના પુસ્તકનુાં બાિીકાઈથી 

િાિન કરુાં.. તેમાાં આિતી આભાિસ્તુશ્તની કલમો સમજી-શ્િિાિી કરુાં જેથી માિા 

અજ્ઞાનપણામાાં કમસે કમ “ગીતશાસ્ત્ર” પુસ્તક દ્વાિા કાંઈક શ્િિાિો પ્રાપ્ત કરુાં જેથી 

પ્રભનુી પ્રસાંશા કિિામાાં સુગમતા અનભુિાય.  

    “ગીતશાસ્ત્ર”નો પ્રથમ અધ્યાય નકાિાત્મક બાબતો દ્વાિા આનાંદ કે જીિનની 

ધન્યતા મેળિિાની શશ્ક્ત આપતો દશાગિાયો છે. “શ્નગગમન” ૨૦માાં અપાયેલ દસ 

આજ્ઞાઓ જો અાંગે તપાસ કિશો તો શુાં શુાં ન કિિુાં એ જણાિી નકાિાત્મક બાબતો 

જાણિા મળે છે. સુખી કે આનાંદી િહિેા માટ ે આજકાલ ઉપદેશકો તથા 

માનસશાસ્ત્રીઓ Think Positivelyનુાં િલણ િાખિા ક ે અપનાિિા કહ ે છે. 

સિાલ એ છે ક,ે શુાં હકાિાત્મક િલણ આનાંદ આપી શક?ે  

    આજે આપણે જે યુગમાાં જીિી િહ્ા છીએ તે તો “તમને જે ગમ,ે તમને જે 

યોગય લાગે તે કિો” એ સતૂ્રન ે આધાિે આગળ િધી િહ્ા છીએ. Live-in 

relationshipની મકુ્ત શ્િિાિસિણીમાાં િાિતાાં યુગલોની સાંખ્યા શ્બલાડીના 

ટોપની જેમ િૃશ્ધ્ધ પામતી જાય છે. વયશ્ભિાિી જીિનને “મુક્ત પ્રમે” કહિેામાાં 

આિે છે.                          

   ગિીબીમાાં સબળતી પ્રજાના નતેાઓ પોતાનાાં ગજિાાં જે શ્સફતથી ભિે છે, 

તેમને બાહોશ પોલીટીશ્શયનો તિીક ેશ્બિદાિિામાાં આિે છે.  ATM મશીનો જે 

જ્િેલિીની દુકાનોમાાં જે હોંશ્શયાિીપૂિગક િોિીઓ થાય છે તે         Page-04 
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પણ હોંશ્શયાિીનો શ્િર્ય બની િિાગય છે .લાાંિ લેનાિ પોલીસો માટે સમભાિ 

દશાગિી કહનેાિાઓ કહ ે છે, “બિાિા ઠોલાઓનો પગાિ ઓછો, તેમાાં તેઓ 

લાાંિરૂસ્િત લે એમાાં શી નિાઈ ”કહી ‘લાઈટલી’ લઈએ છીએ .સમલીંગી સાંબાંધો 

પહેલાાં જાહેિથતા તો લોકો છાનીછપની ગૂસપૂસ કિી દૂિ જતા િહેતા .અન ેઆજે 

છડેિોક લાજશિમ ત્યજી લોકો આિા સાંબાંધો શ્િનાસાંકોિ જાહેિ કિ ે છે, પિેડો 

યોજી આિા બેહૂદા સાંબાંધો જાહેિ કિ ેછે) .હિે તો એિા સમલીંગીઓને લગનની 

પણ કાયદેસિ છૂટ આપિામાાં આિી છે (.આજની સ્કૂલોમાાંથી પ્રાથગના િદ થઈ છે, 

ઈસુનુાં નામ જાહેિમાાં ન લેિુાં, િગેિે િગેિે ઘણાં બધુાં િાલી િહ્ુાં છે .પણ 

શ્િસ્તીઓને ઉહાપોહ કિિાનુાં ક્યાાં ફાિ?ે આપણે િહ્ા શાાંશ્તશ્પ્રય લોકો .િાલિા 

દો જેમ િાલે તેમ .ગયા ત્રણિાિ રદિસ પહેલાાં યુશ્નયન સીટી, ન્યુ જસીમાાં 

સીટીના મેયિશ્રી બ્રાયન સ્ટકગ અને કશ્મરટ દ્વાિા એક પોલીસ પાકગ મેમોરિયલ માટે 

ખૂલ્લો મૂકાયો .ઉદ્દઘાટન સમયે િોમન કથેશ્લક પાસ્ટિ દ્વાિા સૌ પ્રથમ પ્રાથગના 

કિિામાાં આિી .ત્યાિબાદ બધી શ્િશ્ધઓ થઈ .આ િીતે જાહેિસભામાાં ઈચિિની 

સમક્ષતામાાં પાકગ જાહેિ કિાયો, એ કેટલી આનાંદની િાત છે?  

     આપણે શ્િસ્તીઓ પણ ક્યાાં જેિા તિેા છીએ? પ્રભુની આિાધના 

અઠિારડયામાાં એક િાિ કિિા જઈએ, પણ ટાઈમ તો આપણા અખત્યાિમાાં છે. 

ભલેને મોડુાં થિાય, નિતા કિિાની ક્યાાં જરૂિ છે? રેઇન કે પ્લેન પકડિા કલાકો 

િહેલુાં જિુાં પડે તો િાાંધો પડતો નથી. ત્યાાં તો VIPપણાં છોડિુાં જ પડે. સામાન્ય 

માનિી જેને પાપ કહ ેછે તે પાપો તો સહજિૃશ્િ છે. પિાંતુાં પ્રભુની નજિમાાં જે 

પાપ છે તે પાપ જ છે. ઈચિિનુાં ધોિણ પાપ માટે બદલાયુાં નથી કે બદલાશે નશ્હ.  

     “ગીતશાસ્ત્ર” ૧ લો અધ્યાય કહ ેછે તે મુજબ “જે માણસ દુષ્ટોની સલાહથી 

પ્ર્માણે િાલતો નથી, પાપીઓના માગગમાાં ઊભો િહેતો નથી તને ે ધન્ય છે.” 

ધન્યતા, સુખ અન ેઆનાંદ મેળિિા આ કલમ અાંગૂશ્લશ્નદેશ કિ ે છે. પ્રભ ુઆિા 

લોકોન,ે જેઓ દુષ્ટોની સલાહથી દિૂ િહે, પાપીઓના માગગમાાં ઊભા ન િહે અન ે

નનદાખોિો સાથ ેન બેસ ેએમન ેધન્ય કહ ેછે.       

     દુષ્ટોથી દૂિ િહિેાની જરૂિ છે. “બાઇબલ”ની દુષ્ટો માટેની વયાખ્યા અહીં છતી 

કિિામાાં આિી છે. જે માણસ ઈચિિની આણ સ્િીકાિતા નથી, જેમને ઈચિિ પ્રશ્ત 

આદિ સન્માન નથી, એિા લોકો ‘દુષ્ટ’ તિીક ે ઓળખાય છે. “ગીતશાસ્ત્ર”૧૪: 

૧માાં ‘દુષ્ટો’ને બદલે બીજુાં  નામ ‘મૂખગ’ પણ જોિા મળે છે. જે મનમાાં શ્િિાિ ેછે 

કે, દેિ છે જ નશ્હ. આપણી સમજ પ્રમાણે દુષ્ટો એટલે ખૂનીઓ, જાદગૂિો, જૂઠ્ઠા, 

નનદાખોિો, વયશ્ભિાિીઓ, વયસની, મૂર્તતપૂજકો, દ્વરે્ી લોકો, પિાંતુાં ”બાઇબલ” 

ઈચિિમાાં ન માનનાિને દુષ્ટો અથિા નાશ્સ્તકો કે મૂખગ કહ ેછે.    

     “બાઇબલ” બ ેપ્રકાિના લોકો િણગિ ેછે, “અજિાળના તથા અાંધાિાના લોકો”, 

“મૂખાગઓ કે ડાહ્ાઓ”, “ઘેટાાં કે બકિાાં”, “પ્રભનુા ક ેશેતાનના લોકો”, “ઈચિિના ક ે

ઈચિિિશ્હતના લોકો”, િગેિે િગિે.ે માથ્થી-૧૨: ૩૦માાં િિન છે “જે માિા 

પક્ષનો નથી તે માિી શ્િરૂધ્ધ છે.” પ્રભુ પિ શ્િચિાસ કિનાિ પ્રભનુો છે. આિો 

માણસ શ્નયશ્મતપણ ે પ્રભુઆિાધનામાાં હાજિ િહે, શ્નત્ય પ્રાથગના કિ,ે શ્નત્ય 

શાસ્ત્રિાિન તથા મનન કિ,ે શ્નત્ય પોતાનો સમય, શશ્ક્ત, કૌશલ્ય, નાણાાં, િગેિ ે

પ્રભનુા મશ્હમાથે આપતો િહે. જો આ બધુાં તમાિાાં જીિનોમાાં નથી કિતા તો તમ ે

ungodly અથાગત્ ઈચિિિશ્હતના છો.   

     તમાિી હૃદયરૂપી પડતિ જમીનમાાં ઈચિિમયી શ્િિાિો િાિો. તમ ે

પશ્િત્રાત્મારૂપી નદીનાાં પાણી પાસે િોપાયેલા િકૃ્ષ જેિા થઈ ફળ આપો. તમાિાાં 

પાન િીમળાિાાં ન જોઈએ. રૂડી કિણી કિતાાં અટકિુાં ન જોઈએ. ઈચિિ સાથનેી 

સાંગત, સાંપકગ, જીિન અલગ ન થિાાં જોઈએ. “ગીતશાસ્ત્ર”૧: ૪ મજુબ “પિનથી 

ઊડતાાં ફોતિાાં જેિા” ન થાઓ. નામધાિી શ્િસ્તી વયશ્ક્ત નશ્હ, પણ કામધાિી 

શ્િસ્તી વયશ્ક્ત બનો.       

     “ગલાતી” ૩: ૨૭માાં એક મહત્ત્િની કલમ મળી આિ ેછે, “કમેક,ે તમાિાાંમાાં 

જેટલાાં શ્િસ્તમાાં બાશ્પ્તસ્મા પામ્યા, તેટલાએ પહેિી લીધો.” મતલબ ક,ે 

બાશ્પ્તસ્મી વયશ્ક્ત શ્િસ્તના જેિી થાય. કપડાાં જોકિનાાં પહેિનાિો િડાિતો ફિ,ે 

પોલીસ યુશ્નફોમગ પહેિનાિ ઢીલોઢસ થઈ માયકાાંગલા જેમ ફિ,ે લડિૈયો ડિપોક 

બની સાંતાઈ િહે, એ બધુાં બેહૂદુાં લાગે, તેિી જ િીતે શ્િસ્તના અનુયાયીઓએ 

શ્િસ્તની પ્રશ્તમા કે શ્િસ્તનો સ્િભાિ દશાગિિાનો છે. આપણે તો ફક્ત 

બાશ્પ્તસ્મા લઈ લીધુાં એટલે શ્િસ્તી બની બેઠા, એમ સમજીએ છીએ.  

વહાલાઓ! શ્િસ્તના લોકો તિીકે અજિાળુ ફેલાિતા િહીએ. શ્િચિાસ એકલો 

પૂિતો નથી, તમાિાાં કાયો કેિાાં છે એ તપાસિાની જરૂિ પણ છે.          

                 આનાંદમાાં નાિીની ભાગીદાિી  

–ઈલા જોબટગ રિશ્ચિયન (Union City, NJ) (201) 330-0314 

આજે આતાંકના િતાિિણમાાં પણ લોકો પોતાનો આનાંદ મેળિી લે 

છે. આજકાલ જ્યાાં જુઓ ત્યાાં નાના-મોટા, જુિાનો ‘સેલ ફોન’ 

લઈને આમતમે દોડતા, કાંઈક શોધતા નજિે પડે છે. જ્યાાં જુઓ ત્યાાં 

િાતનો એક જ શ્િર્ય છે. શ્મરડયા પિ પણ સમાિાિોમાાં ‘પોકેમને’ને િમકી િહ્ા 

છે. આજુબાજુના િાતાિિણને અિગણીન ેપોતાના ‘પોકનમને’ને શોધિા, કાિો 

થાંભાિી ઉતિી પડે છે. હિામાાં અધ્ધિ િાખી ‘સેલફોન’માાં ‘પોકેમને’ કઈ રદશામાાં 

છે તેની શોધ આદિી પકડિા અથાગ મહનેત કિ ેછે. અડધી િાત્રે જુિાનો બહાિ 

નીકળે છે. અને જ્યાિે મળે છે ત્યાિ ેઆનાંદનો પાિ નથી, આખુાં ઘિ ગજિી મૂક ે

છે. આ ‘પોકેમને’ને પકડિા T Mobile કાંપનીએ તો મફત ‘ડેટા’ પણ િધાિી 

આપ્યા છે. આ ‘ગેમ’ને ‘લોન્િ’ કિિાનો હેત ુ શાિીરિક કસિત અને માનશ્સક 

તણાિમાાંથી બહાિ નીકળી પ્રાકૃશ્િક શ્નજાનાંદ મળે, ખૂલ્લી હિા, િાલિાની કસિત 

અને જે દ્િાિા મન પ્રફૂશ્લ્લત િહે. જે આનાંદ આપણા આરદ માતાશ્પતા આદમ 

અને હવિ ેઆપ્યો છે, તે જાણીએ;  

       ધૂતાિા સપ ેહિાન ેભિમાિી તો સાથો સાથ આદમ પણ હિાની િાત સાથ ે

સહમત થયો. બાંનેનો િાાંક છે. છતાાં ઈચિિ કપૃાળુ અન ેતથા િહમેી છે. પૃથ્િીન ે

શ્િસ્તાિિામાાં બાંનનેો ઉપયોગ કયો. આરદ માત-શ્પતાનુાં સ્થાન આપ્યુાં. જ્યાિે 

હિાએ લલિામણાં સફિજન તોડયુાં ત્યાિે તેણે પ્રભનુી યોજનામાાં સુાંદિ જગતનો 

પરિિય કિાવયો. માનિની ઉત્પશ્િ થઈ, જગતને સાિાાં િાનાાં આપ્યાાં. સુાંદિ 

બાગબગીિા, ઉપિનો, ફૂલો, શાકભાજી અન ેપ્રકૃશ્તન ેનામથી નિાજી. ઈચ્છાઓ 

અને શ્િિાિ શશ્ક્ત આપી. ભખૂ અને તિસ આપી. સ્િારદષ્ટ ભોજન બનાિિાની 

પ્રેિણા આપી. દુન્યિી સુાંદિતા, આનાંદ, શાાંશ્ત અને શ્િસામો આપ્યાાં. દેિે આદમન ે

આજ્ઞા આપી હતી ક,ે ભલુાંભૂાંડુાં જાણિાના િકૃ્ષને ખાિુાં નનહ. કમેક,ે જે રદિસે તુાં 

ખાશે તે રદિસે તુાં મિશે.-ઉત્પશ્િ:૨:૧૬. આશ્ત્મક મિણ તો તે જ ક્ષણે થયુાં. દિે 

સાથેનો સાંબાંધ તૂટયો, પાપનો પ્રિશે થયો. જે મખૂગતા હતી. માિી મખૂાગઈને લીધ ે

માિા જખમ સડીને ગાંધાઈ ઊઠ્યા છે-ગીતશાસ્ત્ર:૩૮:૫. પણ ઈસુ જ્ઞાન છે, 

તેનામાાં ન્યાયીપણાં, પશ્િત્રીકિણથી ઉધ્ધાિ થયો છે. પાપે પ્રિેશ કયો અને મિણ 

આવયુાં પણ ઈસમુાાં આપણન ેઉધ્ધાિ અન ેતાિણ મળયુાં. અાંધકાિમાાં આપણ ેડૂબી 

ગયા પણ દિેે આપણને અાંધકાિમાાંથી છોડાવયા, અને પતુ્રના િાજ્યમાાં આણયાાં; 

કલોથી:૧:૧૩. આશ્ત્મક અન ેદૈશ્હક તૃપ્તી આપી. ભૂખ એ પશ્િત્ર છે જે અનેક 

પ્રકાિની છે. લાગણીની, પ્રેમની, નશ્િનીકિણની. આ બધી કાિણભૂત ભખૂની 

ઈચિિે આપણને ભેટ આપી, સાથે પ્રેમ અને સાંતોર્ પણ આપ્યો. હિાનાાં સાંતાનો 

તિીક ે અનેક ઈચ્છાઓ પ્રજ્િશ્લત કિી દિૈી પ્રમેનુાં શ્નરૂપણ કયુું. પ્રમે, ભૂખ, 

ઈચ્છાઓ, પશ્િત્રતા, આ બધુાં જ એક સાથે આપણામાાં મૂક્યુાં.   

     “બાઇબલ”માાં સ્ત્રી પાત્રોન ે ઘણાં જ મહત્ત્િ આપ્યુાં છે. એ જમાનામાાં 

સ્ત્રીને નબળુાં અને શ્નમ્ન પાત્ર ગણિામાાં આિતુાં. ત્રીને માટે શ્નયમો અને કડક 

શ્શક્ષાઓ હતી. પુરૂર્પ્રધાન સમાજમાાં સ્ત્રીનુાં અશ્સ્તત્િ નશ્હિત્ હતુાં. સ્ત્રી પડદા 

પાછળ િહેતી છતાાં એ સમયે “જૂના કિાિ”માાં બહાદુિ અને ખમીિિાંતી સ્ત્રીઓનો 

ઉલ્લેખ જોિા મળે છે. યાએલ સાિ સામાન્ય સ્ત્રી હતી પણ ખડતલ અન ેબહાદુિ 

હતી, બાહોશ હતી. ત્િરિત શ્નણગય લેિાને ધશ્ક્તમાન હતી. તથેી જ શત્રુ હાથમાાં 

આિતાાં હથોડી નએ મખે લઈ શ્સસિાને આિપાિ નિધી નાાંખ્યો. પોતાની પ્રજાન ે

બિાિિા એસ્તિિાણીએ પોતાના િાણીપદને ત્યાગિા તૈયાિ થઈ પોતાના લોકની  

પીડા જોઈ તેમન ેમદદ કિિા સિગસ્િ ત્યાગિા તૈયાિ થઈ ગઈ.           Page-05 
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પોતાનો નાશ થાય તો ભલે પણ પોતાની પ્રજાનો બિાિ અને મદદ માટે પ્રજાની 

એક બાહોશ અન ેબહાદુિ િાણીનુાં સ્થાન પામી. તો “નિા કિાિ”માાં શ્નમ્ન, તુચ્છ 

સમરૂની સ્ત્રી આખા સમરૂન પ્રાાંતમાાં મશ્સહને પ્રગટ કિી લોકના ઉધ્ધાિનાિ તિીક ે

ઓળખાવયા. તો લુઇરદયા શ્િદેશીમાાં સૌપ્રથમ બદલાણ પામેલી સ્ત્રી, સાહશ્સક 

અને ઉદ્યોગપશ્ત થુિાશ્તિા શહેિની ઝાાંબુરડયા િસ્ત્રો િેિનાિી ઈચિિદિ સ્ત્રી 

હતી.પ્રે. ક.ૃ:૧૬: ૧૪. સુિાતાગના કાયગને િધાિિામાાં પાઉલને કિતી. આમ જ્યાિે 

સ્ત્રીને નબળુાં પાત્ર ગણી અિગણના કિિાની ભૂલ કિીએ છીએ ત્યાિ ે આપણ ે

જોિુાં અને જાણિુાં જોઈએ કે પ્રભુને પણ સ્ત્રીઓનો ખપ હતો. આજની સ્ત્રી 

પુરૂર્સમોિડી તિીક ેદિેક ક્ષતે્રમાાં ઝળકી ઊઠ ેછે. હિા દ્િાિા પાપનો પ્રિેશ થયો તો 

ઈસ ુ દ્િાિાઅનાંતજીિન્ના િાિસ થિાની તક પ્રાપ્ત થઈ. એ સિગમાાં પ્રભનુી 

યોજનામાાં આપણો આનાંદ સાંપણૂગ થાય એ જ પ્રભનુી ઈચ્છા છે. શુાં આજે આપણ ે

મશ્સહનને તાિનાિ તિીક ેસ્િીકાિી અનાંતજીિનના િાિસ બનીશુાં?               

દાન ફક્ત શ્રીમતી રૂથબને રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલિાાં, તાંત્રીશ્રીના સિનામે દાન 

સ્િીકાિિામાાં આિતાાં નથી, તેની ખાસ નોંધ લેિી.        

* અમેરિકામાાં િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબનેને American Christian 

News મેળિિાની ઈચ્છા હોય તો પોતાનુાં પોસ્ટલ/ઈ-મઇેલ એડ્રસ, તાંત્રીશ્રીન ે

મોકલિા શ્િનાંતી! તાંત્રીનુાં સિનામુાં અન ેઈ-મઇેલ નોંધી િાખશોજી!                   
Editor-ACN, 144 Strawberry Hill Ave,   Woodbridge, NJ 07095 

Phone No: 732-855-0596  *  Email: jospausa@yahoo.com           
* ખાસ સિૂના:- American Christian News (ACN)માાં પોતાના લેખ 

પ્રશ્સધ્ધ કિિાની ઈચ્છા ધિાિનાિ ેપોતાનાાં તમામ લખાણ સીધાાં જ તાંત્રીશ્રીના 

સિનામ ે મોકલિાાં. જૂલાઈ ૨૦૧૬ની ૧૫ તાિીખ સધુીમાાં બાિોબાિ તાંત્રીન ે

મોકલીન ેસહકાિ આપિા શ્િનાંતી!                                                 
-લખાણની શરૂઆતમાાં લેખક ેપોતાનુાં નામ, સિનામ ુઅન ેફોન નાંબિ અન ેજો ઈ-

મઇેલ એડ્રસ હોય તો લખીન ેલેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિકૂ લખિી  

મ,ે  જૂન, જુલાઈ અન ેઑગષ્ટ-2016 શ્િઝા બલુટેીન.    

ફશે્મશ્લ કટેગેિી  મે- 2016 જૂન-2016 જુલાઈ-2016 ઑગષ્ટ-2016 

F-1 22 Nov-08 15Jan-09  22 Mar-09 22 Mar-09 

F-2 A 01 Nov-14 08 Nov-14 15 Nov-14 15 Nov-14 

F-2 B 01 Sep-09 22-Oct-09 08 Dec -09 08 Jan-10 

F-3 01 Dec-04 01 Dec-04 01 Dec-04 01 Dec-04 

F-4 22 July-03 01 Jan-01 01 Jan-01 01 Jan-01 

પાછળના ત્રણ મશ્હનાની શ્િગતના આધાિ ેપાાંિયે કટેગેિી દિ માસ ેકટેલી આગળ 

િધી કે અટકી ત ેજાણીન ેશ્િઝા ક્યાિ ેનીકળશે તનેો અાંદાજ કાઢી શકાય. ઉપિોક્ત 

કોઠા મુજબ ઑગષ્ટ-2016ની શ્િઝા શ્િગત નીિે મજુબ છે:-   

F-1-અમેરિકન સીટીઝનનાાં 21 િર્ગ કે તથેી િધ ુઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનો- 

   15 MARCH-2009 (ગયા મશ્હને હતી ત્યાાં જ  અટકી-માઠા સમાિાિ    

નોંધ: (યએુસ સીટીઝનનાાં પશ્ત/પત્ની, યએુસ સીટીઝનનાાં 21 િર્ગથી ઓછી ઉંમિનાાં 

અપિશ્ણત સાંતાન, યએુસ સીટીઝનનાાં માતા/શ્પતાને શ્નકટતમ કટુુાંબજન તિીકે 

તત્કાલીન શ્િઝા મળે. માશ્સક/િાર્તર્ક શ્િઝા-ક્િોટા મયાગદા લાગુ પડતી નથી 

F-2 A ગ્રીનકાડગધાિકનાાં પશ્ત/પત્ની અને 21 િર્ગથી ઓછી ઉંમિનાાં અપિશ્ણત     

  સાંતાનો-15 NOVEBER-2014  

(ગયા મશ્હને હતી ત્યાાં જ  અટકી છે-માઠા સમાિાિ)         

F-2 B– ગ્રીનકાડગધાિકનાાં 21િર્ગ ક ેતથેી િધ ુઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનો- 

08 JANUARY-10 (ગયા મશ્હનાથી 31 રદિસ આગળ િધી છે)     

From:-AMERICAN CHRISTIAN NEWS  
Community Paper soliciting your Co-operation 

I.D. # 11-2917985 August 28, 1988 

“Gujarati Christian Church” 

17, Dart Mouth Ave, Avenel, NJ 07001-1804 
Phone # (732) 750-4064-(Ruthben Christian)  

F-3–અમેરિકન સીટીઝનનાાં પિશ્ણત સાંતાનો-01 DECEMBER-2004 (િાિ  

મશ્હનાથી  હતી ત્યાાં જ અટકી છે), યએુસ સીટીઝન માબાપ માટે માઠા સમાિાિ      

F-4–US સીટીઝનનાાં ભાઈ/બેન, ઓિમાન ભાઈ/બેન-01 JANUARY-2001 

છેલ્લા િાિ મશ્હનાથી 2 િર્ગ 6 મશ્હના અન ે22 રદિસ પાછળ ગઈ છે, આ મશ્હને 

પણ ત્યાાં જ અટકી છે-જે ભાઈ-બને માટ ેઘણા માઠા અને નિતાજનક સમાિાિ છે)   

uscis.gov િબે સાઈટ ઉપિની છેલ્લામાાં છેલ્લી માશ્હતી આખિી ગણિી.  

ઉપિોક્ત બલુટેીન મજુબ આ મશ્હને F-2 A ફાઈલ આગળ િધી છે, બાકીની બધી 

જ ફાઈલ આ મશ્હન ેઆગળ િધી નથી આથી આ પરિશ્સ્થશ્તમાાં તો.. F-1 માટે 8 

િર્ગથી િધુ િાહ જોિી પડે.  F-2 A હિે છેલ્લા 4 મશ્હનાથી આગળ જાય છે, તેથી 1 

િર્ગ 6 મશ્હના જેટલી િાહ  જોિી પડશે.  

F-2 B માટે 3 િર્ગ િાહ જોિી પડે. F-3 માટે 12 િર્ગથી િધ ુિાહ જુઓ અન ેF-4 

માટે હિે તો 15 િર્ગ જેિી િાહ જોિી પડે, F-3 જે પિશ્ણત સાંતાનની માતા ક ે

શ્પતાએ કિલેી ફાઈલના કિતાાં F-4-જે ભાઈ કે બહને ેપોતાના ભાઈ કે બહને માટનેી 

ફાઈલ હિ ેપાછળ જિાથી F-4 માટે 15 િર્ગ કે તથેી પણ િધ ુમદુતનો શ્િલાંબ થશે. * 

‘બ્લડ િીલેશન’-લોહી સાંબાંધે પશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બેન, સાંતાનો, માતા/શ્પતાની-ફશે્મલી 

કટેગેિીની ફાઈલો િાલ ુ જ છે. શ્િઝા ફી િકૂિી હોય તો કશી િાહ જોયા શ્િના 

સ્પોન્સિશીપનાાં પપેિો યએુસ શ્િઝા સને્ટિમાાં મોકલી દિેાાં પણ શ્િઝાકોલ આવયા 

બાદ સગાાંને મોકલિાાં શ્હતાિહ છે.   

િોજગાિ આધારિત િીઝા બલુટેીન ઑગષ્ટ-2016  
કટેગેિી અગ્રતા તાિીખ ગયા માસથી આગળ/પાછળ 

E 1-શ્નષ્ણાત કામદાિો  13 Jan-2010   તત્કાલથી 6 િર્ગ 6 મશ્હના 

પાછળ ગઈ   

E 2- ધાંધાકીય ડીગ્રીધાિકો  15 Nov 04 

 (ઠીક સમાિાિ)   

 ગયા માસ 01 NOV 04થી 

 02 િીક  આગળ ગઈ  

E 3- કુશળ કાિીગિો  08 NOV 04 

(ઠીક સમાિાિ) 

ગયા માસ 22 OCT 04થી  

 02 િીક આગળ ગઈ  

E W-અન્ય કામદાિો  08 NOV 04 

 (ઠીક સમાિાિ) 

ગયા માસ 22 OCT 04થી  

02 િીક આગળ ગઈ   

E 4- િોક્કસ પ્રકાિના 

િસાહતીઓ 

01Jan 10  િતગમાનથી  7 િર્ગ 7 મશ્હના 

પાછળ ગઈ  

E 5-િોજગાિી ઉત્પન્નકતાગ   01 Jan 10  િતગમાન થી  7 િર્ગ 7 મશ્હના 

પાછળ ગઈ 

ધાર્તમક વયશ્ક્તઓ  તત્કાલ   િતગમાન  

નીિેની બૂકો “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝૂ”ના િાિકો ઓછા દિે ખિીદી શકે છે;  

 (1) “અમરેિકામાાં સીશ્નયિોન ેમળતા લાભો”-$12.00 (શીનપગ સશ્હત),  

(2) “યુએ સીટીઝશીપ ગાઈડ”-$10.00, (શીનપગ સશ્હત), યએુસ સીટીઝનશીપ 

મેળિિા માટનેા નિા N-400 ફોમગનાાં 21 પાનના નિા ફોમગની સમજ અને તેને લગતા 

પ્રચનોિિ સાથે અદ્યતન 2014ની નિી આિશૃ્િ. 

(3) “ડ્રાઇનિગ ઈન યએુસએ ટસે્ટ ગાઈડ” (અમેરિકાનાાં 50 સ્ટેટસ માટે)-$7/ (શીનપગ 

સશ્હત)નો િેક/મનીઓડગિ Josh Foundation નામે લખીને એક શ્િઠ્ઠીમાાં નામ, 

સિનામુાં અન ે ફોન નાંબિ અને કઈ બકૂ માંગાિિી છે ત ે લખીને-Josh Foundation, 

144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 07095 સિનામે મોકલ્યા પછી 

બે િીકમાાં આપને બૂક ન મળે તો જ ફોન કિશો. િજીસ્ટિ મઈેલ કિિી નશ્હ.     

 

 

 

 

To,  
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