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તં ીનીતં ીનીતં ીનીતં ીની કલમેકલમેકલમેકલમ ેઆઆઆઆ પપપપ ...આ વષ આકરી ઠંડી 
‘િવ ટર’ની કેવી શિ ત છે, તેનો અનભુવ આ

િવ ટર- કરાવી ગયો. યુયોક સીટી જેવાં કટેલાંયે શહેરોન ે

બજેટમાં મોટી રકમ ખચવી પડી. ીટમાં પડેલો ‘ નો’ પીગળાવ
મીઠંુ પણ ખૂટી ગયંુ! ‘ નો’ના ભયંકર વાવાઝોડાથી માલિમલકત

નહાિન પણ થઈ. ઘણો ‘ નો’ છેવટ ેતો વન જ રી વાહી
છે! અન ેમનુ યન ેપાણીના વપરાશ માટ ેઆટલો બધો ‘ નો’ 
ગણાય! કેટલાક લોકો આન ે કુદરતનો કોપ કહે છે. પણ આ
હોનારતો પાછળ આજના લોકોની વનરીિત અન ે કુદરતી
ઉપયોગ જવાબદાર છે. મનુ યો ઉ ોગોના િવકાસને નામ ે વલેણ
છે, જે કુદરતની સામા ય ઘટમાળન ે બદલી નાખ ે છે. પયાવરણના
વારંવારની ચેતવણી છતાં દષૂણન ે રોકવાના ઉપાયો થતા
માનવ ત સમૃિ ધ મેળવવા આધંળી દોટ લગાવી રહી છે. આ
અન ે ‘ નો’નાં વાવઝોડાં મનુ યન ે જગાડે છે, પણ િજ ી 
ક યાણ માટનેી ભનુી આ ાઓન ેગણકારતી નથી તો આવાં
સમય જતાં િવસાર ેપાડી દ ેછે!   

       દરેક ઋતુ નૈસ ગક રીતે પોતાનો ભાવ બતાવ ે છે. 

આકરી પણ હોય છે. વષાઋતુ કમોસમી આવી પડે તો નુકસાન
ઉનાળો ૧૦૦ ડી ી ઉપર તાપમાન આપ ે તો આક ં 
માનવસ ત દષૂણ આ બધી ઉપાિધઓનુ ંએક મુ ય કારણ છે
નિહ તો વૈ ાિનકો પૃ વીનો અકાળે નાશ થઈ જશે, તેવી આગાહી
જનતા આના ઉપાય તરીક ે શંુ કરી શક?ે આ એક મોટો, ગભંીર
માગી લેતો ન છે.  

       ઉપાય સમજવા મનુ યની વનરીિત યે યાન દોરવાની
માણસન ે વવા માટ ેશંુ જોઈએ? હવા,પાણી, ખોરાક, વ ો
ર ણ મેળવવા છાપ -ંઘર-ઝંૂપડી. બસ, મનુ યે િજવંત રહેવા
આટલી વનજ રી સગવડો બસ થઈ પડે! િવચારજો! આટલી
સામ ેઆજનો મનુ ય શંુ શંુ ઉપયોગમાં લે છે? વન જ રયાતની
માટ ે હેર માકટ કટેલંુ બધું િબનઉપયોગી ઉ પાદન બ રમાં
મનુ યન ે વવા માટ ેઆવ યક ન હોય તો પણ કટેલી બધી ‘ફાલતુ
બસ ખરી  ે રાખ ે છે, ખરી  ે ય છે, ઉ પાદકો કુદરતની સામે
વ તુઓ બ રમાં મૂ યે રાખ ેછે. ‘લીપ ટીક’ ‘નેઇલ પોિલસ’

ચોટલા બાંધવાનાં બ કલો-રબર-ર ગો, માથાના વાળ રંગવાના
કલર’, અવનવાં વ ો-પહેરવેશ-ભપકાદાર બનાવવા ચળકાટ
સ વટ, વગેર ેગણીએ તો જેની સાધારણ વનરીિત માટ ે
પણ વાંધો ન આવે! ખોરાકનો વગાડ, પાણીનો બગાડ, 
ચીજવ તુઓ જ ર કરતાં વધુ વાપરવામાં આવે છે. વતન
દેગડી-ડોલ પાણીથી શરીર નાન કરનારા અમે રકામાં કહે છે
માટ ે એક કલાક જોઈએ”, ગરમ પાણીથી એક કલાક નાન
વપરાશ જ ર કરતાં વધી ય. પાણીનો બગાડ, અન ેઅ ય ઘણા

દૂષણ માટ ે જવાબદાર છે. જ ર પૂરતી જ ચીજ વ તુઓ
વાપરવાનો આ હ રાખીએ, એ મુ ય ઉપાય છે. ભ ુઈસુએ 

INTERNATIONAL                                                                  ✞✞✞✞               AAMMEERRIICCAANN  CCHH

SOCIETY                  ✞✞✞✞                    અમે રકન િ ચયન યુઝઅમે રકન િ ચયન યુઝ
JERSEY                           ✞✞✞✞        FOUNDER:  Lt. REV. MANUBHAI V. 

jospausa@yahoo.com         ✞✞✞✞                           EDITOR: JOSEPH PARMAR 

Estd. 1988)                 ✞✞✞✞                 Issue-112, Year: 35

િવષેશ સમાચારો માટેની િવ વ યાપી લોકિ યલોકિ યલોકિ યલોકિ ય વેબ સાઈટ: jagadishchristian
 

 અન ે ‘ નો’ની વષા 
આ વખતનો િશયાળો-

 ‘ નો’ સાફ કરવા 
પીગળાવવા ‘સો ટ’-

માલિમલકત નાશ પામી અન ે

વાહી એવુ ંપાણી જ 

 આમ તો ફાયદાકારક 
આ કારની કુદરતી 

કુદરતી યોનો આંધળો 
વલેણ દૂષણ સજ 

પયાવરણના િવ�ાનોની 
થતા નથી. આજની 
આ વખતના ‘િવ ટર’ 
 માનવ ત પોતાના 

આવાં કુદરતી સંકટોન ેતો 

. ઋતુ સામા ય અન ે

નુકસાન થાય છે. આકરો 
 થઈ પડે છે. પણ 

છે. જો મનુ ય ચેતશે 

આગાહી કર ેછે. સામા ય 
ગભંીર અન ે િવચારણા 

દોરવાની જ ર છે. 

વ ો અન ેઋતુઓ સામ ે

રહેવા, તંદરુ ત રહવેા 
આટલી જ જ રયાત 

જ રયાતની ચીજવ તુઓ 

રમાં મકૂે છે? અન ે

ફાલતુ’ ચીજવ તુઓ 

સામ ે પડીન ે દૂિષત 

’ ‘બ દી’ ‘હેર પીન’ 

રંગવાના ‘કેિમકલયુ ત 

ચળકાટ માટનેી િબનજ રી 
 તે બધુ ંના હોય તો 
 અન ે એવી કટેલીયે 

વતન-ઈિ ડયામાં એકાદ 
છે, “માર ે તો નહાવા 

નાન કરવાથી પાણીનો 
ઘણા બગાડ છેવટ ેતો 

વ તુઓ વસાવવા અન ે

 આપણન ેશીખવેલી 

ાથના યાદ આવ ે છે-“આજનો રોટલો 
કાલની ચતા ન કરવા જણા યંુ છે. ભ ુઈસુએ
પહેરવા ઓઢવાની ચતા ન કરો. મા  ખોરાક
નથી. વન એથી ઘ ં અિધક છે. કાગડાઓનો
કે લણતા નથી. વળી તેમની પાસ ેખોરાકનો
ઈ વર તેમનુ ંભરણપોષણ કરે છે. તમ ેતો
(મા થી ૧૨:૨૨-૨૪, સવ ચ ઈ વર
Version)  

     િ ય વાચકો, ‘લે ટ’-તપઋતુના ૪૦
વપરાશની ચીજવ તુઓ જ રપૂરતી જ 

શકાય! વન વવાની જ રયાત મયા દત
દ:ુખમાં ન વો સહયોગ આપી શકાય! 

જઈએ તે દર યાન સૃિ નાં યો-ચીજવ તુઓ
યાય આપીએ, જેથી દષૂણ ઘટશે, મયા દત

થશે, જે વધારે મનુ યોના ઉપયોગમાં આવશે
ગમ ેછે, વાદિવવાદમાં સંદભ તરીક ેગૌરવથી
આપણ ેઉદાસીન બની જઈએ છીએ. ‘ ચતામુ ત
એક કાર છે. આપણા ૪૦ દવસના તપ-

વધારે અન ે અિત કઠોર છે! ભ ુ ઈસુનાં
આ મ ચતન કરીએ, અન ેઆપણી ભૂલોની
તેવો ઢ િન ચય કરીએ! ભ ુ ઈસુના

વનબિલદાન પછીના પનુ થાનની માનવ તને
વન વવાનો િનધાર સાથ ે“પા ખા પવની

                             ભુભભુુભ ુશોધેશોધેશોધેશોધ ેછેછેછેછે.-ઈલા
        ખોવાવું એટલે શંુ? જે ગુમાવી દીધું
પડે. ગુમા યંુ છે, તે શોધવા ખંતથી પાછળ
કેટલી બધી વ તુઓ ખોવાઈ ય છે. 

હાંફળા-ફાંફળા થઈ જઈએ છીએ. અર!ે 
ખોવાઈ ગઈ છે, કેટલાય ખાંખાંખોળા કયા
યાં તો ‘સેલફોન’ મળતો નથી. “અર,ે હમણાં

મૂકાય ગયો?” નાનો અમથો ‘સેલફોન’, પણ
ટી. વી.નો ‘ રમોટ ક ોલ’ નથી મળતો. 
કરાય જ નિહ. બધુ ંફદી ના યંુ... આખરે
જ જં યા. આમ દુ યવી ચીજવ તુઓ 

અકળામણ અન ેગુ સો પણ અનભુવાય છે
શોધવા માણસનો દીકરો આવે છે.”-૧૦૦
ખોવાયેલા ૧ ઘેટાન ેશોધીન ેજ શાંિતથી બેસશે
દુ યવી ચળકાટ છે, યાં જ મા  ંખોવાયીલંુ
છે. અન ેખોવાયેલંુ ઘેટુ ંમ યાના આનંદમાં
     ભ ુ યાં જતો, યાં લોકો તેની પાછળ
ખોવાયેલા હતા તેન ે  ભ ુશોધતા. ભ ુ

ખજૂરીનુ ંવૃ  હતંુ યાં ગયા અન ેગલુર ઝાડ
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રોટલો આજ અમન ેઆપ.” ભુએ આવતી 
ઈસુએ તો ક ું છે. “તમ ેખાવાપીવાની ક ે
ખોરાક અન ેવ ોમાં જ વન સમાયેલંુ 

કાગડાઓનો િવચાર કરો. તેઓ વાવતા નથી ક ે
ખોરાકનો સં હ કરવાના કોઠારો નથી.તો પણ 

તો પ ીઓ કરતાં ઘણાં મૂ યવાન છો.”    

ઈ વર-“નવો કરાર”-New India Bible 

૪૦-ચાળીસ દવસો દર યાન વન 

 વાપરીન ે પણ તપ- યાગનો માગ લઈ 

મયા દત રીતે ઉપયોગમાં લઈન ેપણ ભુના 
! સવારથી ઊઠીન ે રાતે મીઠી ન ા લેવા 

ચીજવ તુઓ ખપપૂરતી વાપરીન ે તપઋતુન ે

મયા દત વપરાશથી ચીજવ તુઓની બચત 

આવશે. ઉપરો ત “બાઈબલ વચનો” વાંચવાં 
ગૌરવથી ટાંકીએ છીએ, પણ તેના ગૂઢાથ યે 

ચતામુ ત’ રહેવુ,ં એ પણ તપ- યાગનો 
- યાગ સામ ે ભુએ વેઠેલંુ ક  અનેકગ  ં

ઈસુનાં દ:ુખસહન સ તાહમાં આપણ ે વધ ુ

ભૂલોની મા યાચીએ, ફરી ભૂલચૂક ન થાય 
ઈસુના ોસ ઉપરના આપણા માટેના 

માનવ તન ે મળેલી ભ ય ભેટન ે લાયક 
પવની સૌન ેહા દક શુભે છા!      

ઈલા જોબટ િ ચયન (Union City, NJ)  

દીધુ ં છે તે. ખોવાયેલંુ મેળવવા શોધ કરવી 
પાછળ પડી જવુ.ં દવસમાં કટેલીયે વખત 

. અન ે તેની જ ર પડે છે યાર ે શોધવા 
! ઘરમાંથી બહાર નીકળવુ ં છે પણ ચાવી 
કયા પછી ખી સામાંથી જ મળી આવી, 
હમણાં તો અહ  જ હતો, યાં ગયો, યાં 
પણ એના િવના ઘડી પણ ન ચાલે.  

. બૂમાબમૂ કરી મૂકીએ. ટી. વી. તો બંધ 

આખર ેસોફાના ત કયાના ખણૂામાંથી મેળવીન ે

 ખોવાય યાર ે ઉચાટ, ગભરાટ, ચતા 
છે. મા થી ૧૮: ૧૧ “જે ખોવાયંુ છે તેન ે

૧૦૦માંથી ૯૯ ઘેટાં હોય તો ઉ મ ઘેટાંપાળ 

બેસશે. પહાડ ઉપર યાં લીલંુછમ ઘાસ-

ખોવાયીલંુ ઘેટુ ંહશે અન ે યાંથી ભ ુ શોધી લાવ ે

આનંદમાં િમ ોન ેિમજબાની પણ આપ ેછે!  

પાછળ જતા, ચરણોમાં બસેતા. જેઓ 

 યરીખો શહેર જે સવુાિસત જ યા અન ે

ઝાડ ઉપર ચડેલા ખી દાણીન ે-Page 01 
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કહે છે, “ ખી નીચે ઉતરી આવ. (લૂક ૧૯: ૨-૧૦) આજ તારા ઘેર તારણ 
આ યંુ છે.” ખોવાયેલા ખીન ે ભએુ શોધી કા યો. ખીએ ભુની વાણી 
સાંભળી, ભ ુસાથ ે મુલાકાત થઈ. પ ચાતાપ સાથ ે જે જે લીધુ ં હતંુ તેનાથી 
બમ  ંપાછંુ આ યંુ. એક પાપી પ ચાતાપ કર ેતેન ેલીધ ેઆકાશમાં અનેરો આનદં 
થાય છે. ભ ુ પાપી સાથ ેબસેીન ેખાય છે. મા થી ૭:૭-૮ “શોધો તો તમન ે
જડશે.” અન ેજે શોધ ેછે, તેન ેજડે છે. ખી ઠ ગણો હોઈ િગરદીમાં ઈસુન ેજોઈ 
શકતો નહોતો. ઈસનુ ેજોવા ઉ સુક ખી ઈસુનાં દશન કરવા ઉમરાના ઝાડ ઉપર 
ચડી ગયો હતો,. આમ ખી ઈસનુ ેશોધતો હતો. અન ેઈસ ુતેન ેશોધી ર ા હતા. 
“પૂણ દયથી જો તમ ેતેન ેશોધશો, તો તે તમન ેમળશે.”-૨ કાળવૃ ાંત ૧૫-૨ 

ખી દાણીએ યહોવાની શોધ કરી અન ે ભ ુતેન ેમ યા. ખોવાયેલંુ શોધવા ભ ુ

આ યા. “કોઈ ી પાસ ેચાંદીના દસ િસ કા હોય, અન ે તેમાંથી એક ખોવાઈ 
ય.તો શંુ તે ી દીવો લઈન ેઘરનો ખણૂેખૂણો વાળીઝૂડીન ેતે જડે યાં સુધી તેની 

શોધ નિહ કર?ે”-લૂક ૧૫: ૮. ઉડાઉ દીકરાની વાત લૂક ૧૫:૧૧-૩૦માં આવે છે. 

િપતા રોજ બારીમાંથી તેના આવવાની રાહ જોતા હતા. િપતા પાસેથી િમલકત 
લઈ ખરાબ સોબતીઓ સાથ ેબધી િમલકત ઊડાવી દીધી પછી યાર ેજે શગો 
ભૂંડો ખાતાં હતાં તે ખાવા મળી યાર ેએ ઉડાઉ દીકરાન ેપ તાવો થયો અન ેતે ઘેર 
પાછો ફય . િપતાની મા માગી, “મ ઈ વર સામ ેઅન ેતમારી િવ ધ પાપ કયુ 
છે. હુ ંતમારો દીકરો ગણાવાન ેપણ લાયક નથી.” િપતાએ ત કાળ મા આપીન ે
તેન ે આવકાય , સારામાં સા  ં ભોજન તૈયાર કરા યંુ, સારામાં સારો ઝ ભો 
પહેરા યો અન ેઆંગળીએ િહરાજ ડત વ ટી પહેરાવી. કારણ, “આ મારો પુ  મરી 
ગયો હતો તે સ વન થયો છે, ખોવાઈ ગયો હતો તે પાછો મ યો છે.”-(લૂક 
૧૫:૨૪) એક આ મા ભુમાં મળેવાય છે યાર ેકવેો ભ ય આદરસ કાર થાય છે. 

“યહોવા મળે છે (મળી શક ેતેમ છે) એટલામાં ( યાં સુધીમાં) તેન ેશોધી કાઢો, તે 
ન ક છે એટલામાં ( યાં સુધીમાં) તેન ેહાંક મારો.” (યશાયા ૫૫:૬)  િ ત 
શોધક છે. “માનવપુ  જે કોઈ ભટકી ગયા છે તેમન ેશોધવા અન ેતારવા આ યો 
છે.” (લૂક ૧૯:૧૦)     
      એકધારી ઘણાં વષ  સુધીની નોકરી પછી  રીટાયડ થવાનુ ંઆવ,ે શિ ત ઘટી 

ય, શૂ યાવકાશ આવી ય, હવ ે શંુ કરીશ? ઝાટકો વાગ,ેપણ “હુ ં કહુ ં છંુ ક,ે 
ખાવાપીવા િવષ ે ચતા ન કરો, કારણ કે તમન ે વન અન ેશરીર અપાયેલ છે. 

ખોરાક કરતાં વન અન ેવ  કરતાં શરીર વધારે મૂ યવાન છે.” (મા થી-૬:૨૫) 
મન ેઘડનાર મારો સજનહાર મન ે ણ ેછે, તે અનંત વન આપવા માગ ેછે. આ 

વન પછી તેની સાથનેા વનની મધુરતા અન ે સવંા દતા સાથ ે ખા ીદાયક 
વન આપવા માગ ેછે. વન તો સૌને મળે છે પણ તેની સાથનેુ ંસમૃ ધ વન 

તેના ખોવાયેલાન ેતેનામાં મેળવીન ેઆનંદસિહતનુ ં વન આપ ેછે. ભ ુ મેથી, 
લાગણીથી પોતાના નેહભાવથી આપણન ેશોધ ેછે. ભએુ તલવારથી નિહ પણ 
થંભના ર તથી પોતાનો વ આપીન ેસાવ સહજ રીતે ઉ મ ઉદાહરણ આપીન ે

આપણન ે યા, મેની િતતી કરાવી. આજે આપણી પાસ ે શંુ છે? આપણ ેકવેુ ં
‘ ટેટસ’ ધરાવીએ છીએ તે ઉપરથી આપણી કમત અંકાય છે. પણ મા  ંમૂ યાંકન 
એ મજુબ નિહ કરતાં ભ ુતો ેમથી મન ેશોધ ેછે. શંુ ભ ુમન ેએ રીતે શોધ ેછે? 
અન ેતો તેવુ ં યા પછી જો આજે તેની વાણી સાંભળીએ તો?  
“જેઓ પછૂતા નહોતા તેઓ માર ેિવષ ેતપાસ કર ેછે; જેઓ મન ેશોધતા નહોતા 
તેઓન ેહુ ંમ યો છંુ.”(યશાયા:૬૫:૧)  
શંુ આજે આપણ ે ભુન ેમળીએ છીએ?   

ભનુા ર તના બુદંની એક કહાણી, 
થંભથી ખોવાયેલાન ેશોધ ેએ િવ વળ આંખો.... 

તાતાતાતા. ૧૯૧૯૧૯૧૯ એિ લએિ લએિ લએિ લ, ૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪નાનાનાના રિવવારેરિવવારેરિવવારેરિવવાર ેસૌસૌસૌસૌ વાચકોવાચકોવાચકોવાચકો મહામહામહામહા પવપવપવપવ “ઈ ટરઈ ટરઈ ટરઈ ટર”નીનીનીની ઉજવણીઉજવણીઉજવણીઉજવણી  
આનદંો લાસથીઆનદંો લાસથીઆનદંો લાસથીઆનદંો લાસથી કરશેકરશેકરશેકરશ.ે “અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ”નાનાનાના સૌસૌસૌસૌ સુસસુુસુ  વાચકોવાચકોવાચકોવાચકો-ચાહકોચાહકોચાહકોચાહકો- 

લખેકોલખેકોલખેકોલખેકો અનેઅનેઅનેઅન ેશભુે છકોનેશભુે છકોનેશભુે છકોનેશભુે છકોન ે“પા ખાપા ખાપા ખાપા ખા પવનીપવનીપવનીપવની હા દકહા દકહા દકહા દક શભુે છાશભુે છાશભુે છાશભુે છા!  
Happy Easter!  

મડંળીનુંમડંળીનુંમડંળીનુંમડંળીનુ ંકાળચકાળચકાળચકાળચ : તપઋતુતપઋતુતપઋતુતપઋત,ુ દુદદુુદ:ુખસહનખસહનખસહનખસહન સ તાહસ તાહસ તાહસ તાહ અનેઅનેઅનેઅન ે“ઈ ટરઈ ટરઈ ટરઈ ટર”-શતેાનનીશતેાનનીશતેાનનીશતેાનની હારહારહારહાર,         
                             િ તનોિ તનોિ તનોિ તનો િવજયિવજયિવજયિવજય-રેવ. ડો. નેહલતા પટેલ (Brooklyn, NY)   
     “પોતાની દયાથી આપણાં પાપ દૂર કરનાર િ તમાં જો આપણ ેિવ વાસ 
કરીએ તો ઈ વર આપણન ે યાયી એટલે િનદ ષ ગણ ેછે.” ( મી ૩:૨૪) તે યાદ 
કરાવવા માટ ેછે.  

        ભનુા દ:ુખસહન સ તાહ, એ પા ખાપવનો સમય હોઈન ેચારે દશાથી 
યહુદીઓ ય સાલેમમાં પા ખાની ઉજવણી કરવા ભેગા થયા હતા. ક ડયારીની 
જેમ માનવમહેરામણ ઉમતી પ યો હતો. આ સમય દર યાન નીચે જેવા બનાવો 
બ યા હતા.   
ખજૂરીનો રિવવાર: ભ ુ ઈસનુો ય સાલેમમાં િવજયવંત વેશ (મા થી ૨૧: 
૧:૧૧) બોધક ેભાખેલી ભિવ યવાણી આ દવસ ેપૂરી થાય છે, “પુ કળ આનંદ 
કરો! કેમક,ે જુઓ, તમારો રા  આવે છે! તે યાયી છે અન ેતેની પાસ ેઉ ધાર છે! 

છતાં પણ તે ન  છે અન ેગધેડીના વછેરા પર સવારી કરીને આવે છે.” (ઝખ રયા 
૯:૯-૧૦) લોકોએ રા  તરીક ે ભ ુઈસનુો ઉમળકાભેર આવકાર કય .   

સોમવાર: મં દરનુ ં શુિ ધકરણ (મા થી ૨૧:૧૨-૧૪) ભ ુઈસુએ ય સાલેમના 
મં દરમાં જઈ ભજિનકોની લાચારીનો ગેરલાભ ઉઠાવતાં ાથના થાનન ે
લંુટા ઓનો અ ડો બનાવનાર વેપારીઓન ેહાંકી કા યા, તેમજ શરાફોના ગ લા 
અન ે કબૂતર વેચનારાઓનાં આસનો ધાં વા યાં. યાર બાદ અંધજનો અન ે
અપંગોન ેસા પ  આ યંુ અન ેરાત બેથોિનયામાં ગાળી.   
મંગળવાર: ઈસનુી િવ ધનું કાવત  ં(મા થી ૨૬: ૧૪-૧૬)  
ધા મક આગેવાનોએ ઈસુન ેમારી નાખવાની યોજના ઘડી. યહુદા ઈ કા રયોત કે 
જે એકલો જ ગાલીલ ાંતનો ન હતો અન ેઈસુના બાર િશ યોમાંનો એક હતો, 
તેણ ેઈસુન ેદગો કરી, પકડાવી દવેા માટ ેસહમતી આપી.  
ઈસુનો અિભષેક (મા થી ૨૬: ૬-૭) અિત મૂ યવાન તેલથી એક ી ઈસુનો 
અિભષેક કરે છે. િશ યો નાખુશ થયા. તેમન ેબગાડ લા યો, પણ ભએુ તેમન ે
જવાબ આ યો, “અ ર રેડીન ે તેણ ેમા  ંશરીર દફનન ેમાટ ેઅગાઉથી તૈયાર કયુ 
છે. સમ  જગતમાં યાં સુવાતા ગટ કરવામાં આવશે યાં યાં આ ીએ જે 

કયુ છે તે તેની યાદગીરીન ેઅથ કહવેામાં આવશે.” (મા થી ૨૬: ૧૨-૧૩)   
ગુ વાર: ગુ વાર Maundy Thursday તરીક ેઓળખાય છે. Mandate શ દ 
લેટીન શ દ પરથી ઉતરી આ યો છે. તેનો અથ આદેશ, આ ા.    

ભ ુપર િવ વાસ કરનારાઓ માટ ેઆ દવસ ખૂબ જ અગ યનો છે. આ તેમની 
િશ યો સાથ ેછે લી રાત હતી. આ દવસ ેતેમણ ેનીચે મજુબના ણ આદેશ તેના 
લોકોન ેઆ યા,  
(૧) સેવાનો આદેશ: યોહાન ૧૩:૧-૧૭ ભ ુ ઈસુએ પોતાના િશ યોના પગ 
ધોયા અન ેટવુાલથી લુ યા અન ેક ું, “... જેમ મ તમારા પગ ધોયા તેમ તેમણ ે
પણ એકબી ના પગ ધોવા જોઈએ... તેન ેઆચરણમાં મૂકો; અન ેતમ ેઆશીવાદ 
પામશો.” ઈસનુા અનુયાયીઓન ેસેવા કરાવવા નહ  પણ સવેા કરવા માટ ેઆદેશ 
આપવામાં આ યો છે.     
(૨) યાદગીરીનો આદેશ: ઈસએુ તેમના છે લા પા ખાપવને નવો અથ આ યો. 
તેમના ભંગાયેલા શરીરન ે માટ ે રોટલી અન ે વહેવડાવેલા ર ત તરીક ે ા ારસન ે

િતક બનાવી નવા કરારની થાપના કરી. ભ ુઈસુએ માનવ તના ઉ ધાર માટ ે
પોતાનુ ં શરીર ભગંા યંુ અને પોતાનું ર ત વહવેડા યંુ, તેની યાદગીરીમાં આ 
ભોજન-રોટલી અન ે ા ાસવ-માં ભાગ લેવા આદેશ આ યો.   
(૩) મેનો આદેશ: યોહાન ૧૩:૩૪-૩૫ ભુએ પોતાના િશ યોન ેક ુ,ં “જેવો 

ેમ મ તમારા પર રા યો છે એવો જ મે તમ ેએકબી  પર રાખો. એકબી  

યેનો તમારો ઉ કટ મે જગતન ેસાિબત કરી આપશે કે તમ ેમારા િશ યો છો.” 
ભોજન બાદ ભ ુઈસ ુપોતાના િશ યો સાથ ેજૈતુન પહાડ પર ાથના કરવા ય 
છે. યાં તે ‘ યાલો’ દૂર કરવા આ  કરે છે.                   Page 02  
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“હ ે િપતા, તમારી ઈ છા હોય તો આ યાલો મારાથી દૂર કરો, તો પણ હ ે ભ,ુ 

મારી નિહ, પણ તમારી ઈ છા પણૂ થાઓ.” (લૂક ૨૨: ૪૨) યાર બાદ ઈસુની 
ધરપકડ કરવામાં આવી. અન ેતેમન ેમુક મા માટ ેમુ ય યાજકો, અ નાસ, કાયફાસ 
અન ે રોમન ગવનર િપલાત પાસ ેલઈ ય છે. છેવટ ે યહુદી આગવેાનોન ે રા  

રાખવા ભ ુઈસ ુમરણદંડન ેયો ય ન હોવા છતાં ના મર થી મરણદંડની સ  

ફરમાવી.  
આ બધું “શા માં મારા િવશે લખેલાં વચનો પૂરાં થાય તે માટ ેઆ બ યંુ છે.” 

માક: ૧૪: ૪૯  
શુ વાર: શુ વાર “ભલા શુ વાર” તરીક ેઓળખાય છે. કૃિ  પોતાના ઉ પ નકતા 
સાથ ે ગોઝા  ં વતન કરવા છતાં માનવ તન ે શેતાનની ચંુગલમાંથી છોડાવવા 
ઈ વરિપતા પોતાનુ ંબિલદાન આપ ેછે. (મા થી ૨૭: ૧૬-૧૯ વાંચો)   
રોમન સૈિનકોએ ભ ુઈસુન ે ંબુ ડયા રંગનો ઝ હો પહેરા યો, માથ ેકાંટાનો તાજ 

મૂ યો. અન ે‘ઈસ-ુઆ ઈસ ુછે યહુદીઓનો રા ’ એવુ ંવધ તંભ પર લખાણ મૂ યંુ. 
તેમની ઠ ઠા મ કરી અન ે હાંસી કરી, તેમન ે કોરડા મારવામાં આ યા. ંબુડી 
ઝ ભો ઉતારી તેમન ેતેમનાં વ ો ફરી પહેરા યાં અન ેગલગથા-‘ખોપરી’ નામની 
જ યાએ શહેરની બહાર વધ તંભ ચકાવીને લઈ જવામાં આ યા.  
સવારના નવ વા યે ભ ુ ઈસનુ ે વધ તંભ ેજડા યા.વધ તંભ પરથી ભુએ જે 

સાત વચનો ઉ ચાયા તે સાતવાણી તરીક ે ણીતાં છે.  

(૧) “હ ે િપતા, આ લોકોન ેમાફ કરો, કેમક,ે તેઓ ણતા નથી કે તેઓ શંુ કરી 
ર ા છે.” લૂક ૨૩: ૩૪  
(૨) “હુ ંતન ેસાચે જ કહુ ં છંુ ક,ે આજે તંુ મારી સાથ ેપારાદૈશમાં હોઈશ.” લૂક 
૨૩: ૪૩     
(૩) પોતાનો વહાલો િશ ય યોહાન જે યાં હાજર હતો તેન ેજોઈન ે દન કરતી 
પોતાની માતાન ેક ુ,ં “એ તમારો દીકરો છે!” અન ેયોહાનન ેક ુ,ં “એ તારી મા 
છે.” યોહાન ૧૯: ૨૬-૧૭   
(૪) “એલી, એલી, લામા સાબા થાની... મારા ઈ વર, મારા ઈ વર, તમ ેમન ે
કેમ ત  દીધો છે?” મા થી ૨૭: ૪૬   
(૫) “મન ેતરસ લાગી છે.” યોહાન: ૧૯:૨૮   
(૬) “સપંૂણ થયંુ” યોહાન: ૧૯:૩૦   
(૭) “હ ેિપતા, મારો આ મા હુ ંતમારા હાથમાં સ પુ ંછંુ.” લૂક ૨૩: ૪-૬  
બપોરના ૧૨:૦૦થી ૩:૦૦ વા યા સુધી આખા દેશમાં ગાઢ અંધકારપટ યાપી 
ગયો હતો. ભુએ ાણ છો યો યાર ેમં દરનો પડદો એકાએક વચમાંથી  ફાટી 
ગયો, ધરતીકપં થયો, કબરો ઉઘડી ગઈ, અન ેસૈિનકોએ કબૂલ કરતાં સા ી આપી, 
“સાચે જ એ ઈ વરપુ  હતા.”  
અરીમથાઈના યુસુફે િપલાત પાસ ે ઈસુના શબની માગણી કરી. ઈસુના શબન ે
શણમાં વ ટાળી કદી ન વપરાયેલી એવી કબરમાં તે મૂકવામાં આ યંુ.  
       વધ તંભ, રોમન સ તનતમાં શરમ અન ેહીનતાનુ ં િતક હતંુ, રોમન નાગ રક 
કદી પણ ‘વધ તંભ’ ઉ ચારતા નહ  ક ે તેના િવશે િવચાર પણ કરતા નહ . 

બળવાખોર, ગુલામ અન ેનામીચા ગુનગેારોન ેવધ તંભ પર ખીલા મારીન ેજડાવી 
દેવામાં આવતા હતા. આ મોત એટલંુ બધું શરમજનક અન ે ઘાતકી હતંુ ક,ે 
વધ તંભની સ  શહેરની બહાર અપાતી હતી. યાર બાદ તેઓ મહાયાતનાથી 
પીડાતા અન ેતેમના શબન ે ાણીના ચામડામાં સીવી દઈ ધોમધખતા તાપમાં ફકી 
દેવામાં આવતંુ. આવું અમાનવીય મૃ યુ પામી ભ ુઈસુએ વધ તંભન ેમાન અન ે
ગૌરવનું િતક બનાવી દીધુ,ં આપણા સમયમાં દ:ુખ પી વધ તંભ ચકવો, એટલે 
પોતાના િહત કરતાં ઈ વરની ઈ છાન ેઆધીન થવુ.ં તેમાં માફી, ઉદારતા, સેવા, 
સહનશીલતા, વગેરે ઉમદા ગુણો રહેલા છે. વધ તંભનુ ંપરા મ ઈ વરની ઈ છાન ે
માન આપતાં- વનોનુ ં પ રવતન, સુખ, આબાદી અન ે નવું વન મળે છે. 
રિવવાર: મૃ યુ પર િવજય. આ યાર સુધીમાં જેઓ મરણ પા યા છે, તેઓમાં ફ ત  

ભ ુઈસ ુિ ત એકલા જ મૂ યંુજયી તરીક ેસ વન પા યા છે!   

િ તી ધમનુ ંહાદ: ભ ુઈસનુો મૃ યુ પર િવજય અન ેજેઓ તેમના પર િવ વાસ  
કરે છે તેઓન ેનવું વન મળે છે. ભ ુઈસ ુઅઠવા ડયાના થમ દવસ ેસ વન 
થયા અન ેમ રયમ, પીતર, િશ યો, એમોસ જનાર બે માણસોન ેદશન આ યંુ. ૪૦ 
દવસ સધુી ૫૦૦ જેટલી યિ તઓન ે દશન આ યંુ. અન ે ૪૦મા દવસ ે
ગાલીલના એક પહાડ પર િશ યોની હાજરીમાં તેમનુ ં વગારોહણ થયંુ.  
વહાલાંઓ, ચાર સુવાતામાં આ બધી બાબતો લખવામાં આવી છે. આ ‘લે ટ’ 
અન ેદ:ુખસહન સ તાહ દર યાન તેના િવશે વધુ શીખીએ અન ેઈ વરનો આભાર 
માનીએ કે, આપણા યેકનુ ંમુિ તમૂ ય ચૂકવાય ગયંુ છે. પરંતુ “જે િવ વાસ કરશે 
અન ેબાિ ત મા લેશે તેનો ઉ ધાર થશે. જે િવ વાસ નહ  કર ે તે દોિષત ઠરશે.” 
માક ૧૬:૧૬. ઈ ટર મબુારક હો!     
“બાઈબલબાઈબલબાઈબલબાઈબલ ટડીટડીટડીટડી”-માચમાચમાચમાચ-એિ લએિ લએિ લએિ લ, ૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪નાનાનાના નોનોનોનો:      
. ૧૧૧૧. બાળકનો જ મ થયા પહલેાં ઈ વર ેકોને કોન ેકયા કયા નામથી સબંો યા 

છે?  

. ૨૨૨૨. “બાઈબલ”માં મ રયમનાં નામ કેટલી વાર આવે છે તે શોધીન ેલખો.  

. ૩૩૩૩. એવી બે કઈ યિ તઓ છે ક ેજેમણ ેઆ પૃ વી પરના મરણનો અનભુવ કય  

નથી.   
. ૪૪૪૪. ઈ વર ેકઈ કઈ યિ તઓન ેડબલવાર નામ દઈન ેસંબો યા છે?  

“બાઈબલબાઈબલબાઈબલબાઈબલ ટડીટડીટડીટડી”- યઆુરીયઆુરીયઆુરીયઆુરી-ફે આુરીફે આુરીફે આુરીફે આુરી-૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩નાનાનાના નોનાનોનાનોનાનોના સાચાસાચાસાચાસાચા જવાબોજવાબોજવાબોજવાબો 
મોકલનારમોકલનારમોકલનારમોકલનાર ‘બાઈબલ મેીબાઈબલ મેીબાઈબલ મેીબાઈબલ મેી’ઓનીઓનીઓનીઓની યાદીયાદીયાદીયાદી. ૧) ીમતી એિમ યા ટી- યુ જસ   

૨) ીમતી ભાનુમતી ટી-કેિલફો નઆ,૩) ીમતી રેબેકા ડાયલ- ુકિલન, યુયોક,  
૪) ીમતી ટેલા પરમાર-નોથ બગન, યુ જસ ,  

૫) ીમતી વેલે ટીના ટેલર-િશકાગો. ૬) ીમતી પુ પા િબ વાસ-કનેિ ટકટ,   
“અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ” ને મળલેા દાનની યાદી- 
એક અનામી ભાઈ-$60/- યુ જસ , ીમતી સોનાલી મરચંટ-$50/- યુ જસ , સુમન 
ગામ ડયા-$20/- યુ જસ , િવણ ટેલર-$50/- ુકિલન, સેમશન મેકવાન-$25/-
િશકાગો.  ઉદાર દલ દાતાઓનો “અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝુયઝુયઝુયઝુ”હા દક આભાર માને છે!    
                                 એદનવાડીએદનવાડીએદનવાડીએદનવાડી અનેઅનેઅનેઅન ેગથેસમેાનીગથેસમેાનીગથેસમેાનીગથેસમેાની વાડીવાડીવાડીવાડી-સુનાિલની મરચંટ   
“ યાં એક વાડી હતી,જેમાં પોતે તથા િશ યો ગયા” યોહાન: ૧૮:૧  
શા માં વાડી-gaarden-નો ઉ લેખ ઘણી જ યાએ થયો છે. મા થી, માક, લૂ માં 
ગેથસમેાની વાડીનો ઉ લેખ થયો છે. મા થી ૨૬:૩૬માં યાર ેઈસ ુતેઓની સાથ ે
ગેથસમેાન ેનામ ેએક ઠેકાણ ેઆવે છે. ને િશ યોન ેકહે છે, “હુ ંપણ ેજઈન ે ાથના 
ક ં યાં સુધી તમ ેઅહ  બેસો.” માક ૧૪: ૩૦-૩૬માં અન ે લૂક ૨૨: ૪૦-
૪૫માં તેનો ઉ લેખ જોતાં આ બાગ શહેરથી દરૂ હતો. અહ  ધના ય યહુદીઓ 

આનંદ મેળવવા આવતા. ઈસ ુઅન ેતેના િમ ો-િશ યો પણ અહ  આવતા હતા.  
એદનવાડી અન ેગેથસોમાની વાડીમાં સા યતા:   
(૧) દવે તે  બ ન ે વાડીઓની મલુાકાત લેતો હતો: એદનવાડીમાં દેવ આદમ-
હવાની સંગત કરતો હતો. જેથી તેઓ પાપ ન કર.ે દેવ તેઓન ે ચેતવણી પણ 
આપતો હશે. ગેથસમેાની વાડીમાં દેવ- ભ ુઈસ ુિખ ત અવરનવાર મલુાકાત લેતા 
હતા. બ નેને મુલાકાતથી આનંદ થતો હતો.  
(૨) સમ પત થયો: એદનવાડીમાં દેવ ે આદમ-હવાન ે  મના કરવા છતાં 
ભલાભૂંડાની ણ થાય તેવા વૃ નું ફળ ખાધુ,ં દેવની આ ાનું ઉલંઘન કયુ. પાપ 
કરી પાપના દાસ બની બાપન ેસમ પત થાય છે. યાર ેગેથસોમાની વાડીમાં ભ ુ

ઈસ ુિ ત જગતના પાપીઓન ેકારણ ેસમ  માનવ વન માટ ેબાપન ેસમ પત 
કરે છે, જે અિત પિવ , િન કલંક, છતાં આપણા પાપન ેમાટ ેજેણ ેપાપ યંુ ન 
હતંુ તે પાપ પ થાય છે. પાપન ે સમ પત થવાન ે કારણ ે આદમ-હવાન ે
એડનબાગમાંથી નીકળી જવુ ંપ યંુ-હાંકી કા યાં. યાર ેઈસનુ ેઆપણાં પાપોન ે
કારણ ેપર વાધીન કરીને લઈ જવામાં આ યા.                   Page 03                                   
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(3) પરસેવો પ યો: એદનવાડીમાં આદમ-હવાએ દવેની આ ાનુ ંઉ લંઘન કરતાં 
િશ ા વ પ ે પરસેવો પાડીન ે રોટલી ખાવાની તેમન ે સ  કર ે છે. યાર ે
ગેથસમેાની વાડીમાં ભ ુઈસનુ ેજગતનાં પાપો માટ ે તેમન ેમરણદંડ આપવાના 
દેવના કપન ેદૂર કરવા, ક  સાથ ે ાથના કરતાં, દૂત તેમન ેબળ આપવા છતાં ઈસનુ ે
લોહીનાં ટીપાં જેવો પરસવેો થયો. એદનનો આદમ ભૌિતક ભખૂ સંતોષવા 
પરસવેો પાડે છે, યાર ેગેથસમેાનો ઈસ ુપરી ણ માટ ેદેવ-God-નો કપ દૂર કરવા 
આિ મક ખોરાક માટ ે પરસવેો પાડે છે. “પરસવેા માણ ે બદલો”-ઘણીવાર 

ાથનામાં શરીરન ેક  પડતંુ નથી, કેમક ેઆરામદાયક ખરુશીમાં ાથના થાય છે. 

ઘંૂટણ ટેકીન ે ાથના કરતાં ઘંૂટણો છોલાય છે, યાર ેઆિ મક ગૃિત આવે છે.  

(૪) શેતાનન ે કચડવામાં આ યો: એદનવાડીમાં સજન કરેલાં આદમ-હવાન ે
શેતાનશ  ુપાપની ગુલામીમાં લાવવા લોભન આપી દવેની િવ ધ જવા ય ન 
કરે છે અન ેસફળ પણ થાય છે. પરંતુ તેના પ રણામ ેહવાન ેશાપ આપવામાં ક,ે 
તારી ને ી વ ચે, તારા સંતાનન ે તેનાં સંતાન વ ચે હુ ંવેર કરાવીશ. તે તા -ં

શેતાનનુ ંમાથુ ં છંૂદશે, અન ે તંુ તેની એડી છંૂદશે. યાર ેગેથસમેાની વાડીમાં ભ ુ

ઈસુિ તે પોતાની તન ેદેવના હાથમાં સમ પત કરી દીધી અન ે ાથના કરતાં 
ક ુ,ં “મારી નહ  પણ તમારી ઈ છા પણૂ થાય.” એ રીતે શેતાનન ેકચ યો,હરા યો 
અન ે ભ ઈસ ુિવજયવંત બની પનુ થાન પા યા.  
    િમ ો, એદનમાં પાપનો વેશ થયો, ગેથસમેાનાં પાપનો અંત આ યો. એદનમાં 
પાપન ે કારણ ે આદમ-હવાન ે હાંકી કાઢવામાં આ યાં. ગેથસમેામાં ઈસુના 
બિલદાનથી દેવની સાથ ે સમાધાન થયંુ. એદનન ે સાચવવા ‘ક બો’ મૂ યા, 
ગેથસમેામાં પાપ દૂર થવાન ે કારણ ે વગ યવાડી સવ માટ ેખુલી ગઈ. આપણા 
નાશ પામતાં વનો માટ ેપરસેવો પાડીએ. સમય ન ક છે. ભનુી ગમ આપણાં 
અંત:કરણ રાખીએ અન ેશુ ધ આચરણ રાખીન ેિ તી સવુાતા ફેલાવીએ.   

                               પા ખાયપા ખાયપા ખાયપા ખાય - રાવ ભાઈ િ ચયન (Jersey City, NJ)  
“કેમક ે આપણા પા ખાય  િ તનુ ં બિલદાન પણ આપણી વતી આપવામાં 
આ યંુ છે. એ કારણથી આપણ ેએ પવ જૂના ખમીરથી નિહ...... સ યની બખેમીર 
રોટલીથી પાળીએ.” (૧ક રથ ૫:૭-૮)   
    આપણ ે ‘લે ટ’ના દવસોમાંથી પસાર થયા. ઈસુના દ:ુખસહન સ તાહમાં 
પણ દ:ુખ સહન કયુ અન ેઈસનુા પુન થાનનો દવસ પણ આનંદ સાથ ેમના યો. 
આ સમયોમાં આપણ ેઆંતરખોજ કરવાની જ ર છે. આ પવ કવેી રીતે ઉજ યંુ?  
      કૂતરાંનો વભાવ હમંેશાં િતભાઈઓ સાથ ેઝગડવાનો. એક કૂત  ંબી  

ફિળયામાં ગયંુ તો તરત જ તેન ેભગાડી મૂક.ે એકવાર એક ગામનુ ં કૂત  ં રખડતંુ 
રખડતંુ બી  ગામની ભાગોળે પહ યંુ. યાંનાં કૂતરાં તેની પાછળ પ યાં. તે એવુ ં
ભા યંુ કે દોડતાં દોડતાં કૂવામાં પડી ગયંુ. ગામનાં કૂતરાં પાછાં વ યાં. કૂવામાં પડેલંુ 
કૂત  ં પાણીમાં મરી ગયંુ. સવારમાં ીઓ પાણી ભરવા ગઈ, તો કૂવામાથી 
આવતી દગુધથી કૂવામાં જોતાં ીઓએ મરેલંુ કૂત  ંજોયંુ. વાત સરપંચ સધુી 
પહ ચી. પાણી યાંથી ભરવુ?ં સરપંચ ીએ જુવાિનયાઓન ેહાકલ કરી, ‘કૂવાનુ ં
પાણી ઉલેચી નાખો.’ જુવાિનયાઓએ એ કામ કરી ના યંુ. અન ેસરપંચ સાહેબન ે
વાત કરી. તેમણ ેપૂ યંુ, “પેલંુ કૂત  ં યાં ગયંુ?” જવાબ મ યો, “ યાં જ પ યંુ છે.”  

ભનુા મહાન સેવક સંત પાઉલે ક રથીઓની મંડળીન ેલખતાં જણા યંુ, “તમ ે
જૂના ખમીર (પાપ)ને કાઢી નાખો, જેથી તમ ેબખેમીર (પાપ વગરના) રોટલીથી 
પવ ઉજવો.” (૧ ક રથ ૫:૭) આપણા વનોન ેકટેલંુ લાગ ુપડે છે.  

આ પા ખાપવ બહુ જ સાદગીથી, ધા મક સમારંભો બંધ રાખીન,ે ઉપવાસ, 
માંસ-મ છીનો ઉપયોગ કય  નિહ, સાદો ખોરાક ખાઈ, ધા મક િમ ટગોમાં જઈ, 
‘લે ટ’નો સમય વીતા યો, ‘સા ’ં કહેવાય. ઉપરો ત વાત માણ ેકવૂામાંના ગંદા 
પાણીન ેઉલેચવા જેવી સફાઈ તો કરી પણ પેલંુ કૂત -ંપાપ, દુ તા દૂર કરી?  
    યશાયા ૫૮ અ યાયમા ં બોધક ઉપવાસનો મમ અને રહ ય િવગતવાર બતાવે  
છે અને સમજ આપે છે; ઈ વર કહ ેછે, તમારા ઉપવાસો (તપઋત ુસમયના)  એવા 
હોવા જોઈએ, જે હુ ંપસંદ ક ં છંુ.  

૧. આ મક  કરો, ૨. પોતાનુ ંડોકુ ંસરકટ (બ -નેતર)ની પેઠે નમાવવુ,ં    
૩. પ ચાતાપ સાથ ે રાખ-ટાટનુ ંપાથર  ં વાપરવુ,ં ૪. ઉપવાસ એ યહોવાહન ે
ગમતો દવસ છે, ૫. દુ તાનાં બધંન છોડો, ૬. જુલમની ઝંૂસરી તોડી નાખવી, 
૭. દબાયેલાઓન ેછૂટાં કરવાં, ૮. અ યાયનાં બંધન-પાપનાં બધંન તોડી નાખવાં, 
૯. ભૂ યાંન ેરોટલી-ખોરાક આપવો, ૧૦. િનવ ોને વ  આપવાં.     
પા ખાય માં આપણાં પાપોની માટ ેઆપેલા ઈસનુા બિલદાનથી જે કયુ છે, યારે 
એ પાપ આપણાં દયમાં પ યાં છે, તે કવૂામાં પડેલા મરેલા કૂતરાન ેબહાર કાઢવા 
જેવી સવ દૂ તા પિવ  આ માના સામ યમાં દૂર કરીએ. 

૧ યોહાન ૧:૭ ઈસુનુ ંર ત આપણન ેસઘળાં પાપથી શુ ધ કરે છે.   

* ડો. સા તુકુમાર કે. પરમાર “મથેો ડ ટ ચચ ઈન ઈિ ડયા”ના પહલેા ગુજરાતી 
િબશપ હતા, મેથો ડ ટ મંડળીના થમ ગજુરાતી િબશપ સાહેબનું તા. ૨૬ 

યુઆરી, ૨૦૧૪ના રોજ દ:ુખદ અવસાન થયંુ છે. તા. ૨૯ જુલાઈ ૧૯૨૮ના 
રોજ જ મેલા સા તુકમુાર િવ�ાન અન ે ખૂબ જ િનખાલસ હતા. એક કુશળ 
વહીવટકતા તરીક ે ભારતના તમામ મેથો ડ ટ તેઓન ે યાદ કરશે. તેઓની 
દફનિવિધ સે ટેનરી મથેો ડ ટ ચચ, ચેપલ રોડ, હૈદરાબાદ મુકામ ે તા. ૨૭ 

યુઆરી, ૨૦૧૪ના રોજ કરવામાં આવી હતી.       
* “ગુજરાતી કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસએ”ના ઉપ મ ેઅમદાવાદ ધમ ાંતના 
િબશપ રવે. થોમસ મેકવાનના હ તે ગુજરાતીમાં પિવ  િ તય  સફળ રીતે 
યો યો હતો. તા. ૯ માચ, ૨૦૧૪ને રિવવારે “સે ટ જે સ ચચ, વુડ ીજ, યુ 
જસ માં બપોરના ૨ કલાક ે ૭૦ ઉપરાંત ગજુરાતી કથેિલકોએ ધા અન ે
ઉ સાહથી િ તય માં ભાગ લીધો હતો. ‘લે ટ’ અંગ ે િબશપ સાહેબ ે
િવ�તાસભર બોધ આ યો હતો. િ તય  બાદ ચચના ઓ ડટો રયમમાં 
િમલનસમારભંમાં “િવ વ મિહલા દન” િનિમ  ેહાજર સૌ મિહલાઓનુ ંિબશપ 
સાહેબના હ તે ગુલાબનાં લ આપીન ેઅિભવાદન કરવામાં આ યંુ હતંુ.         
* જસ  સીટીિ થત ી યુટન અન ે ીમતી મીતા િ ચયનની ૨૫મી 
લ નિતિથ-મેરજે એનીવસરીની ઉ સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 
“સેક ડ રફોમ મેથો ડ ટ ચચ, જસ  સીટીના હોલમાં તા. ૨૯ ડસે બર, 
૨૦૧૪ના રોજ સાંજના ૫ વા યાથી રાતના ૧૧ વા યા સધુી આમંિ તો સાથ ે
સૌએ ઉમંગથી આ સંગ મા યો હતો. રેવ. જોન મનુીએ પિતપ નીની ફરજો 
અંગ ેબોધ અ યો હતો. રેવ. અિનલ પટેલ સાહેબ અન ેરવે. ડો. નહેલતા પટેલે 

ાથના, બાઈબલ વાચન અન ે સંગોિચત સંબોધન કરીન ે દપંતીન ે શુભે છા 
પાઠવી હતી. ગ.ુ કે. સમાજના ણીતા આગવેાન અન ે “અમે રકન િ ચયન 
યુઝ”ના તં ી ી જોસેફ પરમાર ેલ ન વન અન ે કટુુંબમાં મે અન ેએકતાની 

ભાવના રાખવા અગં ે ાંતો સિહત વ ત ય આપીન ે દપંતીન ે શુભે છા પાઠવી 
હતી. ‘બથડે કેક’ કાપીન ે “હપેી બથ ડે”નાં ગીતો ગાયાં હતાં. ભજન સં હનાં 
ગીતો અન ેગરબામાં ઘૂમવાની સૌએ મ  માણી હતી. વા દ  ભોજન માણીન ે
ઉજવણી સંપ ન થઈ હતી.       
* “ગજુરાતી કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસએ” તપઋતુમાં “ ોસના માગની 
ભિ ત” યો ન ે આ મ ચતન અગં ે સ યોન ે દોરવણી આપ ે છે. દર શુ વાર ે
સાંજના ૮:૩૦ યજમાન કુટંબના િનવાસે ભેગા મળી ૯:થી ૧૦:૧૫ સુધી 
આ મ ચતના મક ભિ ત ખરેખર દયોન ેઢંઢોળીન ે ભનુી સેવા અન ેભિ ત કરવા 

ેરણા આપ ેછે. ાથના દર યાન ગવાતાં ભાવભયા ભજનો ભનુી સિમપ ેદોરી 
જતાં અનુભવાય છે. આ ભિ તસં યામાં ૪૦-૪૫ પ રવાર સિહત નાનાં બાળકો 
પણ અં ે માં ાથના બોલીન ેસૌને તેમાં ભાગીદાર બનાવે છે. છે લાં ચાર વષથી 
દર “તપઋતુ”માં સં થા આ વન મે બરોન ેધા મક સં કારોને વંત રાખવા આ 

કારના કાય મો યોજે છે. સં થાના વતમાન મુખ ી શાંિતલાલ પરમાર સૌનો 
સહકાર લઈ સફળ કાય મોનુ ંઆયોજન કરે છે. તા. ૧૦ મ,ે ૨૦૧૪ના રોજ 
“મેટાચન ડાયોસીસ”ના ઉપ મ ેવો શ ટન ડી. સી. ધા મક યા ાએ   Page 04           
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જવાનુ ંગ.ુ કે સમાજ ઓફ યુએસએ મારફત આયોજન કરવામાં આ યંુ છે.    
* USCIS-US Citizen & Immigration Services-તરફથી થયેલી 
સ ાવાર હેરાત મજુબ તારીખ ૫ મ,ે૨૦૧૪થી US Citizenship મેળવવા 
માટનેુ ંિનયત અર  ફોમ N-400 બદલાય છે. નવું N-400 ફોમ ૨૧ પાનનુ ંછે, 
જે હાલમાં ફ ત ૧૦ પાનનુ ં છે. હાલનુંહાલનુંહાલનુંહાલનુ ં N-400 ફોમફોમફોમફોમ મેમમેેમ ે ૫૫૫૫, ૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪૨૦૧૪ પછીપછીપછીપછી 
વીકારવામાંવીકારવામાંવીકારવામાંવીકારવામા ંઆવશેઆવશેઆવશેઆવશ ેનિહનિહનિહનિહ. એનો અથ સમ ય છે ક,ે એિ લ ૩૦, ૨૦૧૪ બાદ 
US Citizenship મેળવવા ઈ છનાર ે ૨૧ પાનનુ ં નવું N-400 ફોમ ભરીન ે
મોકલવુ ં િહતાવહ ગણાય. જેથી જેઓ હાલમાં US Citizenship મેળવવાન ે
યો ય હોય તેઓએ વહલેીવહલેીવહલેીવહલેી તકેતકેતકેતક ેહાલનુંહાલનુંહાલનુંહાલનુ ંN-400 ફોમફોમફોમફોમ ભરીભરીભરીભરી દવેુંદવેુંદવેુંદવેુ ંઠીકઠીકઠીકઠીક રહશેેરહશેેરહશેેરહશે.ે કારણ, 
નવું N-400 ફોમ અરજદારન ેવધ ુજવાબદાર ગણવા માટ ેકેટલીક માિહતી વધુ 

તાથી માગ ેછે. નવા ફોમમાં જૂના ફોમમાં લખવાની જ માિહતી એવી રીતે 
મૂકી છે ક,ે અરજદાર પોતાની જે માિહતી લખ ેતેન ેમાટ ેતે અંગત રીતે જવાબદાર 
ગણાય, અન ે પોતે લખેલી માિહતી જો સાિબત કરવી પડે તો અરજદારની 
જવાબદારી રહ.ે આમ છતાં નવુંનવુંનવુંનવુ ંN-400 ફોમફોમફોમફોમ ભરવાભરવાભરવાભરવા માટેમાટેમાટેમાટ ેગભરાવીગભરાવીગભરાવીગભરાવી જ રજ રજ રજ ર નથીનથીનથીનથી. 
નવું N-400 ફોમ ૨૧ પાનનુ ંભરવા માટ ેવધુ સમય અન ેવધુ સમજ માગી લે તેવુ ં
છે, પણ આ નવું ફોમ ભરવા માટ ેકશી ચતા રાખવા જેવી નથી. નવા N-400 
ફોમ અગં ે આવતા હેવાલોથી ગભરાવાની જ ર નથી. US Citizenship 
મેળવવાની યો યતા હોય તો યો ય સમયે નવું N-400 ફોમ જ ર ભરવું.  
(૧)  હે થ ઈ યોર સિવહોણા અમે રકામાં કાયદેસર વસવાટ કરતા “ીનકાડ ”

ધરાવનાર વગન ેયુનાઈટેડ ટે સમાં પાંચ -૫ વષના વસવાટ બાદ જ “ ઓબામા 
કેર” અંતગત હે થ ઈ યોર સ ખરીદવાનો રહેશે  .આ વગની યિ ત ક ે ફેિમલી 
પાંચ વષ દર યાન ઈ યોર સ િવનાની રહેશે, જેથી તેઓએ હે થ ઈ યોર સ 
મેળવવો હશે તો એજ સી પાસથેી પોતાના ખચ હે થ ઈ યોર સ ખરીદવો 
પડશે  .જો નિહ ખરીદ ેઅને ઈમજ સીમાં ડો ટર પાસે ક ેહોિ પટલમાં દાખલ 
થવું પડે તો જે તે સારવાર ખચ તે ભોગવવો પડે, અથવા ‘ચેરીટી’ની જોગવાઈ 
મંજૂર થાય તો ઠીક છે .આ વગ અગંે  “ ઓબામા કેર ”અંતગત અ ય જોગવાઈની 
માિહતી મળી નથી .જેથી નવા  “ ીનકાડ ”ધરાવનાર માટ ે યુનાઈટડે ટે સમાં 

થમ પોતાની તંદુર તી માટ ેવધુ ગૃત રહવેું જ રી રહેશે, કે જેથી અચાનક કોઈ 
ગંભીર િબમારી આવી પડે નિહ ક ેજેથી આ થક મૂઝંવણ સ ય . 
(૨)  “ ઓબામા કેર”નુ ં સૌથી સબળ જમા પાસ ુ એ છે ક,ે ગભંીર માંદગીમાં 
પટકાયેલી કોઈપણ કારના હે થ ઈ યોર સ િવનાના દદ  - વન -મરણ વ ચે 
ઝોલાં ખાતી ભલે હોય, તેવા દદ ન ેકોઈપણ હે થ ઈ યોર સ એજ સી હે થ 
ઈ યોર સ ખરીદવા ઈ કારી શક ેનિહ  .“ ઓબામા કેર ”અમલમાં આ યા પહેલાં 
તો જો કોઈ યિ તનુ ંિનદાન થયેલંુ કે, તે ‘કે સર’ની દદ  છે, અન ેતેની પાસ ેકોઈ 
‘હે થ કવરેજ’ નથી તો તેવા દદ ન ે કોઈ હે થ એજ સી હે થ ઈ યોર સ 
ખરીદવા ના પાડી શકતી હતી  .“ ઓબામા કેર”થી વલેણ રોગના દદ ના િહતમાં 
આ એક મહ વનો મોટો ફેરફાર છે . 

(૩)  “ ઓબામા કેર”નું બીજુ જમા પાસ ુએ છે ક,ે ફેિમલીમાં વધુમાં વધ ુ૨૬ 
વષની મર સુધીનાં સંતાનો જો કોઈ હે થ કવરેજ િવનાનાં હોય તો માતાિપતા 
“ઓબામા કેર”ના કોઈ હે થ ઈ યોર સ માટ ેએ લાય કર ે તેમાં પોતાનાં ૨૬ 
વષની મર સધુીનાં હે થ કવરેજ િવનાનાં સંતાનોન ેસામેલ કરી શક ેછે . 

(૪)  “ ઓબામા કેર ”હે થ ઈ યોર સ મેળવવા માટેની વયમયાદા ૬૪ વષ ક ેતેથી 
ઓછી મરના કોઈપણ હે થ ઈ યોર સ િવનાની યિ ત કે ફેિમલી માટ ે છે. 

જેથી ૬૫ વષ કે તેથી વધુ મરની હે થ કવરજે િવનાની યિ ત  “ ઓબામા કેર ”
હે થ ઈ યોર સ મેળવવા માટ ેઅર  કરી શક ેનિહ, પણ “મે ડકેર ”અથવા 
“મે ડકેઈડ ”માટ ેયો યતા માણ ેઅર  કરી શક ેછે . 

      ૬૫ કે તેથી વધુ મરની યિ તને જો પોત ેપોતાની આવક ઉપર ઓછામંાંઓછામંાંઓછામંાંઓછામંા ંઓછાંઓછાંઓછાંઓછા ં
દસદસદસદસ વષવષવષવષ યો યયો યયો યયો ય ટેટટેેટે  ચકૂવીનેચકૂવીનેચકૂવીનેચકૂવીન ેપોતાના “સોિશયલ સી યોરીટી નંબર”  ઉપરના રેકોડમા ં

૪૦ “વક ે ડટ”- વાટસ ન ધા યા ંહોય ત ેત ે યિ ત “મે ડકેર”ના Part A-હોિ પટલ 
કવરજે, Part B-મે ડકલ કવરજે મેળવી શક ે છે. અન ે દવા-િ ી શન-
મેળવવાનો Part D માિસક િ િમયમ ચૂકવીને ખરીદવો પડે છે.  ૪૦ “વક ે ડટ” 
અન ે૬૫ વષ કે તેથી વધુ મર હોય તો Part A હાલનુ ં માિસક િ િમયમ 
$426.00 ચૂકવવામાંથી મુિ ત મળે,  Part નું હાલનુ ંમાિસક િ િમયમ $104.90 
દર માસ ે ચૂકવવું પડે, જે ૪૦  “ વક ે ડટ”ના આધાર ેબધંાયેલ માિસક િનવૃ ી 
વેતનનની દર મિહન ે લાભાથ ના બક એકાઉ ટમાંથી બારોબાર  “ સોિશયલ 
સી યોરીટી તં  ”કાપી લે, તેવી જોગવાઈ છે .પોતે પસંદ કરે તે એજ સીનુ ંજે તે 
Part Dનું માિસક િ િમયમ લાભાથ એ ચૂકવવાનું હોય છે .  

(૫)  (ઉપર  ) ૪માં જણાવેલ િવગત તો જે યિ ત ઓછામાં ઓછી ૪૦ કે તેથી 
વધુ  “ વક ે ડટ ”પૂરી કયા સાથ ે૬૫ કે તેથી વધ ુ મર હોય, તેઓની િવગત છે .
પરંતુ કોઈ યિ તનાં ૬૫ વષ પૂરાં થયાં હોય, પણ  “ વક ે ડટ ”૩૧થી ૩૯ હોય તો 
એ યિ ત િનયમાનસુાર િનયત માિસક િ િમયમ ચૂકવીને  “ મે ડકેર નીચેની િવગત 
મુજબ મેળવી શકે છે;   
      ૩૧થી ૩૯ “વક ે ડટ” ધરાવનાર પણ “મે ડકેર” વીકારવા ઈ છે તો  એ 

યિ ત Part A-હોિ પટલ કવરજે માટ ેમાિસક િ િમયમ $234.00 ચૂકવવું પડે. 
અન ેજો Part B-મે ડકલ કવરજે મેળવવા હાલનુ ંમાિસક િ િમયમ $104.90 
ચૂકવવું પડે. આમ $234.00 + $104.90=$338.90 માિસક ચૂકવીને અન ેપોતે 
પસંદ કરે તે એજ સીનુ ંજે તે Part D નું  માિસક િ િમયમ ચૂકવીન ે૪૦ કે તેથી 
વધ ુ “ વાટસ” અન ે ૬૫ ક ે તેથી વધુ મર ે મળવાપા  “મે ડકેર” વીકારનાર 
લાભાથ  જેટલંુ કાયદેસર હે થ કવરેજ મેળવી શક ે છે. ઉપરાંત સામા ય રીતે 
“મે ડકેર”ના લાભાથ એ  “ ડીડ ટીબલ’ ‘કો -પેમે ટ’, વગેરે ખચ તે ચૂકવે છે, તેમ 
ચૂકવવુ ંપડે.  
* વા ષક રા ીય આવક આધાર ે“ઓબામા કેર” હે થ ઈ યોર સમા ં‘સી વર લાન’ 
પસંદ કરનાર ચાર જણના ફેિમલી માટ ેિ િમયમ રાહત નીચે મુજબ હશ;ે   
ગરીબી રેખાના 133%-િ િમયમ આવકના 3%     

-વા ષક આવક રા ીય આવ ની ગરીબી રેખાના 150%-િ િમયમ આવકના 4%     

-વા ષક આવક રા ીય આવ ની ગરીબી રેખાના 200%-િ િમયમ આવકના 6.3%           

-વા ષક આવક રા ીય આવ ની ગરીબી રેખાના 250%-િ િમયમ આવકના 8.05%            

-વા ષક આવક રા ીય આવ ની ગરીબી રેખાના 300%-િ િમયમ આવકના 9.5%                 

-વા ષક આવક રા ીય આવ ની ગરીબી રેખાના 350%-િ િમયમ આવકના 9.5%                                 

-વા ષક આવક રા ીય આવ ની ગરીબી રેખાના 400%-િ િમયમ આવકના 9.5% 

પોતાની વા ષક આવક મુજબ માિસક િ િમયમની ગણતરી કરીને બજેટ ગણવુ.ં                                      
યુઆરી,  ફે ુઆરી, માચ અને એિ લએિ લએિ લએિ લ-2014 િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા બલુટેીનબલુટેીનબલુટેીનબલુટેીન 

ફિેમિલફિેમિલફિેમિલફિેમિલ કટેગેરીકટેગેરીકટેગેરીકટેગેરી  યુ-2014 ફે ુ-2014 માચ 2014 એિ લએિ લએિ લએિ લ- 2014  

F-1 08 Dec-06 01 Jan-07 01 Feb-07 22 Feb-07 

F-2 A 08 Sep-13 08 Sep-13 08 Sep-13 08 Sep-13 

F-2 B 01 June-06 08 July-06 01 Sep-06 22 Oct-06 

F-3 15 April-03  15 May-03 15 June-03 15 July-03 

F-4 01 Oct-01 22 Oct-01 08 Nov-01 22 Nov-01 

પાછળનાપાછળનાપાછળનાપાછળના ણણણણ મિહનાનીમિહનાનીમિહનાનીમિહનાની િવગતનાિવગતનાિવગતનાિવગતના આધારેઆધારેઆધારેઆધાર ેપાચંયેપાચંયેપાચંયેપાચંયે કટેગેરીકટેગેરીકટેગેરીકટેગેરી દરદરદરદર માસેમાસેમાસેમાસ ેઆગળઆગળઆગળઆગળ વધેવધેવધેવધે છેછેછેછે કેકકેેક ે
નિહનિહનિહનિહ? વધેવધેવધેવધ ે છેછેછેછે તોતોતોતો કટેલીકટેલીકટેલીકટેલી તેતતેેત ે ણીનેણીનેણીનેણીન ે િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા યારેયારેયારેયાર ેનીકળશેનીકળશેનીકળશેનીકળશ ેતનેોતનેોતનેોતનેો અદંાજઅદંાજઅદંાજઅદંાજ કાઢીકાઢીકાઢીકાઢી શકાયશકાયશકાયશકાય. 

ઉપરો ત કોઠા મુજબ એિ લએિ લએિ લએિ લ -2014નીનીનીની િવઝાનીિવઝાનીિવઝાનીિવઝાની િવગતિવગતિવગતિવગત નીચે મુજબ છે:- 

F-1-અમે રકન સીટીઝનના ં સગીરસગીરસગીરસગીર સંતાનો અને 21 વષવષવષવષ કેકકેેકે તથેીતથેીતથેીતથેી વધુવધુવધુવધુ મરનાંમરનાંમરનાંમરના ં
અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સંતાનો- 22  February-2007 (આ મિહને 21 દવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધી છેછેછેછે)    

ન ધન ધન ધન ધ: (યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંપિત/પ ની, યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં21 વષથીવષથીવષથીવષથી ઓછીઓછીઓછીઓછી મરનાંમરનાંમરનાંમરના ં
અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન, યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંમાતા/િપતાને િનકટતમિનકટતમિનકટતમિનકટતમ કટુુબંજનકટુુબંજનકટુુબંજનકટુુબંજન તરીકે 
ત કાલીનત કાલીનત કાલીનત કાલીન િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા મળ.ે માિસક/વા ષક િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા- વોટાવોટાવોટાવોટા મયાદામયાદામયાદામયાદા લાગુલાગુલાગુલાગ ુપડતીપડતીપડતીપડતી નથીનથીનથીનથી 

F-2 A ીનકાડધારકના ંપિતપિતપિતપિત/પ નીપ નીપ નીપ ની અને 21 વષથીવષથીવષથીવષથી ઓછીઓછીઓછીઓછી મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સંતાનો- 
    08 September-2013 (સતતસતતસતતસતત મામામામા મિહનેમિહનેમિહનેમિહન ેહતીહતીહતીહતી યાનંીયાનંીયાનંીયાનંી યાંયાંયાંયા ંજ છે) Page 05      
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F-2 B– ીનકાડધારકના ં21વષવષવષવષ કેકકેેકે તથેીતથેીતથેીતથેી વધુવધુવધુવધ ુ મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સંતાનો-    
22 Octeber-2006 (ગયા મિહનાથી 51 દવસદવસદવસદવસ સારી એવી આગળઆગળઆગળઆગળ વધીવધીવધીવધી છે)  
F-3–અમે રકન સીટીઝનના ંપરિણતપરિણતપરિણતપરિણત સંતાનો-15 July-2003 (આ કેટેગરી  
આ મિહને 30 દવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધી છેછેછેછે, યુએસ સીટીઝન માબાપ શભુ સમાચાર)     
F-4–US સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-22  November-2001      

  (ગયા મિહનાથી ફ ત 14 દવસદવસદવસદવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધીવધીવધીવધી, ખરેખર તો 2010મા ં યા ંપહ ચી 
હતી, યાંથી હહહહ  પણપણપણપણ 5 દવસદવસદવસદવસ પાછળપાછળપાછળપાછળ જજજજ છેછેછેછે, ત ેહવે આગળ વધશ ેતેવી આશા)   
uscis.gov ઉપર મૂકાયેલી છે લામા ંછે લી માિહતી આખરી ગણવી. 
ઉપરો તઉપરો તઉપરો તઉપરો ત બલુટેીનબલુટેીનબલુટેીનબલુટેીન મજુબમજુબમજુબમજુબ જોજોજોજો આઆઆઆ મિહનેમિહનેમિહનેમિહન ેફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવ ેતોતોતોતો..  
F-1 માટ ે7 વષવષવષવષ રાહ જોવી પડે.   
F-2 A માટ ે તો..  સતતસતતસતતસતત છે લા સાતસાતસાતસાત મિહનાથીમિહનાથીમિહનાથીમિહનાથી આગળ વધતીવધતીવધતીવધતી જજજજ નથીનથીનથીનથી, જેથી 
“ ીનકાડ” ધરાવનાર લ ન કરે તો તમેના ‘ પાઉસ’ના િવઝા નીકળતા ંબેથી ણ વષ 
રાહ જોવાની નોબત આવી ગણાય, F-2 B માટ ે7 વષ 6 મિહના રાહ જોવી પડે. 
F-3 માટ ે12 વષ થીથીથીથી વધુવધુવધુવધ ુરાહ જૂઓ અને F-4 માટ ે12-13 વષ રાહ જોવી પડે, પણ 
તેથી ફાઈલ કરવી નથી તેવંુ સમજવંુ નિહ. ‘ લડ રીલશેન’-લોહીના ંસગાંના સંબંધ ે
પિત/પ ની, ભાઈ/બેન, દીકરા-દીકરી, માતા/િપતાની- ફિેમલીફિેમલીફિેમલીફિેમલી કટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીની બધીબધીબધીબધી ફાઈલોફાઈલોફાઈલોફાઈલો 
ચાલુચાલુચાલુચાલ ુજજજજ છેછેછેછે.  િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા ફીફીફીફી ચકૂવીચકૂવીચકૂવીચકૂવી હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો કશીકશીકશીકશી રાહ જોયા િવના પો સરશીપનાંપો સરશીપનાંપો સરશીપનાંપો સરશીપના ંપપેરોપપેરોપપેરોપપેરો 
યએુસયએુસયએુસયએુસ િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા સે ટરમાંસે ટરમાંસે ટરમાંસે ટરમા ં મોકલીમોકલીમોકલીમોકલી દવેાંદવેાંદવેાંદવેા ં પણ િવઝાકોલિવઝાકોલિવઝાકોલિવઝાકોલ આ યાઆ યાઆ યાઆ યા બાદબાદબાદબાદ સગાનંેસગાનંેસગાનંેસગાનંે મોકલવાંમોકલવાંમોકલવાંમોકલવા ં
િહતાવહ છે.    
* ખાસખાસખાસખાસ સચૂનાસચૂનાસચૂનાસચૂના:- American Christian News (ACN) મા ં પોતાના લેખ 

િસ ધ કરવાની ઈ છા ધરાવનાર દરેક લેખક મહાનુભવે પોતાનાંપોતાનાંપોતાનાંપોતાના ં તમામતમામતમામતમામ લખાણલખાણલખાણલખાણ 

સીધાંસીધાંસીધાંસીધા ંજજજજ તં ી ીનાતં ી ીનાતં ી ીનાતં ી ીના સરનામેસરનામેસરનામેસરનામ ેમોકલવાંમોકલવાંમોકલવાંમોકલવા.ં કેટલાક માનનીય ીમતી થબેન િ ચયનના 
સરનામે મોકલ ેછે, તેથી લેખક પો ટલ ટે સનો ખચ કર,ે અને થબેન એ જ લેખ 

તં ીને મોકલવા ફરીથી પોત ેપો ટલ ટે સ ખચ, આમ ડબલ ખચ થાય, વળી લખે 

તં ીને મળતા ં બમણો સમય ય, ત ે ઠીક નથી. દર બે મિહને િસ ધ થતા 
American Christian New માટેના લેખ-લખાણો મિહનાનીમિહનાનીમિહનાનીમિહનાની ૧૫૧૫૧૫૧૫-૨૦૨૦૨૦૨૦    તારીખતારીખતારીખતારીખ 

સધુીમાંસધુીમાંસધુીમાંસધુીમા ંબારોબારબારોબારબારોબારબારોબાર તં ીનેતં ીનેતં ીનેતં ીન ેમોકલીનેમોકલીનેમોકલીનેમોકલીન ેસહકાર આપવા િવનંતી!  
-લખાણની શ આતમાં લેખકે પોતાનંુ નામ, સરનામુ અને ફોન નંબર અને જો હોય 
તો ઈ-મેઇલ એ સ સાથે લેખ મોક યાની તારીખ તં ીની ણ માટે અચકૂ લખવી.     
-“બાઈબલ ટડી”ના જવાબો ીમતી થબેન િ ચયનને સરનામે મોકલવા. 
-આપનાં દાન ફ ત રોકડમાં પો ટલ ટે સ માટે ીમતી થબેન િ ચયનને 
સરનામે મોકલવાં. 
-“અમે રકન િ ચયન યુઝ”માં િસ ધ થતાં લખાણો અંગે જે તે લેખકની 
જવાબદારી રહશેે.        
નીચેની બૂકો “અમે રકનઅમે રકનઅમે રકનઅમે રકન િ ચયનિ ચયનિ ચયનિ ચયન યઝૂયઝૂયઝૂયઝૂ”ના વાચકો માટ ેઓછા દર ેખરીદી શકાય 
છે; (1) “અમે રકામાંઅમે રકામાંઅમે રકામાંઅમે રકામા ંસીિનયરોનેસીિનયરોનેસીિનયરોનેસીિનયરોન ેમળતામળતામળતામળતા લાભોલાભોલાભોલાભો”-$15.00 (શી પગ સિહત),  
(2) “યએુયએુયએુયએુ સીટીઝશીપસીટીઝશીપસીટીઝશીપસીટીઝશીપ ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ”-$10.00, (શી પગ સિહત), મેમમેેમે    મિહનાથી મિહનાથી મિહનાથી મિહનાથી યએુસ યએુસ યએુસ યએુસ 
સીટીઝનશીપ મે વવા માટ ેસીટીઝનશીપ મે વવા માટ ેસીટીઝનશીપ મે વવા માટ ેસીટીઝનશીપ મે વવા માટ ે નવા નવા નવા નવા N-400 ફોમનીફોમનીફોમનીફોમની    સમજ અન ેસમજ અન ેસમજ અન ેસમજ અન ે નવા ફોમ અગંનેા નવા ફોમ અગંનેા નવા ફોમ અગંનેા નવા ફોમ અગંનેા 

નો ર પૂ તનો ર પૂ તનો ર પૂ તનો ર પૂ ત    સાથેસાથેસાથેસાથે....  
(3) “ ાઇ વગાઇ વગાઇ વગાઇ વગ ઈનઈનઈનઈન યએુસએયએુસએયએુસએયએુસએ ટે ટટે ટટે ટટે ટ ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ” (અમે રકાના ં 50 ટે સ માટ)ે-$7/ 

(શી પગ સિહત)નો ચેક Josh Foundation નામે લખીને એક િચ ઠીમા ંનામ, 
સરનામંુ અને ફોનફોનફોનફોન નબંરનબંરનબંરનબંર લખીને કઈકઈકઈકઈ બકૂબકૂબકૂબકૂ મગંાવવીમગંાવવીમગંાવવીમગંાવવી છેછેછેછે તેતતેેત ે લખીને-Josh 

Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 07095 

સરનામે મોક યા પછી બે વીકમા ંઆપને બકૂબકૂબકૂબકૂ નનનન મળેમળેમળેમળ ેતોતોતોતો જજજજ ફોનફોનફોનફોન કરશોકરશોકરશોકરશો.  
ર ટરર ટરર ટરર ટર મઈેલમઈેલમઈેલમઈેલ કરવીકરવીકરવીકરવી નિહનિહનિહનિહ.     

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) 

* અમે રકામાં રહેતા જે કોઈ િ તી ભાઈબેનને American Christian News  

િનયિમત મેળવવાની ઈ છા હોય તો પોતાનુ ં પો ટલ એ સપોતાનુ ં પો ટલ એ સપોતાનુ ં પો ટલ એ સપોતાનુ ં પો ટલ એ સ અથવા ઈઈઈઈ----મઇેલમઇેલમઇેલમઇેલ, 
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         

         Email: jospausa@yahoo.com * Phone: 732-855-0596  

                                      યહુદીયહુદીયહુદીયહુદી કલેે ડરકલેે ડરકલેે ડરકલેે ડર-સુનાિલની મરચંટ   
(૧) અબીબ-િનશાન-Abib-Nisan માચ-એિ લ-િનગમન ૧૩:૪, ૨૩:૧૫,     
                                   પનુ. ૧૬:૧, નહ.ે ૨:૧, એ તર૩:૭   
(૨) ઐયર, ફ-Iyyar, Zif  એિ લ-મ-ે૧ રા : ૬:૧, ૩૭   
(૩)  િસવાન-Sivan મ-ેજૂન-એ તર ૮:૯    
(૪) તા મુઝ-Tammuz-જૂન, જુલાઈ, ઓગ ટ-ય મયા ૩૯:૨, ઝખ. ૮:૧૯     
(૫) એબ-Ab- જુલાઈ, ઓગ ટ-ગણના ૩૩:૩૮, ઝખ. ૭:૩  
(૬) એલૂલ-Elul- ઓગ ટ-સ ટે બર-નહે યા:૬:૧૫   
(૭) િતસરી, એથનીમ-Tishri, Tisri, Ethiamim- સ ટે બર-ઓ ટોબર- 
                                                                                    ૧ રા ૮:૨            
(૮) માચે વાન, બુલ-Marchesvan, Bul- ઓ ટોબર-નવે બર-  
                                                                                 ૧ રા :૬:૩૮     
 (૯) ક લેવ-Chislev- નવે બર-ડીસે બર-નહે યા: ૧:૧. ઝખ. :૭:૧,  
                                                                                 એઝરા :૧૦:૯     
(૧૦) િતબેથ-Tebeth- ડીસે બર- યુઆરી-એ તર: ૨:૧૬    
(૧૧) સેબા, સબાટ-Seba, Sebat- યુઆરી-ફે ુઆરી-ઝખ રયા: ૧: ૭    
(૧૨) અદાર-Adar- ફે ુઆરી-માચ-એઝરા ૬:૧૫, એ તર :૩:૭, ૮:૧૨,    
                                                             ૯:૧, ૯: ૧૫, ૧૭, ૧૯, ૨૧   

યહુદીયહુદીયહુદીયહુદી વજનવજનવજનવજન 
૧. તાલંત–Talent-૭૫ પાઉ ડ =૩૪ કીલો ામ   
૨. મીના–Mina-૧.૨૫ પાઉ ડ =૬૦૦ ામ  
૩. શેકેલ–Shekel-૦.૪૦ સ=૧૧.૫૦૦ ામ   
૪. બેકા–Beka-૦.૨૦ સ =૫.૫૦૦ ામ  
૫. ગેરાહ-Gerah-૦.૦૨=૦.૬૦૦ ામ   

યહુદીયહુદીયહુદીયહુદી વાહીવાહીવાહીવાહી માપમાપમાપમાપ 

૧. ૧ હોમર–Homer=૧૦ એફાહ =૨૨૦ લીટર   
૨. ૧ એફાહ–Ephah (૧૦ ઓમર) =૨૨ લીટર   
૩. ૧ ઓમર–Omer =૧૦૦ એફાહ=૨ લીટર    
૪. ૧ બાથ–Bath =૧ એફાહ=૨૨ લીટર  
૫. ૧ િહન–Him =૧૬ બાથ=૪ લીટર    

યહુદીયહુદીયહુદીયહુદી લબંાઈલબંાઈલબંાઈલબંાઈ 

૧ હાથ = ૧૮ ચ = ૦.૫ મીટર  
“God walks with us. He scoops us up in His arms or simply sits 

with us in silent strength until we cannot avoid the awesome 

recognition that yes, even now, He is here.” —Gloria Gaither 

 

To, 

      

________________________________________________________  
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