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તંત્રીનો લેખ: પ્રભુનો આભાર માનુ ું છું કે ફરીથી એકવાર આ સમાચાર પત્ર લખવા માટે તેમણે દોરવણી પ ૂરી
પાડી. યર્મિયા ૫:૨૫ માું લખવામાું આવ્યુ છે કે “તમારા પાપોએ તમારુું હિત રોકી રાખયુ ું છે . “ ઘણી બધી વખત
આપણે આપણાું કામકાજમાું વ્યસ્ત થઈ ગયા છે આપણાું સર્જનિારને ભુલી ગયાું છે . જાણતા અજાણતા પાપ
કરી બેસીએ છીએ. આજના જમાનામાું “પૈસો એજ પરમેશ્વર” લોકો માટે બની ગયો છે , લોકોને પ્રાથથના
મીટીંગોમાું આવવા માટે અને બાઈબલ અભ્યાસ માટે સમય નથી, કુ ટુુંબ સાથે પ્રાથથના કરવા માટે અને રર્વવારે
પ્રભુઘરમાું આવવા માટે, શેતાન તેનો લાભ લઇ રહ્યો છે , અને વધુમાું વધુ પાપ આપણી પાસે કરાવતો જાય
છે . ગણી શકાય ,જોઈ શકાય તેવા પાપ કરીએ છીએ. ઘણી વખત આપણે તેને “સફેદ જુ ઠ“ કિીએ છીએ,
આપણે શેતાનના સુંકાજામાું વધુ ને વધુ આવી જઈએ છીએ, યર્મિયા આગળ જણાવે છે કે કેમ કે મારા લોકોમાું
દુ ષ્ટો દે ખાય છે ; જેમ પારધીઓ ગુપ્ત રિીને તાકે છે તેમ તેઓ તાકીને જુ એ છે . તેઓ મનુષ્યને પકડવાને માટે
છટકુ ું માુંડે છે . જેમ પાુંજરુું પક્ષીઓથી ભરે લ ુું છે , તેમ તેઓનાું ઘરો કપટથી [મેળવેલા દ્રવ્યથી] ભરે લાું છે . તેથી
તેઓ મોટા અને દ્રવ્યવાન થયા છે . તેઓ પુષ્ટ તથા તેજસ્વી થયા છે . વળી તેઓ દુ ષ્ટ કમો કરતાું િદબિાર
જાય છે . તેઓ દાદ, અનાથોની દાદ, સાુંભળતા નથી, છતાું તેઓ આબાદ થાય છે . અને દહરદ્રીઓનો િક તેઓ
ધ્યાનમાું લેતા નથી. (યિોવા કિે છે ) એ બધી બાબતો માટે શુ ું હુું તેઓને જોઈ નહિ લઈશ? મારો જીવ એવી
પ્રજા પર વૈર નહિ લે?
વ્િાલા ર્મત્રો, સમય પાસે છે , પસ્તાવો કરીએ, યર્મિયા ૬: ૧૬માું યિોવા આમ બોલે છે , “માગોમાું ઊભા રિીને
જુ ઓ, ને પુરાતન માગોમાું જે ઉત્તમ માગથ છે તેની શોધ કરીને તેમાું ચાલો, એટલે તમારા જીવને ર્વશ્ાુંતી
મળશે. કેમ કે જે ઇરાદા હુું તમારા ર્વષે રાખુું છું તેઓને હુું જાણુ ું છું.” યર્મિયા ૨૯:૧૧-૧ ૩માું આ પ્રમાણે
લખવામાું આવ્યુ છે એવુ ું યિોવા કિે છે . એ ઇરાદા ભર્વષ્યમાું તમને આશા આપવા માટે ર્વપર્ત્તને લગતા
નહિ પણ શાુંર્તને લગતા છે . તમે મને િાુંક મારશો, ને તમે જઈને મારી પ્રાથથના કરશો, એટલે હુું તમારુું
સાુંભળીશ. તમે મને શોધશો, ને તમે તમારા ખરા હ્રદયથી મને ઢૂુંઢશો ત્યારે હુું તમને મળીશ. આવો આપણે
યિોવા ને શોધીએ.
ભાવભીની શ્રદ્ાંજલલ
“ પ્રસુંગ ને અનુસરી ને બોલેલો શબદ રૂપાની ટોપલીમાુંના સોનાના ફળ જેવો છે .” નીર્તવચન ૨૫:૧૧
મારા વ્િાલામાતાર્પતા સ્વ.મનુભાઈ અને સ્વ. રૂથબિેન હિશ્ચયનને ભારતના યુએસએમાું ભારતના વસતા
ખ્રિસ્તી સમાજને સુંગહઠત કરવાના િેત ુ થી ઓગસ્ટ ૧૯૮૮થી “ગુજરાતી હિશ્ચયન ન્યુઝ” નામનુ ું દ્વિમાર્સક ન્યુઝ

બુલેહટન પ્રસાહરત કરવામાું આવ્યુ.ું આ ન્યુઝ પેપર િારા તેમણે ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજમાું તિેવારો ની ઉજવણી
સુંબર્ધત માહિતી, જન્મ મરણના સમાચાર, ર્પકર્નકોનુ ું આયોજન, બાઈબલ સ્ટડીના પ્રશ્નોના જવાબો, શાસ્ત્ર
મનન, આત્ત્મક લેખો વગેરે દ્રારા ગુજરાતી ખ્રિસ્તી સમાજને યોગ્ય માહિતી તથા માગથદશથન પુરૂ પાડવાનો
સફળ પ્રયાસ શરૂ કયો. મારા સ્વગીય ર્પતાની ઈચ્ીીકે એમના મરણ બાદ પણ આ ન્યુઝ પેપર ચાલુ રિે,
સમાજલક્ષી ઉપયોગી પ્રવ ૃર્ત બુંધ કયૅ કેમ ચાલે? સમયાુંતરે સ્વયું સેવકો અને સ્વયું સેર્વકા ઓએ નાનીમોટી
જવાબદારીઓ સ્સ્વકારી, છે વટે સ્વ. જોસફભાઈ પરમારે આ ન્યુઝ પેપરની સુંપ ૂણથ જવાબદારી સ્વીકારી. આ
સમયે હુું સ્વ. શ્ી. જોસફભાઈનો તથા દરે ક વ્યસ્તતઓનો જેમણે આ બુલેહટન માટે નાનો મોટો ફાળો આપ્યો છે
તે સવૅનો ખ ૂબ ખ ૂબ આભારી છ. સ્વ.શ્ી. જોસફભાઈ પોતે “દપૅણ “તથા બીજા સામાર્યકોમા શાસ્ત્રઅભ્યાસને
લગતા તથા બીજા સામાજીક લેખો, ઇર્મગ્રેશન બાબતે માગૅદશૅન, ડ્રાઈર્વિંગ લાયસન્સ માટેની તાલીમ વગેરે
બાબતો માું ખુબ જ કાયૅરત િોવાછતાું મારા ર્પતાશ્ીનુ ું દશૅન એમણે ચાલુ રાખવા યત્ન કયો અને ખુબજ
માવજતથી સેવા આપી તે બદલ હુું ખરા હ્દયથી જોસેફભાઈ પરમારનો ધણોજ આભારી છું તથા તેમની
સેવાઓ ખ્રબરદાવતા ભાવભીની શ્દ્ાુંજખ્રલ અપથણ કરી પ્રભુમાું કરે લી તેમની સેવાઓ ભુલાશે નિીં. આ સમયે જે
વ્િાલાઓએ સેવા તથા સમય આપ્યા છે અંને આપી રહ્યા છે તેઓનો હુ ઉલ્લેખ કરતો નથી તો માફ કરશો, આ
લખાણ સ્વ.શ્ી. જોસફભાઈની સેવાઓને ઉદ્દે શીને લખવામા આવ્યુ ું છે .
આલેખન: રોલિનભાઈ મનુભાઈ ક્રિશ્ચિયન,
આપણને……….હું ને તું પણ તેના(ઈસુ ના) શ્ચિષ્યો છીએ...
૧: આંદ્રીયા: ખ્રિસ્તનો (માત્થી ૪:૧૮-૨૨,માકથ ૧:૧૪-૨૦,૩:૧૮,લુક ૫:૧-૧૧,યોિાન ૧૩૫-૪૨,૬:૮-૯) આંદ્રીયા
ર્વષે પર્વત્રશાસ્ત્રમાું ઘણુ બધુ ું લખવામાું આવ્યુ ું નથી તેમ છતાું તેના સેવાકાયથને માટે કિી શકાય કે આંદ્રીયા
વ્યસ્તતગત સુવાતાથ પ્રચારક અને સુવાતાથની શરૂઆત તેણે પોતાના ઘરથી કરી િતી. યોહાન િાપ્તસ્મીનો
અનુયાયી: એક તરફ સભાસ્થાનનુ ું સેવા કાયથ, ર્નજીવ,રસ ર્વિોણુ ું અને હિયાકાુંડોથી ભરપુર િતુ,ું તો આ સમયે
બીજી બાજુ યોિાન બાપ્તીસ્મી “પસ્તાવા અને આકાશી રાજ્યના અને પ્રભુ ઈસુના આગમન ર્વષે યદથ ન નદીની
ખીણમાું જોરશોરથી પ્રચાર કરતાું િતા. જૂના કરારમાું પ્રભુ ઈસુ ર્વષે ભાખવામાું/લખવામાું આવેલી
ભર્વષ્યવાણીઓથી આંહદ્રયા કદાચ વાકેફ િશે તેથી યોિાન બાપ્તીસ્મીનો અનુયાયી બને છે યોિાન આવનાર
મર્સિા માટે માગથ તૈયાર કરતો િતો.
ઈસુનો સ્વીકાર: યોિાન ૧:૩૫-૪૨ અનુસાર એક હદવસ જ્યારે આંદ્રીયા યોિાન સાથે િતો ત્યારે ઈસુને જોઇને
યોિાન બોલી ઉઠે છે “જુ ઓ ઈશ્વરનુ ું િલવાન” તે સાુંભળી આંહદ્રયા અને તેના સાથીદાર (યોિાનનો ર્શષ્ય)
ઈસુની પાછળ જાય છે અને ઈસુ તેમને પ ૂછે છે “તમે શુ ું શોધો છો?” આ બન્ને જણ ઈસુને પ ૂછે છે “ રાબ્બી તમે
કયાું રિો છો?” ઈસુ તેમને આમુંત્રણ આપતાું કિે છે “આવીને જુ ઓ” અને આ બન્ને જણ ઈસુની પાછળ જાય
છે . તેમની સાથે સમય ગાળે છે . તેઓ ઈસુ અનુયાયી બને છે , ત્યારબાદ સૌથી પ્રથમ તે પોતાના ભાઈ ર્સમોન
ર્પતરને શોધી કાઢે છે અને કિે છે “ મર્સિા મળ્યા છે ,” પછી તે ર્સમોનને ઈસુની પાસે લઈ જાય છે ,
ઈસુ નો શ્ચિષ્ય: (માુંત્થી ૪:૧૮-૨૨)ઈસુની સાથે થોડો સમય ગાળ્યા પછી આંદ્રીયા પોતાના વ્યવસાયમાું
(માછીમારીનો)પાછો જાય છે . એક હદવસે આંદ્રીયા અને તેનો ભાઈ ર્સમોન ગાલીલના સમુદ્રમાું માછલાું પકડતા

િતા ત્યારે ઈસુ ત્યાું આવે છે ને આ બન્ને ભાઈઓ ને આમુંત્રણ આપતા કિે છે “ મને અનુસરો એટલે હુું તમને
માણસોને મારા અનુયાયી બનતા શીખવીશ “ ઈસુના આમુંત્રણને માન આપી ઈસુના પ્રથમ ર્શષ્યો બનવાનુ ું
માન આંદ્રીયા અને તેના ભાઈ ર્સમોનને ફાળે જાય છે .
આત્માઓ જીતનાર: ઈસુના આમુંત્રણને માન આપી આંહદ્રયા પોતાનો સવથસ્વ છોડી પ્રભુ ઈસુના આમુંત્રણનો
સ્વીકાર કરે છે . એક હદવસે ઈસુ અરણ્યમાું િતા, સુંધ્યાટાણુનો સમય િતો, લોકો ભ ૂખયા િતા, આવવા સમયે
આંદ્રીયા ઈસુને જણાવે છે કે “અિી એક છોકરો છે , તેની પાસે જવની પાુંચ રોટલી અને બે માછલી છે ” ઈસુ
આંહદ્રયાના આ કૃત્યથી પાુંચ િજાર કરતાું પણ વધુ માણસોને જમાડે છે .
બીજી એકવાર ગ્રીક લોકો જે જન્મ થી નહિ પરું ત ુ ધમથથી યહુદીઓ િતા તેઓ પાસ્ખાપવૅની ઉજવણીમાું
યરૂશાલેમ આવ્યા િતા. તેઓ શોધકો િતા તેથી ઈસુ ર્વષે ઘણુ ું સાુંભળ્યુ ું િોવાથી તેમને ઈસુને મળવાની ઈચ્છા
થઈ તેથી આ ગ્રીકો હફખ્રલપ પાસે જાય છે . હફખ્રલપ અને આંહદ્રયા તેઓને ઈસુ ની પાસે લઈ જાય છે . આ પ્રસુંગો
આજે પણ આપણને યાદ દે વડાવે છે કે ઈશ્વર જેઓ તેમને સોપાય છે તેમને આકાશી રાજ્યની વ ૃદધી માું
સિકાયથકરો તરીકે વાપરે છે આ જગત આપણુ ું સેવાક્ષેત્ર છે . જોન વેસ્લી જીતાએલ આત્મા, અસુંખય માણસોને
પ્રભુમાું લાવ્યાું, શું આપણને પ્રભુની અંગત ઓળખ છે . શું આપણે ઇશ્વરના સહકાયયકરો િનવા તૈયાર છીએ?
આંક્રિયાનું સેવાક્ષેત્ર: પ્રણાખ્રલકા પ્રમાણે આન્દ્રીયા રોગ મટાડતો િતો, ઓગણચાળીસ જેટલાું દહરયાઈ જિાજો
ત ૂટી જવાથી મ ૃત્યુ પામેલા માણસોને દહરયા હકનારે લાવી નવજીવન આપ્યુ.ું કાળા સમુદ્રના દખ્રક્ષણ ર્વભાગમાું
જ્યાું લટું ૂ ારાઓનુ ું ધામ છે ત્યાું લોકો મધ્યે તેણે કામ કયુ,ું ગવનૅરની પત્ત્નએ આંહદ્રયના સુંદેશા સાુંભળી પ્રભુ
ઈસુનો સ્વીકાર કયો, આથી અદે ખાઈ ને કારણે ગવથનરે × નામના વધસ્થુંભ પર તેને જડાવી દીધો.
ગ્રીસમાં આવેલા પાતરા (પાત્રા):

ઇર્તિાસકાર જેરે મીના લખાણ મુજબ પાત્રાથી તેમના અસ્સ્થ

કોંસ્ટટન્ટીનોપલમાું ખસેડવામાું આવ્યા. ત્યાુંથી ઈ. સ.૧૨૦૮માું ઈટાલીમાું ૧લી સદીમાું રોમ અને ત્યાુંથી પોપ
પોલ ૧૯૬૪માું ગ્રીસ ઓથોડોતસ ચચથમાું ખસેડવામાું આવ્યા, થોડાક અસ્સ્થ ૮મી સદીમાું સ્કોટલેન્ડમાું લાવવામાું
આવ્યા કારણકે આન્દ્રીયને કારણે ત્યાુંનાું લોકોએ ઈસુનો સ્વીકાર કયો િતો.
ઉપસંહાર: x નામનો વધસ્તુંભ કે જેના પર આંહદ્રયાને જડી દે વામાું આવ્યો િતો તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર ર્વશ્વાસ
કરવા સ ૂચન આપે છે , તે સીધો સાદો,સિાનાભ ૂર્તવાળો અને દે વના પ્રેમમાું ઉત્સાિી િતો. તેના સદગુણોનુ ું
આપણા જીવનમાું અનુકરણ કરીએ અને સ્વગીય રાજ્યમાું ઇશ્વર ના સિકાયથ કરો બનીએ.
યાદ રાખીએ આંહદ્રયને માછીમાર માુંથી માણસોને જીતનાર બનાવનાર આજે પણ તેમને સમર્પિત થવા તૈયાર
ભાઈબિેનોને આમુંત્રણ આપે છે ,વાચક ર્મત્રો તમારો શો પ્રત્યુતર છે ?
ડો. રે વ. સ્નેિલતા પટેલ (બ્રુકખ્રલન)
દે વના છો.
શું તમે જીવનમાં કદી એકSલવાયાપણું અનુભવ્ું છે ?
વ્િાલાઓ આ જગતમાું તમારુું કોઈના િોય તો ર્નરાશ કે દુ ખી થશો નહિ, કેમકે દે વ તમારા પક્ષનો છે . પ્રભુ કિે છે કે
”આશા ભુંગ થયેલાની સાથે યિોવાિ છે ” તે કદી પણ આપણને તજી કે મ ૂકી દે તા નથી, આપણા પ્રભુ તો આપણા
સિાયક છે . જ્યારે આપણે કોઈપણ પ્રકારની ખ્રચિંતા, બોજોકે સુંકટ માું ફસાઈ જઈને પોતાની તરફ જોઈએ છે અને ઇશ્વર
પર નજર કરતાું નથી ત્યારે આપણે ઈશ્વર થી દુ ર જતાું રિીએ છીએ તે સમયે ઈશ્વર આપણને તેમનાું વચનો દ્રારા કિે

છે કે “તમે પોતાના નથી પણ દે વના છો” શુું આ વચન સવથ દુ ુઃખ દૂ ર કરનાર નથી? િા, આ વચન તો મનને અને
હ્રદય ને શાુંર્ત આપનાર છે , કારણ કે દે વનો સુંબધ તો ર્પતા અને ર્મત્રનો છે , આપણુું સવથસ્વ ઈશ્વર જ છે . જગતમાું
છીએ તો ર્વટુંબણાઓ અને સુંકટ, મુશ્કેલી આવે તો પણ આપણે પ્રભુના જ છીએ, પ્રભુની આપણે ખાસ અદભ ૂત કૃર્ત
છે . ખાસ િેત ુ માટે ઈશ્વરે આપણુું સર્જન કરે લ ુું છે ,તેની પસુંદ કરે લી પ્રજા છીએ,પ્રભુ દયાળુ અને પ્રેમાળ છે છે કે આપણા
પાપ પર નજર કરતાું નથી અને આપણી સાથે તે પ્રમાણે વતથતા પણ નથી. તે ર્શક્ષા અને પ્રેમ બુંને કરે છે ઈશ્વર
આપણો નાશ થવા દે તા નથી. આપણે દે વના છીએ તેથી આપણે તેમનો સ્વીકાર કરીએ,તેના પર ર્વશ્વાસ કરીએ,જેથી
તેના િારા આપણો ઉધ્ધાર થાય એટલુું જ નહિ પણ બીજાઓ પણ આપણુું આચરણ અને જીવન જોઈને પ્રભુનો સ્વીકાર
કરે . આમ કરવાથી આપણે પાુંચમી સુવાતાથ બની જઈશુ, તમે દે વના છો એ વચન આપણાુંમાું સાથથક બની જશે આપણે
ઇશ્વરની નજીક રિીશુ,ું ભટકેલાઓના માગથદશથક બનીશુું તો તમે સવથગના દૂ તોને પણ પ્રસ્સન કરી શકશો , પ્રભુ એ
આત્મા જીતવાની જવાબદારી આપી છે તે આપણે સારી રીતે અદા કરવાની જરૂર છે .
સુધાિેન કું જરાશ્ચવયા, ( સ્ટે ટન્ડ આઇલેન્ડ)
નીચે આપેલા પ્રશ્નો ના જવાિ “યિાયા “ પુસ્તકને આધારે આપો.
કયા કયા પ્રાણીઓ માખ્રલકને ઓળખે છે .અને ધણીની ઞભાણ જાણજે પણ કયા લોકો યિોવા ને જાણતા નથી તથા
ર્વચાર કરતા નથી.
૨. કયા રાજાના મરણ બાદ યશાયાને પ્રભુના દશથન થયા?
૩. “જેમ સમુદ્ર પાણીથી ભરપ ૂર છે ,તે પ્રમાણે પ ૃથ્વી ______ ભરપ ૂર થશે.
૪. યશયા ના ર્પતાનુ ું નામ શુું િતુ?ું
૫. આ પુસ્તક માું સુંખયાબુંધ તારાઓને ઉત્પન્ન કરનાર અને બધા તારાઓને નામ આપનાર ની વાત ક્ાું મળી આવે
છે ?
કોલોસ્સી પત્રને આધારે જવાિો આપો.
૧. પ્રભુ ઈસુ માટે કયા બે ર્વશેષણો અથવા નામો મળી આવે છે .
૨. ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ માુંથી ઉઠાડયા બાદ ક્ાું બેઠેલા છે .?
૩. પાઊલ નો સાથી બુંદીવાન તથા બારનાબાસ નો ર્પતરાઈ ભાઈ કોણ િતા તેમના નામ આપો?
૪. લ ૂકનો વ્યવસાય શુું િતો?
૫. ખ્રિસ્તની વાતો કઈ રીતે શીખવી શકાય તથા બોધરૂપે કિી શકાય.
આપના પ્રશ્નોના જવાબ જોયસીબેન જોયેટ હિર્શ્યનને નીચેના સરનામા ઉપર મોકલી આપશો અથવા ફોન કરશો.
500 Central Ave #510, Union City, NJ 07087-5322. Mobile: 201-864-4816
મરણ નોંધ: રે વ. ડો. જોન રાઠોડ જેઓએ Methodist Church માું લાુંબા સમયોથી પાળહકય સેવાઓ આપી અને
ત્યારબાદ ર્મશનરી સેવાઓ હફખ્રલપાઇન્સમાું આપી. તેઓ સુ સમાચાર ર્મશન ફોર એર્શયા ઇન્ન્ડયા સુંસ્થાના સ્થાપક
િતા,

