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અમે રકન િ ચયન યઝૂઅમે રકન િ ચયન યઝૂઅમે રકન િ ચયન યઝૂઅમે રકન િ ચયન યઝૂ”””” સાથે કૉ યુનીટીના ત કાિલન અને િવષશે સમાચારો માટેની લોકિ યલોકિ યલોકિ યલોકિ ય વેબ સાઈટ: jagadishchristian.com વાંચો અને ફોવડ કરો!    
 

તં ીની કલમ ેઆ પતં ીની કલમ ેઆ પતં ીની કલમ ેઆ પતં ીની કલમ ેઆ પ ...દુિનયા અિત િવશાળ છે. પણ હવ ેકહવેાય છે કે, 
હવે દુિનયા નાની થઈ ગઈ છે. આ ‘નાની દુિનયા’ હોવા માટ ે ‘ઈ ટર 

નેટ, ‘ટી વી. િમ ડયા અન ેમોબાઈલ ફોન, એર લાઈટ, સુપર ફા ટ ેનો, ઓવર 
ીજ, વગેર ેસુિવધાઓ કારણભૂત છે. તેમ છતાં યિ તગત વનની દુિનયા તો 

મયા દત જ રહ ે છે. યિ તની દુિનયા એટલે ન કમાં પોતાનો પ રવાર, 
રહેઠાણની સવલતો જેવી ક,ે સેલફોન, ટીવી. લેપટોપ, વગેરે. રોજગારી કરતા 
સાથીદારો, થોડા િમ ો, શોપ ગ મોલ, કૂલ-કોલેજ, મનોરંજન માટે િથયેટર, 
વગેરે પણ. આ બધી બાબતમાં અમે રકામાં રહેતા કરતાં ઈિ ડયા-વતનમાં 
રહેનારની યિ તગત ‘નાની દુિનયા’ની યાપકતા વધુ હોઈ તેઓન ેતો પોતાની 
‘દુિનયા િવશાળ’ લાગે.  
      છેવટ ે તો યિ ત સવારથી ઊઠે અન ે રા  ે પથારીમાં સવુા ય તે સમય 
દર યાન જે માનવ સંપક  થાય અન ે જે ઘટાનાઓ સાથે સંકળાએલા  
સહભાગીઓ સાથેનો સંબંધ, તે દવસ પૂરતી એ યિ તની દુિનયા ગણી શકાય. 
દવસ દર યાનના માનવ સંપક , ઘટનાના સહાભાગીઓ યિ તનાં વાણી, વતન 
અને તેના વલણ-વૃિ ઓની યેઅ યે ન ધ લેતા હોય છે. આવી ન ધમાં 
તેઓ યિ ત-સ જન, સારી, ઠીક, િવ વાસુ કે ઠરેલ અને સ સંગ રખાય તેવી. 
“વાણી અન ેવતનમાં, મે અન ે ધામાં તેમ જ પિવ તામાં િવ વાસીઓ માટ ે
તંુ આદશ પ બની રહજેે.” (૧ િતમોથી ૪:૧૨) અથવા યિ ત નકામી, ભરોસો 
ન મૂકાય તેવી, ી, એનાથી દૂર રહેવું સા ,ં વગેરે જેવા નકાર મક અિભ ાયો 
મનમાં ન ધી લેતા હોય છે. બસ, વનનુ ંસા -ંનરસુ ં િત બબ સમાજમાં આ 

કાર ે યિ તના નામ સાથ ે ન ધાય ય છે! યિ ત પોતાની ન ધ સારી અન ે
હકારા મક ઊભી કરી શકે છે. અને આ કારની સારી-સ જન યિ ત ભ ુ
ઈસુનો ‘શુભ સંદેશ’ દુિનયામાં ફેલાવે છે. આ એક સીધીસાદી સરળ બાબત 
‘િ તી યિ ત’ના યાનમાં હોવી જ રી લાગ ેછે.  
      આવી કોઈ ‘િ તી યિ ત’ દવસભર જેઓના સંપકમાં આવે છે, તેઓ 
મોટભેાગ ે ‘િબનિ તી’ હોય છે. આજથી પચાસ વષ પહેલાંની વાત ક ં તો 
વતન ગુજરાતમાં કોઈ યિ ત મળે તો “કેમ છો?” અન ે સામે જવાબ મળતો, 
“મ માં” અથવા “સા  ં છે”-“ઠીક છે”, વગેર ે તેવા ઔપચા રક સવંાદ પર પર 
થતા. ૧૯૬૩-૭૦ના અરસામાં ખાસ તો ‘ વાિમનારાયણ ધમ ’ િમ  મળે તો 
“જે વાિમનારણ” કહીન ેસંવાદ શ  કરતા. તો એ યિ તને સામ ેશો જવાબ 
આપવો તેની મૂંઝવણ થતી. તો ઊકેલ મ યો અન ેજવાબ આપવાનુ ં શ  ં કયુ, 
“જય ભ!ુ”, એટલે સામેની યિ તએ કાં તો મૌન રહવેુ ંપડે અથવા “જય ભ!ુ”  
કહેવું પડે. ૧૯૭૦ પછી તો ‘િહ દુધમ ’ િમ ો મળે તો “જેશી ન” બોલીન ે
ખબરઅંતર પૂછે તેવો એક સામા ય િશર તો ચિલત થતો ગયો, અને મારો 
જવાબ “જય ભ!ુ”-અપાતો ગયો. આપ માનશો? “જેશી ન” કહેનારા મન ે
મળતાં “જય ભ!ુ” કહવેા લા યા. જો સામ ે આપણે “જય ઈસુ” કે “જય 
િજસસ” કહીએ તો ‘િબનિ તી’ને વાંધો પડી શક,ે અન ેપર પર ‘સમભાવ’ થતો 
અટક.ે પરંતંુ “જય ભ!ુ” બોલવામાં ‘િબનિ તી’ યિ તને કોઈ વાંધો પડતો 
નથી. આજે મને ‘ફોનકોલ’ કરનારા અગાઉના અનભુવથી સકડો 
‘િબનિ તીઓ’ સામથેી “જય ભ!ુ” કહીન ે વાતચીત શ  કર ે છે. આમ 
મળવાના સમયના ઔપચા રક પર પરના સવંાદમાં ‘સમભાવ’ આ યાનો 
અનભુવ થાય છે. વધમને દ શત કરતો “જેશી ન”-“જે વામી નારાયણ” 
“જય ઈસ”ુ  ક ે “જય િજસસ”  વગેર ે જેવા ‘ધા મક જય’ સામ ે “જય ભ!ુ”  
જેવા ઉ રથી ‘ધમનો ભેદભાવ’ બે અ યધમ ઓમાંથી આપોઆપ નીકળી ય 
છે! “જય ભ!ુ” બોલવામાં કોઈપણ ધમ પાળનારને ‘ ભ’ુ શ દમાં પોતાના 
‘આરા ય દેવ’-પોતાના દવેની તીિત થતી હોય છે, જેથી ખુશીથી “જય ભ!ુ”  
બોલવાનુ ં વીકારી લે છે. અગાઉ જણા યંુ તેમ આપણી ‘નાની દુિનયા’માં 
બહુમિત વગ ‘િબન િ તી’ છે, વતન ભારતમાં અન ે અહ  અમે રકામાં પણ. 
અહ  આપણે ‘અમે રકનો’ સાથ ે સામા ય ધોરણ ે સંબધંો કેળવી શકતા નથી. 

કારણ ક,ે ‘ઈિ ડયનો-ભારતીયો’માં ‘આપણા છે’ની વાથ  વૃિ  હોય છે. તેથી જો 
કોઈ કંપનીમાં ‘હાયર ગ’ હશે તો ‘િબન િ તી ઈિ ડયન’ પહેલાં તેઓના 
‘ િતભાઈ’ને કપંનીમાં જોડાવા વગ વાપરશે, ‘િ તી િમ ’ને માટ ેનિહ િવચારે. 
આ ભાવ તે ‘આપણા છે’નો ભાવ અહ ના ‘અમે રકનો’માં નથી હોતો.  
      ખેર! બહુમિત િબન િ તી સાથ ે િ તીઓએ ‘સમભાવ’ કેળવવો.  
આપણાં વાણી-વતન- િવચાર િવમશ અન ેસાચેસાચી ‘િ તપણા’ની છાપથી બ ે
અલગ અલગ ધમમાં માનનાર વ ચે િધ કાર ક ેવમૈન ય થતંુ અટકાવી શકાય. જો 
આમ ‘િબન િ તીઓ’ યે આપણે સમભાવ કેળવવાની તરફેણ કરતા હોઈએ, 
તો િ તીએ બી  િ તી યે કેવી આિ મયતા કેળવવી જોઈએ? હવ ે
અમે રકામાં આપણા “ગજુરાતી િ ચયનો”ની વ તી માણમાં વધી છે. પણ 
આપણામાં જોઈએ તેવી ‘એકતા’ કે ‘સમભાવ’ની ઓછપ છે. વારતહેવાર ે
“ગજુરાતી િ તી’ જોઈએ તેટલી સં યામાં એકઠા થતા નથી. કોઈ સવમા ય 
‘િ તી સંગઠન’ આપણે િવકસાવી શ યા નથી ૧૯૭૨થી અમે રકામાં એકલ-
દોકલ ગુજરાતી િ તીઓ કાયદેસર અમે રકામાં આવીને િ થર થયા અને આજે 
૪૦-૪૧ વષ પછી સગાંને ‘ પો સર’ કરવાથી એક ફેિમલીનાં ઘણાં ન કનાં 
સગાં મળીને ૨૫-૪૦-૫૦-૭૦ જેટલી પોતપોતાની ગજુરાતી િ તી સં યા 
ભેગી થાય તેવી સારી પ રિ થિત હોવા છતાં આપણે એકતા કેળવવામાં પાછા 
પડીએ છીએ. અગાઉ પણ યુ જસ  અને  યુયોક-બંને મળીન ેઅગર તો અલગ 
અલગ એકાદ “ગુજરાતી ચચ” ઊભુ ં કરી શકાય. મકાન ખરીદીન ે ચચ બનાવી 
શકાય. દર રિવવાર ેસમ ને યોજના કરીન ેસવારના ૯થી ૧૦ કોઈ એક મડંળી, 
૧૧થી ૧૨ બી  કોઈ મંડળી, બપોર પછી ૨થી ૩ અન ેએમ ૫થી ૬ના સમયે 
અ ય િ તી મંડળી પોતપોતાની “ભિ ત સભા” યો  શક.ે શ ય છે. સહેલંુ 
નથી, પણ યો ય યોજના ઘડીન ે સપં-સુલેહથી સફળતા મળી શકે તેમ છે! 

આપના િવચારો અન ે આપનો સહકાર હોવા અંગ ે લખશો તો કોઈ સવમા ય 
“ગજુરાતી િ તી ચચ” હકીકત બની શક ેછે!    
                                                                                                દવેનુ ંઅજવાળુદવેનુ ંઅજવાળુદવેનુ ંઅજવાળુદવેનુ ંઅજવાળ-ુ ઈલા જોબટ, િ ચયન (Union City, NJ) 

     શૈતાિનક વાનાં, ઠગાઈ અને કયુુિ તના હેતુની શ આત અંધકાર અન ેજૂઠ પર 
થાય છે. તે અજવાળાનો નકાર કરે છે. તેથી ભય ઉ પ ન થાય છે. જો ક ે તેનો 
પાયો તો નબળો જ હોય છે. વનમાં અજવાળુ થવા દઈએ તો ભય પી 
સાપોિલયાં આમતેમ નાસી જશે. એક સાચી વ તુન ે સંતાડવા અનેક જૂઠનો 
સહારો લેવો પડે છે. એક જ દોરી ખચવાથી અસ યનો પડદો િચરાઈ ય છે 
અન ે પડદા પાછળ છૂપાયેલંુ સ ય બહાર આવી ય છે. યેક નવી સવાર 
આશાના કરણ સાથ ેઆવ ે છે. અયૂબનુ ંસવ વ જતંુ ર ુ ં પણ તેના દેવ પરનો 
અતૂટ િવ વાસ અન ેઆશાએ તેન ેબમ ં પાછંુ આ યંુ. દવે દરેક સંકટમાં સાથ ેજ 
છે. િન ફળતાની િનરાશામાં આશા જ અધંકારને દૂર કરી અજવાળુ આપ ે છે. 
અસ ય િણક હોય છે, જે અજવાળામાં ઓળખી શકાય છે. મા થી ૧૦: ૨૬, 
૨૭ કહ ેછે ક,ે “એ માટ ેબીહો મા, ઉઘાડંુ નિહ કરાય એવું કંઈ ઢંકાયેલંુ નથી. ન ે

ગટ નિહ થશે, એવું કંઈ ગુ ત નથી. હું તમન ે અંધકારમાં જે કહું છંુ તે 
અજવાળામાં કહો.” ગીતાશા  ૯૦: ૫ “અમારા અ યાય તારી સ મુખ અમારાં 
ગુ ત પાપો તારા મખુના કાશમાં મૂ યાં છે. કારણ, પાપ તો અંધકારમાં જ જ મ 
લે છે.” અયૂબ: ૨૪-૧૩, ૧૫. ૧૭ મજુબ “જેઓ અજવાળા િવ ધ ફતૂર 
કરનારા છે; તેઓ તેના માગ  ણતા નથી, અને તેના પંથમાં ટકી શકતા નથી.” 
“...અને એવુ ં કહે છે કે કોઈ મન ે દેખશે નિહ. ...સવાર તો તેઓને મૃ યુછાયા 
જેવી લાગ ેછે.”  અમારા િવશે કોણ ણ ેછે? તેઓન ેઅફસોસ.  
 ય મયા ૧૬: ૧૭, ૧૮ “કેમકે તેઓના સવ માગ  પર મારી નજર છે. તેઓ મારી 
આગળ છૂપાયેલા નથી.અન ેતેઓના અ યાય મારી આંખોથી ગુ ત નથી. તેઓના 
અ યાય અન ે પાપોનો બમણો બદલો વાળીશ. અજવાળુ તો યાયાધીશ છે.” 
યોહાન ૩: ૧૯-૨૧ “જગતમાં અજવાળુ આ યા છતાં માણસોએ અજવાળા 
કરતાં અધંા ં ચા ું. કેમક,ે તેમનાં કામ ભૂંડાં હતાં.” (વાંચો પાન ૨ પર)   Page 01 
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જે કોઈ ભૂંડંુ કર ે છે તે અજવાળાનો �ષે કરે છે અન ેપોતાનાં કામ ન વખોડાય 
માટ ેઅજવાળા પાસ ેઆવતો નથી. પથરીલી સખત જમીનમાં પણ છોડ ઊગ ે
છે, જો આપણે અજવાળાનો વીકાર કરીએ તો? અંધકારમાં તો આખો મ 
ગોઠવાયેલો લાગશે, પણ અજવાળુ થતાં જ મ અ ત ય ત અન ેબધુ ંિવખેરાયેલંુ 
નજર ેપડે છે. તેવું જ દય પી અધંકારમાં અજવાળંુ આવતાં ગુ ત પાપોનું ભાન 
થાય છે. અજવાળાનો નકાર એટલે દેવનો નકાર. અજવાળાથી પાપની કબૂલાત 
કરીએ. યાકુબ ૩: ૧૪-૧૫ માણ ે “અદેખાઈ, ચડસાચડસી, ધાંધલ અન ે
દુ કમથી દૂર રહી સદાચારણ દેખાડીએ, પિવ  આ માન ેઓળખીએ.“ યોહાન ૧ 
૧: ૫-૧૦ “ઈ વર કાશ વ પ છે અને તેનામાં અંધકાર લેશમા  નથી. આપણ ે
ઈ વરના વનમાં સહભાગી હોવાનો દાવો કરતા હોઈએ, છતાં અંધકારના માગ 
ચાલતા હોઈએ, તો આપણ ેજૂઠંુ બોલીયે છીએ અન ેસ યનુ ંપાલન કરતા નથી. 
અને તેના પુ  ઈસુનું બિલદાન આપણાં બધાં પાપોને ધોઈ નાખે છે.” યોહાન ૩: 
૧૯-૨૦ “ કાશ જગતમાં આ યો, પણ લોકોએ કાશન ેબદલે અંધકારને પસંદ 
કય , કારણ. તેમનાં કૃ યો દુ  હતાં. જે કોઈ દુ  કૃ યો કર ેછે તે કાશને િધ કારે છે 
અને કાશ પાસે આવતો નથી, રખેને તેનાં કૃ યો ઉઘાડાં પડી ય.” ભુ પાસ ે
પાપની કબૂલાત કરીએ, મજુ પાપી પર દયા કર. આ મા માટે એ સા ં છે. દેવ 

કાશ છે. આપણ ેતેની કમત ણીએ.  
     અિભમાન મીણની જેમ ઓગળી જશે, ન ેસ ય સવ અધંકારથી મુ ત કરશે. 
નીિતવચન ૨૮: ૧૩ “જે કોઈ પોતાનાં ઉ લંઘન છૂપાવ ેછે, તેની આબાદી થશે 
નિહ. પણ તેન ેકબૂલ કરી તેનો યાગ કરે છે તેઓ ઉપર દયા કરવામાં આવશે.” 

ભ ુગીતકતાની જેમ અંત:કરણની સ યતા માગ ેછે.  
      આ મસમપણ કરવાનુ ં છે. મ રયમન ે ખબર હતી ક,ે ઈસનુો જ મ એટલે 
અજવાળુ છે. જ મે છે, તો મૃ યુ િનિ ચત છે. પણ તેન ે વન વવા મ યંુ છે, 
તે વન માટે આનંદ માણવાનો છે. તે અંધને િ  આપ ેછે, માંદાને સા  કર ે
છે. મૃતને િવત કરે છે. આમ દેવના અજવાળે જગતમાં આવી અંધકાર દૂર 
કય . વધ તંભની અંધકારભરી ણો પનુ થાનના અજવાળામાં લઈ ય છે. 
મૃ યુ પર િવજય, નવીન સજનની િસિ ધ, સવનું ેરકબળ આશા છે, જે 
િનરાશાના અધંકારન ેદૂર કરે છે. દેવ આપણી સાથે છે. રાત અંધારી ભલે હોય, 
દન ભલે રાતભર રહ,ે કાશ લઈને સૂરજ સવારે ઉગશે. ગાઢ અધંકારન ેઝાંખા 
કાશમાં હોલવાતો-બૂઝતો દીવો, મારી ઈ છાને સાથક કરવા ઈ વરના 

ભરોસાથી દવેનો કાશ ચાલુ રહીને જ રથી દોરશે. આપ ં અજવાળુ દેવની 
આગળ કાશવાનું છે. આપણા કાશમાંથી બી  કાશ પામશે. યોતથી 

યોત જલાવવાની છે. કિવવર રિવ નાથ ટાગોર કહે છે “સૂરજને ગુમા યા 
પછી આંસુ સારવા બેસશો તો તારલાનું તેજ પણ ગુમાવશો” ગીતશા  ૪૩: ૩ 
“તા  અજવાળુ (ઉ રમ) અન ેસ ય (તુ મીમ) મોકલ ક ેતેઓ મન ેદોરે.” ઉ પિ  
૧: ૩ “અજવાળુ થાઓ અન ેઅજવાળુ થયુ.” આપણે કાશનાં સતંાનો છીએ. 
પાપ પી અંધકારને નકારી સ યના અજવાળામાં આવીએ.    

એક એવો પડાવ આ યો, ઉદાસી ખંખેરી જવાનો વારો આ યો,  
િવ વાસ અન ેઆશા જ ર છે, ઈ વર અલૌ કક બધંને બાંધવા આ યો.  

                                                                            િબશપનુ ંજુ ઠા ંિબશપનુ ંજુ ઠા ંિબશપનુ ંજુ ઠા ંિબશપનુ ંજુ ઠા ં: સ યઘટના- Rev. Anil Patel (Brooklyn, NY)     
       િબશપ િમ ટન રાઈટ એક દવસ ે એક સેિમનરીના ેિસડે ટની મુલાકાતે 
ગયા હતા. મુલાકાત દર યાનની વાતચીતમાં િબશપ ેક ુ ંક,ે “મારા બાઈબલ ાન 
અન ે અિભ ાય માણે હવ ે આ જગતમાં કશી જ નવી શોધખોળ થઈ શકશે 
નહ . બાઈબલનાં વચનો યેની મારી આ ઢ મા યતા છે ક,ે કશંુ જ નવુ ંથનાર 
નથી.”  કોલેજના ેિસડે ટ િબશપની આ મા યતા સાથ ેસંમત નહોતા. આથી 
એમણ ેક ુ,ં “શા માટ ેનિહ, હું તો માનુ ં છંુ ક,ે આજથી પચાસ વષમાં એ શ ય 
બનશે ક ે માણસ પ ીઓની જેમ આકાશમાં ઊડવા લાગશે!” આ સાંભળીન ે
િબશપન ેઆઘાત લા યો. એમને મન આ બાઈબલની િવ ધનું દભુાષણ લા યંુ. 
િબશપ ે ક ુ,ં “તમારી વાત બાઈબલ આધા રત નથી. બાઈબલ માણે તો ફ ત 
દૂતો જ ઊડી શક ેછે. ફ ત દૂતોન ેજ ઊડવાનો અિધકાર દવે તરફથી આપવામાં 
આ યો છે.” યાર પછી િબશપ ે ેિસડે ટને ચેતવણી આપી ક,ે “તમારી આ 
માણસને આકાશમાં ઊડવાની વાતનું પુનરાવતન કરશો નિહ. અને જો કરશો તો 
તમારા ઉપર દભુાષણ કરવાનો આ ેપ આવશે.”  
       સને ૧૮૭૦માં આ વાત બનેલી અને યાર પછી તે ીસ વષ બાદ, આજ 
િબશપ િમ ટનના બ ે દીકરા ઑરવીલ અને િવ બર, હવાઈ મશીન �ારા થમ 
વખત આકાશમાં ઊ યા, અન ે યાર પછી તો આધુિનક િવમાનો શોધાયાં અન ે
માનવ પ ીઓની માફક આકાશમાં ઊડવા લા યો છે.     
     કોલેજના ેિસડે ટ સાચા પ યા અન ે િબશપ િમ ટન જૂઠા પ યા. 
બાઈબલમાં કોઈ જ યાએ એવુ ંલ યંુ નથી ક,ે સૂય પૃ વીની આજુબાજુ ફર ેછે, 
તેમ છતાં ૧૬મી સદીમાં મંડળી અન ેઆગેવાનોએ બાઈબલના ખોટા ખુલાસા 
કરીન ેખગોળશા ી કૉપરિનકસન ેતેની આ મા યતાન ેલીધ ેમંડળી બહાર મૂ યો 

હતો. આજે હવ ેબધાંન ેસમ યંુ છે ક,ે કૉપરિનકસ સાચો હતો, અને મંડળીના 
આગેવાનો ખોટા હતા. બાઈબલ આધા રત તેમની મા યતા ખોટી હતી. બી  
િવ વયુ ધ વખતે બાઈબલના કટેલાક િશ કો, અ યાસીઓ જેમણ ેબાઈબલનાં 
ખોટાં અથઘટન કરીને ઈટાલીના સરમુખ યાર મુસોિલનીન ેિ ત િવરોધી હેર 
કય  હતો. તેઓને પોતાની ભૂલ સમ ઈ અને પોતે કહેલી વાતન ેગળી જવી પડી 
હતી. બાઈબલનાં વચનોના ખોટા ખુલાસા, અથઘટન કરવાથી સાવધ રહો! 
તમારી પોતાની મા યતાન ે બાઈબલનાં વચનોનાં પ આપશો નિહ. દવેનાં 
વચનોનો ખોટો ખુલાસો આપીન ેતમારી મા યતાને બાઈબલનો આધાર આપશો 
નિહ. બાઇબલના િવરોધીઓના હારોથી જેટલંુ નુકસાન થાય છે, એટલંુ જ 
નુકસાન બાઈબલના િમ ોના અ ાનન ે કારણ-ેખોટાં અથઘટન કરવાન ે કારણ ે
થાય છે.  
“તાર ેમોઢથેી અિવચારી વાત ન કર, અન ેઈ વરની હજૂરમાં કંઈપણ બોલવાન ે
તા ં અંત:કરણ ઉતાવળંૂ ન થાય; કેમક,ે ઈ વર આકાશમાં છે, અને તંુ તો પૃ વી 
પર છે; માટે તારા શ દો થોડા જ હોય.”-સભાિશ ક:૫:૨    
વાચક િમ ોના વનમાં બાઈબલમાં દશાવેલંુ ઈ વર ાન તેઓના વન ાનમાં 
ફેરવાય ય એજ ાથના-શુભે છાઓ સહ.     

““““બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી””””----જુલાઈજુલાઈજુલાઈજુલાઈ----ઓગઓગઓગઓગ ,    ૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩ના નોના નોના નોના નો: : : : ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૧૧૧૧ 
નીચનેા નોના જવાબો નીચનેા નોના જવાબો નીચનેા નોના જવાબો નીચનેા નોના જવાબો ૨ ૨ ૨ ૨ શમએૂલશમએૂલશમએૂલશમએૂલ    ના પુ તકમાથંી શોધોના પુ તકમાથંી શોધોના પુ તકમાથંી શોધોના પુ તકમાથંી શોધો;     

. . . . ૧૧૧૧. . . . દાઉદ રા એ પોતાનાં વ ો કમે ફા યાં?         

. . . . ૨૨૨૨. . . . અિહથોફેલનુ ંમરણ કેવી રીતે થયુ? અને કમે?      

. . . . ૩૩૩૩.... શાઉલની બને િમખાલે બારીમાંથી નજર કરી તો કોને કૂદતો અને નાચતો 
જોયો?     

. . . . ૪૪૪૪....    “કમેકે,,,, તારા પર �ષે રાખનારાઓ પર તંુ િ તી કરે છે,,,, અન ેતારા પર િ તી 
રાખનારાઓ પર તંુ �ષે રાખે છે.” આ વા ય કોણ કોન ેકહે છે?         

. . . . ૫૫૫૫....    યોઆબ આ નેરને એકાંતમાં શા માટ ેલઈ ગયો?    
ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૨૨૨૨: : : : ૨ ૨ ૨ ૨ શમએૂલશમએૂલશમએૂલશમએૂલ    પુ તકમાથંી ખાલી જ યા પરૂોપુ તકમાથંી ખાલી જ યા પરૂોપુ તકમાથંી ખાલી જ યા પરૂોપુ તકમાથંી ખાલી જ યા પરૂો; 

. . . . ૧૧૧૧. . . . મફી બોશેથન ે____ નામ ેએક નાનો ____ દીકરો હતો.     

. . . . ૨૨૨૨. . . . જેઓ ઇ ાએલમાં ____ તથા ____ છે, તેઓમાંની હું પણ એક છંુ.        

. . . . ૩૩૩૩....    આ શાલોમના વાળનુ ંવજન ____ ના તોલ માણ ે____ હતંુ.      

. . . . ૪૪૪૪....    પણ તંુ અમારામાંના ____ બરાબર છે.     

. . . . ૫૫૫૫....    તેઓએ આ શાલોમને લઈને તે ____ એક ____ ____ ના યો.    
ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૩૩૩૩: : : : નીચનેા ંઅધરુા ંવા યો નીચનેા ંઅધરુા ંવા યો નીચનેા ંઅધરુા ંવા યો નીચનેા ંઅધરુા ંવા યો ૨ ૨ ૨ ૨ શમએૂલશમએૂલશમએૂલશમએૂલ    પુ તક આધાર ેપરૂા ંકરોપુ તક આધાર ેપરૂા ંકરોપુ તક આધાર ેપરૂા ંકરોપુ તક આધાર ેપરૂા ંકરો; 

. . . . ૧૧૧૧. . . . તાર ેહવે ફરીથી અમારી સાથે લડાઇમાં આવવુ ંનિહ ____ ___ .  

. . . . ૨૨૨૨. . . . એક માણસ િબ ીનો દીકરો ________________ .     

. . . . ૩૩૩૩....    નાથાને દાઉદને ક ું ક,ે ____________ .  

. . . . ૪૪૪૪....    હવ ેમારા સવેક દાઉદને એમ કહ ેક,ે ____________ .  

. . . . ૫૫૫૫....    દાઉદ રા એ તેઓની સાથ ેયહોવાહની આગળ , ____________ .      
““““બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી””””----મેમમેેમે----જૂનજૂનજૂનજૂન    ૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩ના સાચા જવાબો મો લનારની યાદીના સાચા જવાબો મો લનારની યાદીના સાચા જવાબો મો લનારની યાદીના સાચા જવાબો મો લનારની યાદી::::     
૧૧૧૧.... ટેલા પરમાર-નોથબગન ૨૨૨૨.... ટી. આઈ. દાસ-નોથ બગન     
૩૩૩૩.... કુમુ દની સોલંકી-કનેિ ટકટ ૪૪૪૪. રીબેકા ડાયલ- ુકિલન     
૫૫૫૫.... વીરબાળા િ ચયન- યુ જસ  ૬૬૬૬.... એિમ યા ટી-જસ  સીટી     
૭૭૭૭.... ભાન ુ ટી-કેિલફો નઆ ૮૮૮૮.... દયાબેન પરમાર-કેિલફો નઆ     
૯૯૯૯.... ી. ગેશ મ ટેલર-નોથ બગન,,,, યુ જસ .         
સૌ બાઈબલ ેમી િવજેતાઓન ે “અમેરીકન િ ચયન યુઝ” આભાર સાથ ે
અિભનંદન પાઠવ ેછે!                   

નાનુશંુ ંકૃ યનાનુશંુ ંકૃ યનાનુશંુ ંકૃ યનાનુશંુ ંકૃ ય----અદભતૂ પ રણામઅદભતૂ પ રણામઅદભતૂ પ રણામઅદભતૂ પ રણામ: : : : આઆઆઆભારીપ ંભારીપ ંભારીપ ંભારીપ  ં
                                                                                                                                        –Rev. Dr. Snehalata A. Patel (Brooklyn, NY)    
       શંુ માનવે તે કદીયે િવચાર કય  છે ક,ે આભારીપણાના નાના કૃ યમાં 

વન પ રવતન કરવાની અદભૂત શિ ત રહેલી છે? આભારદશક  અને આભાર 
લેનાર બંનનેા વનમાં અદભૂત પ રવતન આવે છે, તે દશાવવા હું એક 
સ યઘટના રજૂ ક ં છંુ.  
     એક દવસે એક યિ ત માનિસક રીતે ભાંગી પડવાની પ રિ થિતમાં હતાં. 
આવા સજંોગોમાં તેમના એક શુભે છકે તેમને એક ઉપાય-ઈલાજ બતા યો. આ 
નુ ખાનો સારાંશ હતો-“આભારીપણાનું દશન” તેમના વનની વૃિ ધ-
િવકાસમાં જે જે યિ તઓએ ય  યા પરો  રીતે મદદ કરી હોય તેનો આભાર 
માનવો. આ ભાઈએ તેના િમ ની સલાહ માનીન ે તેમના વનમાં મદદ પ 
થનાર તમામ ભાઈબહનેોની યાદી બનાવી, તેમન ેઆભારપ ો લખવાનું શ  કયુ. 
તેમનાં માનવંતાં િશિ કાબને. થોડા દવસો બાદ આ ભાઈન ે તેમનાં પૂ ય 
િશિ કાબેન તરફથી નીચે મુજબનો યુ ર મ યો; “વહાલાભાઈ િવલી, મારા 
િશ ણકાળ દર યાનના દવસોનો િવચાર ક ં યારે આપના જેવા મા   -Page 2   
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એક જ યિ ત એવા મ યા ક,ે જેણ ે મારા કામની કદર કરીન ે આભાર મા યો 
હોય. ખરેખર મન ેઅહસેાસ થયો ક,ે મા  ં વન સફળ અન ેધ ય બની ગયંુ. 
આપનો આભારપ  મ મારા િબછાના પાસ ેમૂકેલો છે. અને સૂતાં પહેલાં દરરોજ 
આંસુ સારતાં હુ ં તે વાંચંુ છંુ. મારા વનના છે લા દવસ સધુી હું તેનુ ં પઠન 
કરતી રહીશ. આ િશિ કા બહેનના યુ રથી ેરણા પામી, આ ભાઈએ બી  
પાંચસો જેટલા આભારપ ો લ યા. આ સાથ ેતેમણે એ પણ અનભુ યંુ કે, તેમના 
અંગત વનમાં પણ પ રવતન આવતંુ ગયંુ. પ રણામે તેઓ એક નવી યિ ત 
બની ગયા હતા. વાચક િમ ો! આ યુગમાં ઝડપથી બદલાતી આપણી દુિનયા, 
સામાિજક, આ થક અન ે ધા મક સમ યાઓથી જ ટલ બનતી ય છે, તેની 
માનિસક અને શારી રક અસરો આપણા ઉપર પણ થાય છે. તેથી જો આપણ ે
મા  આશીવાદોની યાદી બનાવી, આભારપણાનો ભાવ દશાવતા રહીશંુ તો 
અ યબ પ રણામ આવશે, અથાત યાં વેરભાવ, કડવાશ, ખારાશ છે, યાં 

ેમભાવ અન ેઅન ેસાચી િમ તાનું ઝર  ં ટી નીકળશે. હાલમાં ઉનાળાની જે 
અસ  ગરમીનો આપણે અનભુવ કરીએ છીએ; તે ેમ અન ે આભારીપણાના 
સુકૃ ય �ારા શીતળદાયી હવામાં ફેરવાઈ ય એ જ શુભે છા સહ      
* કેિલફો નઆથી ીમતી દયાબેન પરમાર “અમે રકન િ ચયન યુઝ”ના 
વાચકોનો અન ે ભ ુપરમે વન  હા દક આભાર માન ેછે. સૌ વાચકોની ાથનાથી 
તેમના િબમાર પિત હાલમાં એકદમ તંદુર ત છે.  
* “ યુ ડોવર મથેો ડ ટ ચચ” એ ડસન, યુ જસ નાં ૧૬૫ વષપૂરાં થતાં હોવાથી 
તા. ૩૦ જૂન,૨૦૧૩ના રોજ બપોરના ૨થી ૪ સુધી સભા રાખવામાં આવી  
હતી. પાછલા વષ માં સવેા આપી ગયેલા કટેલાક પા ટરો તેમજ ડ ી ટ 
સુિ ટેડ પણ હાજર ર ા હતા. વ તાઓએ િવતેલાં વરસોનાં મરણો તા  ં
કરા યાં હતાં. કટુુંબોના ડ સહકારથી વા દ  જમણનો લાભ મ યો હતો.  
* “ગજુરાતી કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસએ” તરફથી “ફાિતમા યા ાધામ”નુ ં
આયોજન તા. ૧૩ જુલાઈ, ૨૦૧૩ના રોજ કરવામાં આ યંુ હતંુ. પોટુગલના 
ફાિતમા ગામ ેમધર મેરીએ ણ બાળકોન ેતા. ૧૩ જુલાઈ,૧૯૧૭ના રોજ દશન 
આ યાં હતાં. તેથી ૧૩ જુલાઈ ૨૦૧૩ના રોજનુ ંમહ વ ઘ ં હોઈ વો શ ટન, 
યુ જસ ના યા ાધામ ે૭,૦૦૦થી વધુ યાિ કોએ યા ાનો લહાવો લીધો હતો.          

* િશકાગોના અનામી દાતા તરફથી $5/ દાન મ યા બદલ આભાર!          
જગતના દશેજગતના દશેજગતના દશેજગતના દશે----િવદશેોમા ંઆપણા ંનાનાંિવદશેોમા ંઆપણા ંનાનાંિવદશેોમા ંઆપણા ંનાનાંિવદશેોમા ંઆપણા ંનાનાં----મોટા ંિ તી પુોની પરપંરામા ં   મોટા ંિ તી પુોની પરપંરામા ં   મોટા ંિ તી પુોની પરપંરામા ં   મોટા ંિ તી પુોની પરપંરામા ં       

                                                                                                                                શુ ંશુ ંશુ ંશુ ંજોવાય છેજોવાય છેજોવાય છેજોવાય છે?    –ગેશ મ ટેલર (North Bergen, NJ) 
અમારા હાલા વાચકો! સકડો વષ  પહેલાં ભારત-ગુજરાતમાં િ તી ધમ 
નહોતો. તેવા સમયમાં િવદેશોમાંથી િમશન કો ફર સોમાંથી જે િમશનરીઓ 
ભારત-ગુજરાતમાં આ યા, અન ે િ તી ધમ અન ે વતં ભુ ઈસુ િ તની 
સુવાતાના પેગામની શ આત કરી. ભારત-ગજુરાતમાં ભલા િમશનરીઓનો ડંકો 
વાગવાથી િ તી ધમ ચિલત થયો. એ િમશનરીઓ માટે આપણી ભાષા, 
રહેઠાણ, કચન, બાથ મ, વગેરે સુિવધાઓનો અભાવ હતો. તેવા કપરા સમયમાં 
િ તીધમનો ચાર અને સવુાતાનો સાર કરવામાં ગિત થતી ગઈ. ભારત-
ગુજરાતમાં નાનાં-મોટાં ચચ, ાથના હોલ, દવાખાનાં, કૂલ-કોલેજો, બો ડગ, 
વગેર ે શ  કરીને સારા વહીવટથી િ તીધમ અને િ તી  આગળ વધતી 
ગઈ. ખરેખર િ તી િમશનરી સવેાઓ અ યબ-અચંબો પમાડે છે. 
તેઓ ીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર અન ેધ યવાદ! છે લાં પચીસ વષ માં જગતનાં 
ઘણાં શહેરોમાં િ તી પુો પણ સેવાકાય  ચલાવ ેછે. તે એક સારી બાબત કહી 
શકાય. પરંતુ હાલમાં િ તી પુો જે રીતે સવેાકાય  ચલાવ ેછે તેનાથી િ તી 
સમાજ- માં લાભ-ફાયદો કે આનંદ-મ  જોવાતી નથી. કેટલાક પુોના ભેગા 
મળવાના સગંોમાં ફ ત ૨૫-૫૦-૭૦ ક ેવધમુાં વધ ુ૧૦૦ જેટલા િ તીઓ 
હાજરી આપતા હોય છે, ક ેઆ સં યા ૨૦૦-૪૦૦ જેટલી હોઈ શકે તેમ હોવા 
છતાં. આ એક ગભંીર સમ યા કહેવાય. િ તી પુમાં આગેવાન તરીકે કોઈ 
િ તીધમગુ  ક ેિનમાણ કરેલા એ યુકેટેડ પા ટર જોવાતા નથી.   
     વધુમાં અહ  અમે રકામાં ગજુરાતી િ તી ુપો પાસ ે ાથના હોલ કે મકાન 
હોતાં નથી. ગુજરાતી િ તી સમૂહમાં મળે છે, તેના આગવેાનો અન ેહાજરી 
આપનાર સૌ ભિ તભાવમાં રસ ધરાવતા હોય છે. અને રહેઠાણ ન કના કોઈ 
મંડળીના ચચમાં દર રિવવારે ભાગ લેતા હોય છે, અને તે સારી બાબત કહવેાય. 
પરંતુ હમણાં પોતાનાં આગવાં પુ બનાવી, પોતાની વતં  િમિન ી ચલાવતા 
પા ટર-આગેવાનો ભુ ઈસુ િ તના નામે ચરી ખાતા જણાય છે. તેઓ 
પોતાના પુની સં યા વધારવા ભિવ ય ભાખતી લાલચો, સા પણાના 
ચમ કારોની માયા ળ દશાવી જેઓ મંડળીનાં ચચ માં ભાગ લેતા હોય છે, 
તેઓન ે ભરમાવીન ે તેમના પુમાં ખચવાના ય નો કર ે છે. અને આમ જૂનાં-

ણીતાં ચચ ના સભાસદોને તોડ-ફોડ, સમ વી-પટાવી મંડળીનાં ચચ ને ઘણી 
બધી રીતે નકુસાન પહ ચાડે છે. આ રીતે મંડળીનાં પુો કેવી રીતે અને કઈ 

લાલચોમાં આવી ય છે? િ તી ચાર તો મે, ભલાઈ, િવ વાસથી સવેાકાય  
કરે છે, તેનાથી અલગ થઈન ેચચ ને હાિનકારક બને છે. જે પુો આવા યિ તગત 
િમિન ટરોથી અં ઈન,ે તેઓ પિવ  વન વતા દેખાય છે, તે સ ય નથી. 
“આખા જગતમાં એકપણ પિવ  નથી, એકપણ સ ય અને યાયી નથી.”  
      જો તમ ે ભુિપતાની દસ આ ાઓ પાળો, િવ વાસથી “ઓ અમારા 
આકાશમાંના બાપ, તમા ં નામ પિવ  મનાઓ....” ાથના કરો. ભલાઈ, ેમ, 
િનખાલસતા, મા અને શાંિતથી સેવાકાય  કરીન ેસવન ેઉપયોગી બનો- એ જ 
આશીવા દત વનથી આગળ વધો, મારી ાથના અન ેશુભે છાઓ!      
                મ,ે જૂન, જુલાઈ અને    ઑગ ટઑગ ટઑગ ટઑગ ટ----2013 િવઝા બલુટેીનિવઝા બલુટેીનિવઝા બલુટેીનિવઝા બલુટેીન 

ફિેમિલ કટેેગરી ફિેમિલ કટેેગરી ફિેમિલ કટેેગરી ફિેમિલ કટેેગરી     મે-2013  જૂન-2013 જુલાઈ-2013    ઑગ ટઑગ ટઑગ ટઑગ ટ----2013    
F-1 01 Apr-06 22 Apr-06 01 June -06 15 Sep-06 

F-2 A 01 Mar-11 08 June-11 08 Oct-11 -Current-  
F-2 B 15 May -05 08 July-05 01 Nov-05 01 Dec-05 

F-3 08 Aug-02 15 Sep-02 01 Oct-02 08 Dec-02 

F-4 01May-01 01May-01 22 May-01 22 June-01 

પાછળના ણ મિહનાની િવગતનાપાછળના ણ મિહનાની િવગતનાપાછળના ણ મિહનાની િવગતનાપાછળના ણ મિહનાની િવગતના    આધાર ેઆધાર ેઆધાર ેઆધાર ેપાચંયેપાચંયેપાચંયેપાચંયે    કટેગેરી દર માસ ેઆગળ વધ ેછેકટેગેરી દર માસ ેઆગળ વધ ેછેકટેગેરી દર માસ ેઆગળ વધ ેછેકટેગેરી દર માસ ેઆગળ વધ ેછે    ક ેક ેક ેક ે
નિહનિહનિહનિહ?    વધેવધેવધેવધે    છે તો કટેલી છે તો કટેલી છે તો કટેલી છે તો કટેલી ત ે ણીત ે ણીત ે ણીત ે ણી----સમ નેસમ નેસમ નેસમ ને    િવઝા યારનેીિવઝા યારનેીિવઝા યારનેીિવઝા યારનેી    કળશેકળશેકળશેકળશે    તનેો અદંાજ કાઢી તનેો અદંાજ કાઢી તનેો અદંાજ કાઢી તનેો અદંાજ કાઢી 
શકાયશકાયશકાયશકાય. . . . ઉપરો ત કોઠા મુજબ    ઑગ ટઑગ ટઑગ ટઑગ ટ----2013 ની િવઝાની િવગત ની િવઝાની િવગત ની િવઝાની િવગત ની િવઝાની િવગત નીચે મુજબ છે:- 
F-1-અમે રકન સીટીઝનના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સતંાનોસતંાનોસતંાનોસતંાનો અને તેના ંસગીર સંતાનો-જો હોય  
તો  તેઓ- 15 September-2006    (ગયા માસથી 75 દવસ દવસ દવસ દવસ ઘણીઘણીઘણીઘણી આગળઆગળઆગળઆગળ વધી) 
ન ધન ધન ધન ધ:::: (યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંપિત/પ ની, યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં21 વષથી ઓછી મરના ંવષથી ઓછી મરના ંવષથી ઓછી મરના ંવષથી ઓછી મરના ં

અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન, યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંમાતા/િપતાને િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન તરીકે 
ત કાલીન િવઝાત કાલીન િવઝાત કાલીન િવઝાત કાલીન િવઝા મળે. માિસક/વા ષક િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા---- વોટાવોટાવોટાવોટા    મયાદામયાદામયાદામયાદા    લાગુલાગુલાગુલાગુ    પડતીપડતીપડતીપડતી    નથીનથીનથીનથી 

F-2 A ીનકાડધારકનાં પિતપિતપિતપિત/પ નીપ નીપ નીપ ની અને 21    વષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણત                 
                    સંતાનો- Current (માસથી  Current એટલે ત કાિલન થઈ ગઈ છે)        
F-2 B– ીનકાડધારકનાં 21વષવષવષવષ    ક ેતેક ેતેક ેતેક ેતેથી વધ ુ મરનાંથી વધ ુ મરનાંથી વધ ુ મરનાંથી વધ ુ મરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સંતાનો- 
      01 December-2005 (ગયા મિહનાથી 30 દવસ સારીદવસ સારીદવસ સારીદવસ સારી    એવી એવી એવી એવી આગળઆગળઆગળઆગળ    વધીવધીવધીવધી    છે)         
F-3–અમે રકન સીટીઝનનાં પરિણતપરિણતપરિણતપરિણત સંતાનો-08 December-2002                                 
       (આ કેટેગરી ગયા મિહનાથી 68    દવસ આગળ વધીદવસ આગળ વધીદવસ આગળ વધીદવસ આગળ વધી છે)          
F-4–US સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાં ભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-22    June-2001 (ગયા 
April પછી 31    દવસદવસદવસદવસ    આગળ વધીઆગળ વધીઆગળ વધીઆગળ વધી,    ખરખેર તો 2010માં યાં પહ ચી હતી, 
યાંથી હ  5    મિહના મિહના મિહના મિહના 4 દવસ દવસ દવસ દવસ પાછળપાછળપાછળપાછળ જ છે, તે હવે આગળ વધશે તેવી આશા) આ 

મિહને    બધી બધી બધી બધી કટેગેરી ઘણીકટેગેરી ઘણીકટેગેરી ઘણીકટેગેરી ઘણી    આગળ    વધીન ે પીટીશન કરનારની આશા વધારી છેવધીન ે પીટીશન કરનારની આશા વધારી છેવધીન ે પીટીશન કરનારની આશા વધારી છેવધીન ે પીટીશન કરનારની આશા વધારી છે,    
uscis.gov ઉપર મૂકાયેલી છે લામા ંછે લી માિહતી આખરી ગણવી. પોતાનાં લડ 
રીલશેન-લોહીનાં સગાંની ફાઈલ એ વુલ એ વુલ એ વુલ એ વુલ તારીખે યારે પહ ચશ,ે તે િવઝા બુલેટીનથી 

ણી શકાય. ઉપરો ત માિહતી વાચકોની િવનંતીથી રજૂ કરાય છે, પોતાનાં સગાનંી સગાનંી સગાનંી સગાનંી 
િવઝા ફી ચકૂવી હોય તો િવઝા ફી ચકૂવી હોય તો િવઝા ફી ચકૂવી હોય તો િવઝા ફી ચકૂવી હોય તો બી ં પેપરોની રાહ જોયા િવના પો સરશીપના ં પપેરો પો સરશીપના ં પપેરો પો સરશીપના ં પપેરો પો સરશીપના ં પપેરો 
યએુસ િવઝા સે ટરમા ં મોકલીયએુસ િવઝા સે ટરમા ં મોકલીયએુસ િવઝા સે ટરમા ં મોકલીયએુસ િવઝા સે ટરમા ં મોકલી    દવેા ંદવેા ંદવેા ંદવેા ં પણ    િવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદ સગાનંેસગાનંેસગાનંેસગાનંે    મોકલવા ંમોકલવા ંમોકલવા ંમોકલવા ં
િહતાવહ રહેશે. ‘ લડ રીલેશન’-લોહીના સંબંધે પિત/પ ની, ભાઈ/બેન, દીકરા-
દીકરી, માતા/િપતાની-બધીબધીબધીબધી    ફિેમલી કટેગેરીની ફિેમલી કટેગેરીની ફિેમલી કટેગેરીની ફિેમલી કટેગેરીની ફાઈલો ચાલ ુજ છેફાઈલો ચાલ ુજ છેફાઈલો ચાલ ુજ છેફાઈલો ચાલ ુજ છે....                     
““““યએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડયએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડયએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડયએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડ”””” લીશ-ગુજરાતીમા ંતૈયાર કરેલી છે જેમા ંજેમા ંજેમા ંજેમા ં બીનજ રી બીનજ રી બીનજ રી બીનજ રી 
વાચનબોજ નથીવાચનબોજ નથીવાચનબોજ નથીવાચનબોજ નથી, તેથી અમે રકાનાં 50----પચાસ ે રા યોમાંપચાસ ે રા યોમાંપચાસ ે રા યોમાંપચાસ ે રા યોમા ં ઘણી લોકિ ય છે. આઆઆઆ    
ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ અને ““““ યજુસ  ાઇ વગ ગાઈડયજુસ  ાઇ વગ ગાઈડયજુસ  ાઇ વગ ગાઈડયજુસ  ાઇ વગ ગાઈડ”””” ઈઝલીન, યુ જસ માં “પટેલ િવ ડયો”, 
“સંગીત”, “બુટાલા એ પૉ રયમ” ( લ શગ અને યુયૉક) અને “ગુજરાત દપણ”ની 
ઓ ફસે તથા “પટેલ િવ ડયો”-જસજસજસજસ     સીટીસીટીસીટીસીટીમાં મળે છે. આ ગાઈડના ઉપયોગથી 
ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ગે છે. $8.00નો ચેક કે મની 
ઑડર Josh Foundation નામે લખીને 46cની ચાર પો ટચાર પો ટચાર પો ટચાર પો ટ---- ટે સટે સટે સટે સ, એક 
િચ ઠીમાં નામ, સરનામંુ અને ફોન નંબર સારા અ રે અં ે માં લખીને-Josh 

Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 07095    
સરનામે મોક યા પછી 10–દસ દસ દસ દસ દવદવદવદવસમાંસમાંસમાંસમા ં આપને નનનન    મળેમળેમળેમળે    તોતોતોતો    જજજજ    ફોનફોનફોનફોન    કરશોકરશોકરશોકરશો.... 
(ગાઈડની આવક ચેરીટી સં થાનાં દાન-ધમાદા કાય માં વપરાય છે, જેથી $8.00ના 
બદલે વધુ રકમનો ચેક લખીને ”જોશ ફાઉ ડેશન”ના સેવાય માં સહભાગી થશો ! 
ઉદાર દલે $11-$100 કે વધુ દાન મોકલનાર સખાવતીઓનો આભાર માનતા ં
“જોશ ફાઉ ડેશન” દાતાઓને સુખ, સમૃિ ધ અને ગિત બ ે તેવી ભુને ાથના કરે 
છે! (““““ યુ જસ  ાઈ વગ ગાઈડયુ જસ  ાઈ વગ ગાઈડયુ જસ  ાઈ વગ ગાઈડયુ જસ  ાઈ વગ ગાઈડ””””, જે સરળ અં ે -ગુજરાતીમાં નવી આવિૃનવી આવિૃનવી આવિૃનવી આવિૃ  બધા ંબધા ંબધા ંબધા ં
રા યોમા ં ઉપયોગીરા યોમા ં ઉપયોગીરા યોમા ં ઉપયોગીરા યોમા ં ઉપયોગી હોઈ સા ં અં ે  નિહ ણતા ઘણા “ ાઈ વગ લાયસ સ’” 
મેળવી શ યા છેછેછેછે.) (ફ તફ તફ તફ ત    “ યુ જસ  ાઈ વગ ગાઈડ”ની બૂક મંગાવવા $5.00 Ish 
Krupa નામે ચેક સાથે 46cની 3પો ટપો ટપો ટપો ટ---- ટે સટે સટે સટે સ    મોકલવીમોકલવીમોકલવીમોકલવી.... ) બૂક    મગંાવવા રિજ ટરમગંાવવા રિજ ટરમગંાવવા રિજ ટરમગંાવવા રિજ ટર----
પો ટ કરવી નિહપો ટ કરવી નિહપો ટ કરવી નિહપો ટ કરવી નિહ. . . . સવારના સવારના સવારના સવારના 10-12 અને બપોરના બપોરના બપોરના બપોરના 2-7 સુધી ફોન કરવો.   Page 3  



Issue: 108 Year: 34                             AMERICAN CHRISTIAN NEWS-અમે રકન િ ચયન યુઝ                             July-August-2013 

“American Christian news” published since 1988, by “Gujarati Christian Church”  
(A not-For-Profit organization registered under the laws of the State of New Jersey, USA Estd. 1988)   

ખશુ ખશુ ખશુ ખશુ ખબરખબરખબરખબર: : : : આપ ઘણા સમયથી આતુરતાપવૂક રાહ જોઈ ર ા છો તે પુ તક - 
"સીિનયરોન ેઅમે રકામા ં મળતા લાભોસીિનયરોન ેઅમે રકામા ં મળતા લાભોસીિનયરોન ેઅમે રકામા ં મળતા લાભોસીિનયરોન ેઅમે રકામા ં મળતા લાભો””””---- તા. ૩૦ ઑગ ,૨૦૧૩થી ઉપલ ધ 
હશે. ટપાલથી મગંાવવા $15/ ( કમત+શીપ ગ ચાજ મળીન)ે Jagadish 

Christian ના નામ ે ચેક ક ેમની ઓડર સાથ ેઆપનુ ંનામ, સરનામું અન ેફોન 
નંબર લખેલી િચ ઠી સાથે નીચેના સરનામ ે મોકલવાથી ૧૦ દવસમાં આપન ે
બૂક મળી જશે; To, Jagadish Christian, 144 Strawberry Hill Ave,  

Woodbridge, NJ 07095 વધ ુિવગત માટે સંપક: 732-855-0596     
* બાઈબલના જૂના કરારના દાઉદ રા ના યુગના દાઉદના મહલેના અવશષેો 
ઇઝરાયેલ દેશમાં પુરાત વ ખાતાએ શો યા હોવાનો દાવો કય  છે. ઇઝરાયેલના શહરે 
Khirbet Qeiyafaaથી ૧૯ માઈલ, જે સાલેમથી દિ ણ-પૂવમાં બે રોયલ બાંધકામ 
જેવા મહેલોનાં ખંડેરો રા  દાઉદના હોવાના પૂરાવા મ યા છે. ગયા વીકે આ 
સમાચાર િવગતે ‘ઈ ટર નેટ’ પર વાંચવા મ યા છે, અને તે આધારભૂત માિહતી 
હોવાનંુ કહેવાય છે. “િહ ુ યુિનવસ ટી”ના પુરાત વ તજ  Yossi Garfinkel અને 
“Israael Antiquities Authority (IAA) ના પુરાત વ તજ  Saar Ganor ના 
સ ાવાર િનવેદનો રા  દાઉદના મહેલનાં ખંડેરો હોવાને સમથન આપે છે.  
    છે લાં સાત વષ થી આ થળે ખોદકામ કરીને સંશોધન ચાલી ર ું હતું. 
ખા ીપૂવકના પૂરાવા હોવાની માિહતી બાદ આ સ ાવાર હેરાત થયેલી છે. ઈ. સ. 
પૂવ ૧૦૨૦-૯૮૦ના સમયગાળાના આ અવશેષો હોવાનંુ કહેવાયંુ છે. દાઉદ રા ના 
મહેલના ર ણ માટે ૧૦૦ ટ લંબાઈની દીવાલ મળી છે. મહેલમાં ceramic and 

alabaster નાં વાસણો મળી આ યા ંછે, જે ઈિજ તથી આયાત કરલેાં હોવાનંુ મનાય 
છે. દાઉદનો મહેલ એટલી ચાઈએ છે, કે યાંથી સમ  શહરે અને Valley of 

Elahનંુ િનરી ણ થઈ શકે છે. જે દાઉદ રા  અને તેમના બાંધકામના ઇજનેરોની 
દીઘ િ  દશાવે છે. “બાઈબલ”ના ચાહકો માટે ઘણા જ આનંદના આ સમાચાર છે. 
“બાઈબલ”ના ‘જૂના કરાર’ અને ‘નવા કરાર’ અંગે સંશોધનો ચાલુ જ છે. િન ણાત 
અને ાની મહાનુભવો “બાઈબલ”નાં સંશોધનોમાં જોડાયેલા છે. જે કોઈ બાઈબલને 
લગતા પૂરાવા મળે છે, તેનંુ વૈ ાિનક રીતે પરી ણ અને િનરી ણ થયા પછી જ 
“બાઈબલ” આધા રત પૂરાવા હોવાનંુ હેર થાય છે.-(માિહતી સૌજ ય: ‘ઈ ટરનેટ’)                 
* “અમેરીકન િ ચયન યુઝ” (ACN) દર બે મિહને (
�માિસક) ખાનગી િવતરણથી 
ઈ-મેઇલ  અને પો ટ મેઇલથી િવનામૂ યે પહ ચાડવામાં આવે છે.  
* અમેરીકામાં વસવાટ કરતા ગુજરાતી િ ચયન કુટુંબોને પર પર સમભાવ અને પોતાના 
સમાજની ગિતિવિધઓ અંગે સ ગ રાખવાના હેતુથી ACN િસ ધ કરવામાં આવે છે.   
* ACN વાચકોને િવ વસનીય સમાજોપયોગી માિહતી-માગદશન રજૂ કરે છે.   
* ACN પો ટથી રવાના કરવા ટે સનો ખચ ીમતી થબેન િ ચયન ભોગવે છે 
અને પો ટ મેઇ લગ સંભાળે છે. જે માટે ફ ત કેશ અથવા ‘પો ટલ ટે સ’ દાન તરીકે 
વીકારવામાં આવે છે. કો યુટરાઈઝ સે ટ સ તં ી િવનામૂ યે તૈયાર કરે છે. કોપીઓ ી. 

રોબીન િ ચયન િવનામૂ યે તૈયાર કરી આપે છે.    
* આપના ફેિમલી, સગાં કે સામાિજક કે ધા મક સં થાના સમાચારો, ઉજવણીઓ, 
અવસાન, વગેરે અંગે લેિખત કે ઈ-મેઇલથી ACN ને સમાચાર મોકલવાથી િસ ધ 
કરવામાં આવશે. આપનાં સલાહ-સૂચનો આવકાય છે.  
* આપના સામાિજક, ધા મક, ાસંિગક કે િચતના મક િવચારો, કા યો, ગઝલ, વગેરે કોઈ 
અ ય સામિયકમાં િસ ધ ન થયા હોય તેવાં ACN વીકારાશે અને યો ય અંકમાં 

િસ ધ કરાશે. જે તે લખાણ અંગ ેજે તે લખેક જવાબદાર રહશેેજે તે લખાણ અંગ ેજે તે લખેક જવાબદાર રહશેેજે તે લખાણ અંગ ેજે તે લખેક જવાબદાર રહશેેજે તે લખાણ અંગ ેજે તે લખેક જવાબદાર રહશેે....   
* અમેરીકામાં રહેતા જે કોઈ િ તી ભાઈબેનને ACN િનયિમત મેળવવાની ઈ છા હોય 
તો પોતાનંુ પો ટલ એ સ અથવા ઈ-મેઇલ, તં ી ીને મોકલવા િવનંતી!  
તં ીનુ ંસરનામુ ંઅન ેઈતં ીનુ ંસરનામુ ંઅન ેઈતં ીનુ ંસરનામુ ંઅન ેઈતં ીનુ ંસરનામુ ંઅન ેઈ----મઇેલ ન ધી રાખશોમઇેલ ન ધી રાખશોમઇેલ ન ધી રાખશોમઇેલ ન ધી રાખશો !  Editor-ACN,  

           144 Strawberry Hill Ave,  Woodbridge, NJ 07095                                                            
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“Gujarati Christian Church”  

17, Dart Mouth Ave, Avenel, NJ 07001-1804  

Phone # (732) 750-4064  

એક ભાિવ યોજનાએક ભાિવ યોજનાએક ભાિવ યોજનાએક ભાિવ યોજના:::: “અમે રકન િ ચયન યુઝ”ના થાપક વ. રેવ. મનુભાઈ 
િ ચયનના હેર સેવાકાયનંુ આ ૩૪મંુ વષ છે. છે લાં ૮ વષ થી ી જોસેફ પરમાર 

માનદ તં ી તરીકે કામગીરી સંભાળે છે. તં ી તરીકે મને આપેલા સહકાર બદલ સૌ 
વાચકો, લેખકો, દાતાઓ, વ. મનુભાઈ િશયન ફેિમલી અને યુઝના શુભે છકોનો 
હા દક આભાર માનંુ છંુ. મારી હયાિતમાં અ ય િ તી મહાનુભવો “અમે રકન િ ચયન 
યુઝ”ના ‘તં ી મંડળ’ માં જોડાઈને આ યુઝ ચલાવે તેવી મારી ઈ છા છે. અને આ 
ભુની ઈ છા હોવાનંુ મને લાગે છે. આ ઈ છનુસાર ણ કે વધુમાં વધુ પાંચ તં ીઓ 

મળીને તં ી મંડળ રચાય અને આ યુઝ પ  િનયિમત બે મિહને િસ ધ થાય તો સા . 
આથી જેઓને તં ી મંડળમાં જોડાવું હોય તેઓએ લેિખતમાં િવનંતી પ , પોતાની 
િવગતો-સરનામંુ, મર, શૈ િણક લાયકાત, લેખનકાયમાં ચી, અમે રકામાં ટેટસ-યુએસ 
સીટીઝન કે ીનકાડધારક, ફોન નંબર અને ઈ-મેઇલ વગેરે તં ીના સરનામે મોકલી 
આપવા િવનંતી છે. િવનંતી પ  મ યા પછી ફોન પર બ  વાતચીત કરીને તં ી મંડળમાં 
પસંદ કયાના િનણયની ણ કરવામાં આવશે. નવા તં ી મંડળ �ારા યુઆરી-
ફે ુઆરી-૨૦૧૪નો “અમે રકન િ ચયન યુઝ”નો અંક બહાર પડે તેવી હાલમાં 
ગણતરી બાંધી છે. આશા છે આ “ભાિવ યોજના” ને યો ય સહકાર મળશે!           
ઓગ ટ ૨૦૧૩ના “િવઝા બુલેટીન” આધારે અંદાજ બાંધી શકાય કે, “ ીનકાડ” 
ધરાવનાર કરેલી ૨૧ વષ કે તેથી મોટી મરનાં અપરિણત સંતાનને ગૃહસંસાર માંડતાં 
ફાઈલ કયા પછી ૧ વષથી વધુ સમય લાગશે નિહ. જે આ ‘િવઝા-બુલેટીન’ મુજબ શુભ 
સમાચાર છે. રાંધો કંસાર અને માંડો સંસાર!  જેનો અથ કે, “યએુસ સીટીઝનયએુસ સીટીઝનયએુસ સીટીઝનયએુસ સીટીઝન” ” ” ” યવુક ક ેયવુક ક ેયવુક ક ેયવુક ક ે
યવુિત મરેજે કર ેઅને તેના પિતયવુિત મરેજે કર ેઅને તેના પિતયવુિત મરેજે કર ેઅને તેના પિતયવુિત મરેજે કર ેઅને તેના પિત////પ નીન ેઅમે રકામા ંઆવતા ંજેટલો સમય લાગ ેતટેલો પ નીન ેઅમે રકામા ંઆવતા ંજેટલો સમય લાગ ેતટેલો પ નીન ેઅમે રકામા ંઆવતા ંજેટલો સમય લાગ ેતટેલો પ નીન ેઅમે રકામા ંઆવતા ંજેટલો સમય લાગ ેતટેલો 
જ સમય હવે ીનકાડ ઉપર મરેજે કરનાર યવુક કે યવુિતને પણ લાગશેજ સમય હવે ીનકાડ ઉપર મરેજે કરનાર યવુક કે યવુિતને પણ લાગશેજ સમય હવે ીનકાડ ઉપર મરેજે કરનાર યવુક કે યવુિતને પણ લાગશેજ સમય હવે ીનકાડ ઉપર મરેજે કરનાર યવુક કે યવુિતને પણ લાગશ!ે ઘણા સારા 
એટલે ઘણા મોટા શુભ સમાચાર છે. આ માટે વતનમાં જઈને લ ન કરી લેવાની આ તક 
ગુમાવવા જેવી નથી. ૧૧૧૧લી ઓગ ટલી ઓગ ટલી ઓગ ટલી ઓગ ટ,,,,    ૨૦૧૩ ૨૦૧૩ ૨૦૧૩ ૨૦૧૩ પછી લ ન કરનાર પછી લ ન કરનાર પછી લ ન કરનાર પછી લ ન કરનાર ““““ ીનકાડીનકાડીનકાડીનકાડ” ” ” ” ધરાવનાર ધરાવનાર ધરાવનાર ધરાવનાર 
માટે એક ઉ મ તક ઊભી થઈ છેમાટે એક ઉ મ તક ઊભી થઈ છેમાટે એક ઉ મ તક ઊભી થઈ છેમાટે એક ઉ મ તક ઊભી થઈ છે. આ માસના િવઝા બુલેટીન મુજબ આ તકથી પિત-
પ નીને વહેલી તકે અમે રકામાં સાથે રહેવા મળશે. આ માિહતી આ મિહનાના િવઝા-
બુલેટીન આધા રત છે. જેથી િવઝા-બુલેટીન ઉપર િવ વાસ હોય તો સમ -િવચારીને 
િનણય લેવો. ઈિ ડયા જઈને યાં મેરેજ કરનાર યુવક-યુવિતએ મેળવેલા થાિનક 
રિજ ારના ‘મેરેજ સ ટ ફકેટ’ને કાયદેસર ગણવામાં આવે છે, આ બાબત અધ સ ય 
સમજવી. કેમકે, એવું થાિનક રિજ ાર ઓ ફસરના ઓ ર નલ ‘મેરેજ સ ટ ફકેટ’ 
ઉપરથી ઈિ ડયા-ભારતના જે તે રા યજે તે રા યજે તે રા યજે તે રા યના મરેેજ રિજ ારનુ ંના મરેેજ રિજ ારનુ ંના મરેેજ રિજ ારનુ ંના મરેેજ રિજ ારનુ ં ‘‘‘‘મરેેજ સ ટ ફકટેમરેેજ સ ટ ફકટેમરેેજ સ ટ ફકટેમરેેજ સ ટ ફકટે’’’’    જ જ જ જ 
અમે રકામા ંકાયદેસર ગણાય છેઅમે રકામા ંકાયદેસર ગણાય છેઅમે રકામા ંકાયદેસર ગણાય છેઅમે રકામા ંકાયદેસર ગણાય છે. જેનો અથ એમ સમજવો કે, દાખલા તરીકે કોઈ યુવક કે 
યુવિતએ વડોદરા-સૂરત-અમદાવાદ કે ગુજરાતના કોઈ થાિનક મેરેજ રિજ ારનંુ ‘મેરેજ 
સ ટ ફકેટ’ મેળ યું હોય તો તે કાયદેસર હોવા છતાં તે ‘ઓ ર નલ મેરેજ સ ટ ફકેટ’ રજૂ 
કરીને ગુજરાત રા યના પાટનગર ગાંધી નગરના ‘ ટટેટટેટટેટટે----રિજ ટારરિજ ટારરિજ ટારરિજ ટાર’’’’    પાસથેી મળેવલેું પાસથેી મળેવલેું પાસથેી મળેવલેું પાસથેી મળેવલેું 
’’’’મરેજે સ ટ ફકટેમરેજે સ ટ ફકટેમરેજે સ ટ ફકટેમરેજે સ ટ ફકટે’’’’    અમે રકામા ંસ ાવાર અન ેકાયદસેર ગણાય છેઅમે રકામા ંસ ાવાર અન ેકાયદસેર ગણાય છેઅમે રકામા ંસ ાવાર અન ેકાયદસેર ગણાય છેઅમે રકામા ંસ ાવાર અન ેકાયદસેર ગણાય છે. ગાંધી નગરથી મેળવેલું 
ટેટના મેરેજ સ ટ ફકેટની ઓ ર નલ ઉપરાંત વધારી ચાર-પાંચ ઓ ર નલ કોપીઓ 

જ રી ફી ચૂકવીને મેળવવી જે ભિવ યમાં ઉપયોગી થઈ શકે.                       
* મૂળભૂત અમે રકા બહારના કોઈપણ દેશના નાગ રક અમે રકામા ંકાયદસેર વસવાટ અમે રકામા ંકાયદસેર વસવાટ અમે રકામા ંકાયદસેર વસવાટ અમે રકામા ંકાયદસેર વસવાટ 
કરતાકરતાકરતાકરતા હોય, “ ીનકાડીનકાડીનકાડીનકાડ” હોય, કે યો ય સમયે તેઓએ યએુસ સીટીઝનશીપયએુસ સીટીઝનશીપયએુસ સીટીઝનશીપયએુસ સીટીઝનશીપ વીકારી 
હોય, તે તમામ અમે રકામા ં પોતાનાં અમે રકામા ં પોતાનાં અમે રકામા ં પોતાનાં અમે રકામા ં પોતાનાં ‘‘‘‘ટે  રટનટે  રટનટે  રટનટે  રટન’’’’    ભભભભરતા હોય ત ે દરતા હોય ત ે દરતા હોય ત ે દરતા હોય ત ે દરેરરેેરેકેકકેેકે પોતાની 
‘ લોબલ ઈ કમ’-ઈિ ડયા કે અ ય િવદેશમાં હોય ત-ે તથા પોતાની ‘ લોબલ િમલકત-
મૂડી-પંૂ ’-મકાન, જમીન-બક બેલે સ, શેર, ટોક, ફી સ, વગેરે દશાવવીદશાવવીદશાવવીદશાવવી---- હરે હરે હરે હરે 
કરવી ફરિજયાતકરવી ફરિજયાતકરવી ફરિજયાતકરવી ફરિજયાત છે. આ િનયમનો  ગંભીરતાથી અમલ કરવો િહતાવહ છે. છૂપાવેલી 
િમલકત-મૂડીપંૂ ની િવગત ભિવ યમાં બહાર આવે તો ભરે દંડ થવાનો સંભવ છે. 
આવી હકીકત પોતાના ’ટે  રટન’માં જણાવીને હરે કરહરે કરહરે કરહરે કરવાથી વાથી વાથી વાથી યિ તનેયિ તનેયિ તનેયિ તનેકશુ ં જ કશુ ં જ કશુ ં જ કશુ ં જ 
નકુસાન થવાનો પણ સભંવ નથીનકુસાન થવાનો પણ સભંવ નથીનકુસાન થવાનો પણ સભંવ નથીનકુસાન થવાનો પણ સભંવ નથી. સાચી િવગતો ’ટે  રટન’માં જણાવવાથી કદાપી 
ફાયદા થઈ શકે છે.     
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