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તં ીની કલમે આ પ ...ઓ ટોબર 2012ના મિહનામાં
અમે રકાના પૂવ દ રયાકાંઠન
ે ા િવ તારમાં “સડી હ રકેન” નામનું
વાવાઝોડું ઘણો િવનાશ કરી ગયુ.ં કરોડો ડોલરની માલિમલકત
નાશ પામી. 110 ઉપરાંત નહાની અને કરોડો લોકો બેથી પંદર દવસો સુધી
‘ઈલે ીક પાવર’ િવના ભારે હાડમારીમાં ર ા. યુ જસ , યુયોક અને ટેટન
આયલે ડના વસાહતીઓ અિતભારે હાલાકીમાં મૂકાઈ ગયાં હતાં. યુયોકની બધી
ટનલોમાં બેથી ચાર ટ પાણી ભરાયાં હતાં, જે ટનલોના ઈિતહાસમાં સૌ થમ
બ યું છે ! દ રયાકાંઠે વસતાં પ રવારોએ પોતાનાં મકાનો નાશ થતાં જોયાં છે .
ર તામાં બેસમ
ુ ાર કાટમાળ, વૃ ો પ યાંના અંતરાવોથી પ રવહનની સમ યા
ઉદભવી હતી. યુયોકની ‘સબવે’ ઠપ થઈ ગઈ હતી. બસો પણ બે ણ દવસ સુધી
શ થઈ શકી નહોતી. લાખો લોકોને રાહત કે પોમાં આશરો અપાયો હતો. સરકારી
તં ખડેપગે રાહત કામગીરીમાં લાગી ગયું હતું. યુ ધના ધોરણે હ રો સૈિનકો અને
સરકારી કમચારીઓ રાત દવસ રાહત કામગીરીમાં જોડાયા હતા. માનવતાનાં કાય
કરતી ‘રેડ ોસ” અને “સા વેશન આમ ” સં થાઓ સહાય કરવામાં અ સ
ે ર રહી.
અનેક ચચ સેવાકાયમાં જોડાયાં. અસર તોની િ થિત દયનીય હોવા છતાં કુદરતી
સંકટમાંથી બહાર આવવા નૈિતક જુ સાથી દવસો પસાર કરતા હતા. માનવતાને
નાતે હ રો વયંસવ
ે કો અમે રકાનાં અનેક રા યોમાંથી અસર તને સહાય કરવા
આવી પહ યા હતા. નહાની દુ:ખદ છે , યારે લાગે છે કે, કુદરત સામે માનવી
વામળો અને લાચાર છે !
સમય જતાં પ રિ થિત સામા ય થતી ય છે , છતાં “સે ડી હ રકેન’માંથી કોઈ
બોધપાઠ લેવો જોઈએ? દ રયાકાંઠે યાં કુદરતી હોનારતોનું જોખમ વધુ હોય યાં
થતાં બાંધકામ ખાસ મજબૂતીવાળાં બંધાય, અથવા મયા દત મા ામાં બંધાય,
વાહન યવહાર ખોટકાય નિહ તેવી કાળ , જોખમી િવ તારોને ઝડપી રાહત
અપાય તેવી સી ટમ ગોઠવવી, વગેરે નવેસરથી િવચારવાની જ ર! કુદરતી
હોનારતથી લોકોમાં ભુ યેની ધા ઢ થતી જોવા મળે છે . ભુ પરમે વરની
હયાતી વીકારાય છે . જે ઓ આ સંકટમાંથી બચી ગયાં છે , તેઓ ભુનો આભાર
માને છે . અને સંકટથી બચાવવા ભુને ાથના કરનારની સં યા વધી છે . લોકોને
સહાય પ થવાની ભાવનામાં વધારો થયો છે !
છ ઠી નવે બર, 2012નો દવસ અમે રકાના ઈિતહાસમાં યાદગાર બની ર ો!
ચાર વષથી અમે રકાના મુખ રહીને ી. ઓબામાએ એક નવો જ ઈિતહાસ ર યો
છે . ી. ઓબામાએ પોતાની બી ચાર વષની ટમ માટેની ચૂટં ણીમાં િવજય
મેળવીને અમે રકાની પ રપ વ લોકશાહીને ચાર ચાંદ લગાવી દીધા છે . દુિનયામાં
અનેક કારના ભેદભાવો હોવા છતાં, અમે રકાના શાણા મતદારોએ એક
‘અ વેત’ને બી ં ચાર વષ માટે પોતાના મુખ ચૂં યા તે નનીસૂની ઘટના નથી!
માની લો કે, થમ વખતે એક ‘અ વેત’ તરીકે, ી ઓબામાને પોતાના મુખ
ચૂંટનાર મતદારોએ ‘એક યોગ’ તરીકે મતો આ યા હોય તેમ બને! પણ બી
ટમની એક ‘અ વેત’ તરીકેની ી ઓબામાની ત એક સવમા ય બાહોશ મુખ
તરીકે તેઓના ચાર વષના ઉમદા શાસક તરીકેની કદર છે ! ધ ય છે અમે રકન
મતદારોને! ી ઓબામા થમ વેળા અમે રકાના મુખપદે આ ઢ થયા યારે
અમે રકા આ થક રીતે ખાડે ગયેલું હતું. છે લાં ચાર વરસોમાં અથતં ને િ થર
રાખીને ઓબામા લોકિ ય ર ા. હવે આવનાર ચાર વરસોમાં અથતં ને સ ધર
બનાવી ચાં િશખરો સર કરશે તેવી અમે રકન નાગ રકોને આશા બંધાઈ છે !
બે ણ અંકોથી આપણે “નવા ઇિમ ા ટ” અને “ પો સર કરનાર”ની
સમ યાઓ અંગે ચચા િવચારણા કરી. “ પો સર કરનાર”ની ઉ ચ ભાવનાને
બીરદાવવી જોઇએ. “નવા ઈિમ ા ટ” અમે રકામાં નવેસરથી વન શ કરે છે
યારે નવતર દેશ, નવા સંજોગો, નવી ભાષા, નવી કાયશૈલી, નવું જ હવામાન અને
નવી જ વાહન યવહારની યવ થાને કારણે અને ખાસ તો જોબ કે કામ કરવામાં
સતત આઠ કલાક જોતરાઈ રહેવાનું કોઇપણ “નવા ઈિમ ા ટ”ને ગમે જ નિહ! હા,

કેમકે, વતનના દેશમાં જોબ દરિમયાન રાહતની જે મ છે , (જો કે નોકરીના સમય
દર યાન મેળવાતી એ મ ગૌરવ લઈ શકાય તેવી તો નથી જ!) તે અહ નથી અને
તે અસ લાગે!
“નવા ઈિમ ા ટ” બે વષ ધીરજ રાખી, થોડી મુ કેલીઓ અને અગવડો જણાતી
હોય તો તે વેઠીને પ ર મથી જોબમાં મન પરોવે તો અિત મુ કેલ જણાતી સવ
બાબતો આસાન થતી લાગશે, અમે રકામાં રહેવાનું ગમશે અને પોતાની આગવી
વનસફર સહેલી લાગતી જશે! વતનના દેશમાં ‘લાઈફ ટાઈલ’ છે તેની
સરખામણી અહ ની ‘લાઈફ ટાઈલ’ સાથે કરવા જે વી છે . આ સરખામણીથી
યાલ આવશે કે, અહ સવારની દનચયા અને રો જદી ખાધાખોરાકી અને
આરો યમય હવામાન ઉ મ કારનાં છે ! યાદ રહે, “ પો સર કરનાર” અને “નવા
ઈિમ ા ટે” પર પરના સંબંધો મ
ે ાળ વધુ મીઠાશભયા અને ઢ બનાવવામાં જ
બંનેનું િહત સમાયેલું છે !
Advent: આગમનની ઋતુ –રેવ. અિનલ પટેલ (Staten Island, New york)
“આગમન”
આગમન”ના થમ રિવવારની ભિ ત:
ત:-‘એડવ ટ’ એટલે બાળઈસુના
આગમનની ઝં ખના કે ઉ કંઠા રાખવાનો સમય,અને માતાના ઉદરમાં ગભના
પ રપ વ થવાનો સમયગાળો. આ એક વ ઋતુ છે , જે સમયેદેવનો આ મા આપણા
વા મામાં બીજનું આરોપણ કરે છે . જે આપણને અશ ય લાગે, પરંતું આ બાબત
હકીકત પે છે .
‘એડવ ટ’ના ચાર રિવવારોની આરાધનાના સમયે સળગાવવામાં આવતી
િમણબ ીઓ બે બાબતોનાં થૂળ વ પોનો સંકેત કરે છે . કોઈ કારના
નવીનીકરણ થવાની તી ઈ છા, અને આવી ઉ કંઠા પૂણ થશે તેની ઢ ખાતરી
થવી. આ દવસો દર યાન ‘એડવ ટ’ની ગોળ પુ પમાળાનો ઉપયોગ કરવો, કે
એકલી િમણબ ીઓ વાપરવી-એ પસંદગી આપે કરવાની છે . િમણબ ી સળગા યા
પહેલાં કે પછીના સમયમાં પૂછાયેલા
નોના અનુસંધાનમાં ાસંિગક
આ મપરી ા કરી ‘એડવ ટ’ની આ ઋતુની ઉજવણી કરવામાં આવે, તો િ ત
જયંિતનો સાચો અને વા તિવક મમ તથા આનંદ તે યિ તગત બની જશે એ
ખાતરીદાયક બાબત છે .
આગેવાન: હુ ં યહોવાહની રાહ જો છુ ં . મારો આ મા તેની રાહ જુ એ છે અને તેના
વચનની હુ ં આશા રાખું છુ ં (Ps. 130:5) વાંચો-ગીતશા 130 આખું ચે ટર.
પરાવતન-મનનયો ય બાબતો:-આપના પોતાના વન માટે આપની સૌથી ડી
આકાં ા તથા ઝં ખના કઈ છે ? જે ઓ આપની આજુ બાજુ વસે છે તેઓ માટે....
આપના સમાજના ઉ કષ માટે...સમ િવ વ માટે આપની ઉ કંઠા કેવી છે ?
િમણબ ી સળગાવવામાં આવે- શાંત રહેવું...
લાગુકરણ: આ શાંિતના સમય દર યાન દરેક યિ ત પોતાના િવચારોને એક જ
વા યમાં દશાવે.
ગીત ૩૬નો છે લો લોક-શાંિતના સરદારને જે ! જયકાર આિ મક રિવને!
ાથના: અમારી ડી આશા, હલચલ ઉ જ
ે ના જગાવનાર વતા દેવબાપ
અમારા આતુર અને ખુલાં દયો સિહત, ‘એડવ ટ’ના આ થમ રિવવારે અમે
આપના પાયાસન પાસે આવીએ છીએ. આ દુિનયામાં અનેક કારના શોરબકોર
અને અ પ અવાજો, જે અમોને યાનભંગ અને િવચિલત કરે છે , તેવા અવાજ
મ યેથી અમોને એવું શીખવો કે, આપના આ માની સહાયથી અમે સ ય અને
અસ ય અવાજનો ભેદ પારખી લઈને અમે ભુના દૈવી સાદને આધીન થઈએ!
અમારી પોતાની આકાં ાઓ તથા ઉ કંઠાઓની ઉપરવટ અમે આપની સૃિ તથા
અમારા માટેની આપની દ ય ઝંખના તથા આયોજન પારખી શકીએ એ માટે
અમારી મદદ કરો! આપ એવું થવા ો કે આ ‘એડવ ટ’ની ઋતુ દર યાન અમારામાં
તથા અમારાં વનો વારા આપનું નામ બુલંદ તથા મિહમાવાન મનાય! ઈસુ
ભુના યારા પિવ નામમાં....આમેન! (ન ધ: “આગમન ઋતુ”ના થમ રિવવારે
ચચમાં કરવામાં આવતી આ િવિશ ાથના-આરાધના ઉ ચ કારની છે .) Page 1
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એક અદભૂત બાળક!
બાળક! –જોઈસી જોવેટ િ ચયન (Union City, NJ) વધવાથી આપણાં વાણી-વતન “forgate and forgive” બની જશે!
યાદ રાખો કે, “નાતાલ” આનંદનો તહેવાર છે . ધમભાવના ગૃત કરવાનું પવ
યશાયાહ બોધક વારા લગભગ ૬૦૦થી ૮૦૦ વષ પૂવ ભુ ઈસુ િ ત
છે . આભાર તુિત કરવાનો અવસર છે . પૃ વી પરના સંબંધો તા અને ઢ કરવાની
માટે ભિવ યવચન ઉ ચારાયું, “આપણે સા દીકરો અવતય છે . આપણને પુ
આપવામાં આ યો છે ” (યશાયાહ ૯:૬) મ ઈરવીન નામે એક એ ોનોટની વાત સુંદર તક છે . ભૌિતક અને સાિ વક આનંદ મેળવવાનો આનંદો સવ છે . ધા મક
દાદ માગી લે એવી છે . આ યિ તને ચં પર ડગ ભરવાનું સૌભા ય ા ત થયું હતુ.ં તહેવારોની યો ય ઉજવણી આપનાં વનમાં નવો ાણ પૂરે એ જ અ યથના સહઆવી સાહિસક યિ તને કોઈકે સવાલ કય , “િમ. ઈરવીન, તમે તો હકીકતમાં ચં
વાંચક સૌ િમ ોને “નાતાલ” અને “નૂતન વષ”ની મ
ે ી સલામ-કુશળતા!...
ઉપર ચાલવાની તક મેળવી ચૂ યા છો. શું તમને યારેય ક પના હતી કે માનવી એક
“અમે રકન િ ચયન યુઝ”ને ઉદાર દલે દાન આપનારની
આપનાર યાદી આભાર સાથે!
દવસ ચં પર આમ ચાલી શકે?” િમ. ઈરવીને ન તાપૂવક ઉ ર આ યો, “માનવી - ી. સ યદેવ િ ચયન-િશકાગો-$10/ - ીમતી પુ પા તમાસી-િશકાગો -$10/
ચં ઉપર ચાલે એ આજના ટેકનોલો યુગમાં નવાઈ પામવા જે વી બાબત બીલકુલ - ીમતી સરલાબેન ટી-િશકાગો-$25/ - ીમતી કુિમ દની સોલંકી-કનેિ ટકટ-$20/
નથી. બ કે ખૂદ ઈ વર, જે માનવ તથા સૃિ ના સરજનહાર છે તે તે માનવદેહ - ી મો સ પરમાર- ટેટન આયલે ડ-$26.40 પો ટલ ટે સ.
ધારણ કરી વગના વૈભવને ઠોકરે મારે અને પાપી મ યે વાસ કરે, એ વ તુ મારે માટે
બાઈબલ ટડી:
ટડી:નવે બરબર- ડસે બર,
બર, ૨૦૧૨
સૌથી આ ચયકારક બાબત છે .”
ભાગભાગ-૧. કોણ, કોને, કોના માટે કહે છે તે અયૂબ, ગીતશા , ે. કૃ યો તથા ૧-૨
દેવ તે માનવ બની ગંદી ગભાણમાં જ મ લે એ કેટલી િવચારવા જે વી ક રથના આધારે જવાબ આપો;
બાબત છે ! આ ઈસુ દેવપુ ના જ મ વખતે ખૂદ દેવદૂતો મ માં આંગળાં નાખી ૧) “તેનામાં આપણે વીએ છીએ, હાલીએ છીએ અને હોઈએ છીએ.”
આ ચય અનુભવી ર ા! દૂતગણોએ ગીતગૂજ
ં ન કરતાં ગાયુ,ં “પરમ ચામાં દેવને ૨) “જો તમે મને ભુ યે િવ વાસુ ગણતા હો તો મારે ઘેર આવીને રહો.”
મિહમા થાઓ!” આબાળક તો અદભૂત મં ી, પરા મી દેવ,્ સનાતન િપતા, શાંિતનો ૩) તમને મૂ ય આપીને ખરીદવામાં આ યા હતા, માણસના દાસ ન થાઓ.”
સરદાર, એ નામોથી ઓળખાનાર દેવછે . જે મનો સમાવેશ આકાશોના આકાશમાં ૪) “કોઈપણ બાબતમાં િનણય અમારા પોતાનાથી થાય એવા અમે યો ય નથી,
થાય નિહ, એવા મહાન દેવ જે માનવી ન દય ધરાવે છે તેનામાં રહેવા ત પર છે . અમારી યો યતા દેવ તરફથી છે .”
શું તમે તમારા દય સહાસન પર તેમને માનનીય થાન આપી શકો?
૫) “માણસ કોણ મા છે કે, તે િન કલંક હોય અને ીજ ય (એવો કોણ છે ?) કે તે
“નાતાલ”
નાતાલ” * “િિ ત જયંિત”
ત”ની સાથક ઉજવણી
નેક હોય.”
-રેવ. અિનલ પટેલ (Staten Island, New York) ૬) “તેઓ સૌ માગ
થયા છે ; તેઓ પૂરેપૂરા મિલન થઈ ગયા છે , સ કાય કરનાર
“આગમન ઋતુ”ના ડસે બરમાં આવતા ણ રિવવારો બાદ િ તી આલમમાં કોઈ નથી, ના એક પણ નથી.”
આ સૌથી મોટા તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવે છે . “ મસ” કે “નાતાલ”ના ભાગભાગ-૨. ખાલી જ યા પૂરો;
ો;
દવસે સવ ઈસુપંથીઓ આરાધના માટે ભુમં દરમાં એક મળે છે . આ ખાસ ૧) યહોવાહનો સેવક યહોશુઆ એકસો દસ વષનો થઈને મરણ પા યો. તેના
ભજનને “mass” કહે છે . પછી ‘ ાઈ ટ માસ’ બની ગયો. અને તે પરથી “ મસ” વતનની હદમાં એ ાઈમના પહાડી મુલકમાં તેને ____ ____ દફના યો.
થયો. (કોઈ ‘ ટમસ’ કહે છે તે ખોટું છે ) ઈસુના જ મો સવને “Natal ૨) યાં િગ દયોનને યહોવાહને સા વેદી બાંધીને તેનું નામ ____પા યું.
Ceremony”નામ આપવામાં આ યું. ઈ વરે તેમના બોધકો માર તે ઈ વરી ૩) િગ દયોનને એક ઉપપ ની હતી, તેને એક દીકરો હતો તેનું નામ ____ હતું.
ેરણાથી અને દૂતો મારફતે પણ કહી જણાવું “જુ ઓ, કુંવારી ગભવતી થશે, તેને ૪) બેથેલની ઉ રે તથા બેથેલથી શખેમ જવાના રાજમાગની પૂવ બાજુ તથા
દીકરો થશે, અને તેનું નામ તેઓ “ઈમાનુએલ” પાડશે, અથાત ‘દેવ આપણી સાથે’. લબાનોહની દિ ણે આવેલા ____ માં વરસોવરસ યહોવાહનું પવ પાળવામાં આવે
દેવ પોતે માનવ વ પ ધારણ કરી, માનવ તના ક યાણ માટે આ પૃ વી પર છે .
અવતારધારી થયા!
૫) મીખાહે ____ િત ા કરી, ને તે જુ વાન તેનો પુરોિહત થઈને મીખાહના ઘરમાં
જે ઓ પોતાના પાપોની માફી માગે છે , તેઓનો ઉ ધાર થાય છે , તેઓના ર ો.
દયમાં દેવ રહેવા આવે છે . જે ને લીધે તેઓ ભુ ઈસુમાં નવો જ મ પામે છે .
બાઈબલ ટડી:
ટડી:સ ટે-ઓ ટોબર ૨૦૧૨ના
૨૦૧૨ના સાચા જવાબો આપનાર િવજે તા:
ા:
જે નાથી આપણા દયમાં એટલો બધો ેમ ઉભરાઈ ય છે કે આપણે એકબી ને ૧) ીમતી કુમુ દની સોલંકી-કનેિ ટકટ, ૨) ીમતી દયાબેન પરમાર- કેિલફો નયા,
માફી આપતા જઈને તેને દરરોજ વહચનાર બનીએ છીએ. આજે સૌ કોઈને પિવ
૩) ીમતી ભાનુ ટી- કેિલફો નયા, ૪) ીમતી વીરબાળા િ ચયન- યુ જસ ,
ેમની ખૂબ જ ર છે . પર પર પૂવ હ, અિવ વાસ, ગેરસમજ, નાહક આપણાં ૫) ીમતી ટે લા પરમાર- યુ જસ . સૌ િવજે તાઓને હા દક અિભનંદન!
વન િવષમય બનાવી દે છે . વીતેલી વાતોને િવસરીને ભુ ઈસુના મ
ે માં આપણે
“નાતાલ”
નાતાલ” આવી!
આવી! –ઈલા જોબટ િ ચયન (Union City, NJ)
િ લત કેમ ન રહીએ! ભુ ઈસુના જ મનો આનંદ આપણા અંતરનો ઉમળકોના
આજે તો ગુજરાતી મિહના અને ઋતુઓ હેમંત, શરદ, િશિશર, ી મ, વષાનાં
બને એવી ‘નાતાલ પવ’ની ફ ત િન વ ઔપ રચા રકતા શા કામની? આજે નામ પણ ભૂલાઈ ગયાં છે . ઠંડી પડતાં પહેલાં પિ ચમનાં પશુપ ી, માછલીઓ
આપણને પર પર ેમ, આિ મયતા અને હૂ ંફની ખાસ જ ર છે . ‘નાતાલ પવ’ની સલામત જ યાએ થળાંતર કરી ય છે . તેમને મોસમ બદલાયાની ખબર હોય છે .
ઉજવણીનું આધારવચન-યોહાન ૩:૧૬ માણે આપણને ેમનું વરદાન મ યું છે , પણ યં માં ઢળેલા માનવે ઠંડી-ગરમીને ‘હીટર’ અને ‘એરકંડીશનર’માં કેદ કરી
જે આપવા-લેવાથી આપણો આનંદ વધે છે . ઈ વરનો શ દ “ઈસુ િ ત” સદેહ કુદરતથી દૂર થઈ ગયા છે . શરદ પૂનમની રાત ઓ ટોબર ૧૯, ૨૦૧૨, ચાંદો
એવી રીતે થયો છે કે તેણે આપણા વનનું બદલાણ કરી દીધુ,ં આપણને નવું વન પૂરબહારમાં ખી યો અને ચાંદનીએ પૃ વીને દ રયાની સપાટી પર ચમકાવી દીધી.
બ ી દીધું. એ જ દેવનો શ દ રોજ પિવ આ મામાં આપણાં વનમાં ફેરફાર કરે શરદઋતુના પવનના સુસવાટા અને ગજના સંભળાવા લા યાં. દ રયો ચાંદનીને
છે , આપણને આિ મક તાજગી અને આનંદથી ભરપૂર કરી દે છે . એવા વંત ભુ જોઈને િહલોળે ચ યો. યાં તો ટી.વી. પર સમાચારોની વણઝાર લાગી ગઈ. હ રકેન
ઈસુના જ મની આરાધના રોજ કરવાની ઉ કંઠા કોને ન હોય? આપણી આ વંત ‘સે ડી’ આવી ર ું છે . લોકોને સતત ચેતવણી અપાઈ. દ રયાની ન કનાં ‘ટાઉનો’
િતમામાં ઈ વરનો વંત શ દ વ યો છે , તો તેનો આનંદ કોને ન થાય? આપણાં ખાલી કરાવી લોકોને ‘શે ટરો’માં આશરો અપાયો. ખાવાપીવાની વ તુઓ માટે
દયોમાં િનરંતર રેડાતો દેવનો પિવ મ
ે પર પર વહેવા માંડે તો એવાં વનો ધ ય ‘ ટોરો’માં ભીડ થઈ. ૮૫-૯૦માઈલની ઝડપે પવન ંકાવા લા યો. મદો મ
ધ ય બની ય છે ! માટે જ આપણી વનયા ાનો દરેક નવો સૂય દય ઊગે તે સાથે હાથીની માફક દ રયો ઝૂ મવા લા યો. એકા એકથી ચાં દ રયાઈ મો ં પ થર,
આપણે આગામી “નાતાલ”નો મ
ે અને આનંદ ા ત કરતા જ રહીએ અને અ ય પહાડો અને દ રયાકાંઠા સાથે ટકરાઈ બમણા જોરથી પાછાં વળતાં પાણી િવનાશ
લોકોને આ મ
ે ની વહચણી કરીએ!
વેરતાં જતાં હતાં. કહેવાય છે કે, ‘દ રયો પોતાની હદ ન ઓળંગ.ે ’ મા થી ૭:૨૬“નાતાલ”ની ‘ મ
ે ી સલામ’ પાઠવતી વેળાએ આપણા અંતરના શ દો ૨૭ ‘જે ણે રેતી ઉપર ઘર બાં યું હતુ,ં વરસાદ તૂટી પ યો, પૂર ઊમ યાં, પવના
લાગણીભીના હશે તો સામી યિ ત ઉપર નેહવષા થયા િવના રહેશે નિહ. ‘નાતાલ સુસવાટા કરતો તે ઘરને થપાટો મારવા લા યો, અને કડડભૂસ કરતું તે તૂટી પ યું.’
મુબારક’ પાઠવનારની ભાવનાનો સામેના દયમાં િતઘોષ થઈ ઊઠશે. ભુ ઈસુના ચોખી ચેતવણી આપી હતી કે, રેલ આવશે, સપાટા લાગશે, જે નાથી બધું હતું નહતું
ેમની નવી લાિલમા
વિલત થઈ ઊઠશે. આમ કરવાથી મા ૨૫મી ડસે બરે થઈ જશે. પણ આજના ટેલનીકલ માનવે જં ગી સાધનોની મદદથી દ રયા સાથે
ઉમળકાથી કરેલી ‘નાતાલ’ ‘મુબારક’ બની રહેવા સાથે પર પર લાગણી અને આનંદ બાથ ભીડી, પૂરાણો કરીને મોટી ઈમારતો વસાવી, પણ ‘હ રકેન સે ડી’ના Page 2
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વાવાઝોડા સામે ઈમારતો, ‘બોડવોક’ અને ‘બીચ’ ઉપરની વસાહતો હતી નહતી થઈ “હાથી તો અપની ચાલ ચલે, ઔર કુ ે ભ કતે રહે” હાથીને પરવા નથી, પરંતું કૂતરા
ગઈ. ચારે તરફ તબાહી અને તારા સ , પળભરમાં લોકોને બેઘર બનાવી દીધા. હાથી પાસે આવવાની હમત કરતા નથી. “બાઇબલ” સાફ જણાવે છે , “તેઓના
‘કારો’ અને મોટી ‘ કો’ અને ઘરવખરી પાણીમાં તણાઈ, ડૂબી અને ઈમારતો નાશ કૂળથી તમે તેઓને ઓળખશો.” (મા થી ૭:૧૬-૨૦) ‘સા ં માણસ મનના સારા
પામી. અમે રકા જે વા સમૃ ધ દેશમાં પાણી, ‘લાઈટ’, ‘હીટ’, અને ‘એલીવેટર’ વગર ભંડારમાંથી સા ં જ કાઢે છે .’ (મા થી ૧૨:૩૫, લૂક ૬:૪૫) ાની પોતાના
ચાં ‘િબ ડ ગો’ ઝીણી ‘લાઈટ’ના કાશે ચડ-ઉતર કરતા. ‘પે ોલ’ માટે લાંબી
ાનભંડારમાંથી બી ંઓને ઉ ેજન મળે, અને સુંદર િવચારોની ખૂ બુની લોકો મઝા
લાઈનો. અમે રકાનું ધબકતું વન ખોરવાઈ ગયું. પણ અઠવા ડયામાં ગવમ ટ હે પ, માણે એ જ હેતુ હોય છે . એમનાં ‘વચન’ હંમેશાં ઉ મ િવચારોથી ઉભરાય છે , અને
અસર ત ડસએબલ, સીિનયર સીટીઝનો અને ઘવાયેલાંઓની કાળ લેવાઈ. એમના ાનનો વાહ િન ય વહેતો જ રહે છે . એક નાના ગુલાબ અથવા મોગરાને
ક ણ િ થિતમાં આ વાસન અને હૈયાધારણ મળી. લોકોએ એકબી ને મદદ કરવા સારી માવજત કરીશું તો જ તેટલું જ િવકાસ પામે છે અને સુવાસ ફેલાવે છે .
પોતાનાં ઘરો ખો યાં, ખોરાક પૂરો પા યો, તંગીમાં પણ એકબી સાથે વહ યુ.ં
ભુના શ દો સુદં ર શ દો, અજબ શ દો. વંત શ દો, આ શ દોમાં ઈ વરનું
ભુના મ
ે નો ોત વહાવી ેમનો માગ અપના યો. પણ ેમ ઘ ં બધું આપે છે ! સામ ય દેખાય આવે છે . ‘ભૂંડાથી તું હારી ન , પણ સારાથી ભૂંડાનો પરાજય કર.’
ેમ તો ભુનો! ‘દેવે જગત પર એટલી ીિત કીધી કે, પોતાનો એકાકીજિનત દીકરો (યોહાન ૧૨:૨૯) Jesus said that, when they persecuted me, they will
આ યો!’
also persecuted you-John 15:20 યારે તેઓએ મને પરેશાન કરવામાં બાકી
દ રયાને વણવા શ દો નિહ, સંવેદના જોઈએ. તર યો ખારો સમુ શાંત થઈ રાખી નથી તો તમને પરેશાન કરે એમાં કોઈ નવાઈ નથી. આમેન!
પાછો પોતાની હદમાં આવી ગયો. ઘ ં બધું પોતાનામાં સમાવી દીધું. સાથે સાથે
િવ વાસી િમ ો ગો!
ગો! – ો,. આઇ. એચ. ડાભી (Atco, NJ)
ગાિલલના સમુ ની વાત યાદ આપી ગયું. યાં ઈસુએ પીતર ને યોહાન જે વા
‘ફસલ પુ કળ છે .’ આપના ભુ ઈસુ તારનાર મિસહે જો આપણને આદેશ
માછીમારોને તે યા અને પોતાનું સવ વ છોડી તેના આહવનને પામી તેનામય બની આ યો હોય તો તે એ છે કે, ‘એ માટે તમે જઈને સવ દેશનાઓને િશ ય કરો, બાપ
ગયા. તેમના વનમાં પણ ‘સે ડી’ જે વા ઝંઝાવાતો આ યા, ઈસુને વેચી દીધો, તથા દીકરા તથા પિવ આ માને નામે તેઓને બાિ ત મા આપવા ઓ.’ મા થી
નકાર પણ કય . પણ પાછળથી પ તાવો કરી તે જ પીતરે ઈસુ માટે પોતાનું ૨૮:૧૯ તેણે તેઓને ક ું કે, ‘આખા જગતમાં જઈને આખી સૃિ ને સુવાતા ગટ
અિ ત વ ભુમાં એકાકાર કરીને તેને પામી લીધો. સંત થોમસ એ વેનાસના કરો.’ માક ૧૬:૧૫, આ પ યેક સાચા િવ વાસીની ફરજ છે . આજે જગતમાં
શ દોમાં કહીએ તો ‘ઈ વર સાથે સંકળાયેલા હોઈએ તો ભુ તરફ લોહચૂંબકની જે મ િવ વાસી
અને િવ વાસી (િ તી) દેશો-રા ો સુખી છે . કારણ કે, આપના
ખચાઈએ છીએ.’ યાં સુધી તેની સાથે ભળી જતા નથી યાં સુધી ખાલીપામાં
ભુ, આપની સંભાળ, કાળ , દરકાર લેનાર ભુ કદી ઘતા નથી, અરે! આપણા
ઝૂ રવું પડે છે . ખેતરમાંથી પાક લણાયા બાદ અને તહેવારોના આનંદ પછી સૂનકાર
ભુ યારેય મટકું પણ મારતા નથી. ઈ વરિપતાએ આપણા માટે પોતાના
અને પીડાકારક પ રિ થિત ભુની ગમ લાવે છે . ભુ સાવ ન ક છે . બાંહો સારી એકાકીજિનત દીકરાને પણ પાછો રા યો નિહ. પણ આપણાં પાપોની ખંડણી માટે
તેનામાં ભળી જવા આહવન આપે છે . યૂનાની જે મ તોફાન અને ઝંઝાવાતોથી નાસી જગતની વેદી પર વધ તંભના ૂર મરણને સ યો. એ ભુ માટે આપણે શું કયુ છે ?
જઈ પાછા આવવું પડે છે . યૂનાએ માછલીના પેટમાં ાથના કરી. યૂના ૨:૯ તારણ એ િવચારવાનો સમય આવી પહ યો છે .
યહોવાથી જ છે . સમુ ની ભીતર ફકાયો, પણ ભુને આધીન થઈ તેમાં ભળી ગયો.
આજે આપણા દેશ ભારત અને આપણા ગુજરાત રા યના અંતરાળ આ દવાસી
સંકટમાં ગજલા મો આગળ ‘આંખા આડા કાન ન કરીએ.’ આપણાં સાથી ડૂબી ન િવ તારમાં ભુ ઈસુની સુવાતા જોરશોરથી ફેલાઈ રહી છે . પિ ચમ િવ તારમાં
ય તેની કાળ રાખીએ. ધીરજ અને આ વાસન આપી મદદ પ બનીએ.
આપણી આંખો ચી કરીને જોઈએ તો, “જુ ઓ, હુ ં તમને કહુ ં છુ ં કે, તમારી આંખો
આખું િવ વ “નાતાલ” ઉજવવા થનગની ર ું છે . પિ ચમના દેશોમાં જ દી
ચી કરીને ખેતરો જુ ઓ કે તે કાપણીને સા પાકી ચૂ યાં છે . યોહાન ૪:૩૫. ઈસુ
અંધા ં થાય,પણ ચારે તરફ રોશની અને કાશનો પૂજ
ં નો ઢગલો થઈ ય. આ પોતાના િશ યોને કહે છે કે, ‘ફસલ પુ કળ છે ખરી. મા થી ૯:૩૭ આવા સમયે
કાશ ઈસુના જ મની વધાઈ માટે છે . વધ તંભે લટકેલા ને ગભાણે જ મેલા ભુને આપણે ઘતા રહીશું તો યાયકાળે ભુ કહેશે કે, “ ભુ ભુ કહેનારા હુ ં તમને
પામવા અને તેનામાં ઓગળબવા યાં અંધકાર છે યાં િમણબ ી સળગાવીએ. ‘તમે ઓળખતો નથી. અને તે દવસે રડવું તથા દાંત પીસવું થશે.”
જગતનું અજવાળું છો.’ પોતે દીવા પ બની તેની દ યતા પોતાના જ અંતરા મામાં
યારે સમય છે . ગુજરાતમાં સ ત િતબંધ હોવા છતાં હ રો ભાઈબેનો ભુ
જગાવીને તેને દયમાં થાન આપી, િવ વાસ, આશા, શાંિત અને ેમની િમણબ ી ઈસુનો અંગત તારનાર તરીકે વીકાર કરે છે . આપણા િમશનરીઓ તદન નગ ય
સળગાવીએ અને મ યમાં જલતી ઈસુની િમણબ ીથી કાશ પામીએ. વેતનમાં અને તદન ટાંચાં સાધનોને આશરે પોતાના વને મુ ઠીમાં લઈને આ
ગાિલલવાસીઓએ ભુનો જ મ, મરણ અને સ વનથી વગગમન જોયુ,ં તેમ .ે પછાત િવ તારમાં સુવાતા ગટ કરી ર ા છે . આવા સમ પત િમશનરી ભાઇબેનો
કૃ યો ૧:૧૧ ‘ યાયાધીશ તરીકે પાછો આવતાં જોઈશુ.ં ’ શેતાન પી ‘સે ડી’ ગાજનાર ખરેખર ધ યવાદને પા છે . યાયકાળે ભુ ઈસુ પોતાના હાથે કદીપણ કરમાઈ ન
સહની જે મ પૃ વી પર િવનાશ સ
ય છે . યારે ાથ એ કે, આપણે દેવના જનાર મુગટથી િવભૂિષત કરશે!
છીએ. ૧ યોહાન ૫:૧૯ સવદા દેવનાં બાળકો બનીએ. ાથ એ અને કાયર થઈએ
મારી ઈ છા ન હોવા છતાં અને મને ગમતું નથી છતાં છે લાં પાંચ વષથી હુ ં
નિહ. ેમ િવનાનું વન અધૂરપની િનશાની છે . ેમ વહચીએ. ઈસુએ િવરોધીઓને અહ અમે રકામાં રહુ ં છુ ં . આ પાંચ વષમાં હુ ં મારા ગુજરાતના પે શન પર પાંચ
મા અને મ
ે આ યાં તેમ આપણા માટે ેમનું આ પવ આનંદદાયક, ગૌરવવાન પવ વખત િમશનરી કાય માટે ગુજરાતમાં ગયો છુ ં . ગુજરાતમાં ગરીબ િ તી ભાઈબેનો,
બની ય. મ
ે બિલદાન માગે છે . સઘળું સહન કરે છે . ૨ કર થ ૧૩:૧-૧૩ ઈસુએ હો ટેલોના ગરીબ િવ ાથ ઓ, લે સી ત લોકોને ઓછા વેતનથી ભુની સુવાતા
સવ વ યોછાવર કરી આપણને “નાતાલ” પવ સંપણ
ૂ
મ
ે આ યો છે , તેના ેમમાં સાથે સેવા આપતા િમશનરીઓ સાથે કામ કરવાની મને તક મળે છે . હુ ં ભુ ઈસુનો
ભ ઈને ઓગળી જઈએ!
આભાર માનું છુ ં કે, મને િમશનરી દય આ યું છે , જે થી અહ અમે રકામાં પણ
જે વા છો તેવા થમથી અંત સુધી કોઈ તમને ચાહે છે ,
સોમથી શુ વાર સુધી અનુભવને આધારે િમશન કાય ક ં છુ ં .
ઓગળી િમણબ ીની જે મ તમને કાશ આપે છે .
ગુજરાતના આ દવાસી િવ તારોમાં કોઈ ખેતરના ઝાડ નીચે અથવા કોઈ
“નાતાલ”પવ સાંધો પાષાણ દયના તાર કોમળ દય સાથ!
િવ વાસીના ઘરની પરસાળ-ઓસરીમાં બેસીને ભુ ઈસુનાં ભજન કરે છે . યાં
વીટીયર, કેિલફો નયાથી ી ઈમુભાઈ િ ચયન લખી જણાવે છે કે;
ભુની કૃપાથી અને પાંચ િમ ોએ અંગત ખચથી માદલબરી, કોદમાલ, કા ટુિનયા
સ ટે બર-ઓ ટોબર ૨૦૧૨ના “અમે રકન િ ચયન યુઝ”ના બી પાન, ી
અને બી બે િવ તારોમાં ભુમં દર બનાવી શ યા છીએ. ણ હ ર-$3,000/માં
કોલમમાં આ વા ય લખવામાં આ યું છે કે, ‘આ યુઝમાં ફલાણાં બેન કે ભાઈના જ તો ૬૦-૭૦ સભાજનો બેસીને ભજન કરી શકે એવાં પાકાં ભુમં દરો તૈયાર થાય
લેખ આવે છે .’ જે ના જવાબમાં એમ જણાવવામાં આ યું કે, “તમે લખીને મોકલો, છે . યુ જસ ના મેથો ડ ટ મંડળીના એક પાળક સાહેબ વે લી હોકે પણ પણ
એકાદ લેખ લખી જુ ઓ, પછી ટીકા કરો.” આ ઉપરથી હેર થાય છે કે, “અમે રકન કા ટુિનયામાં ણ હ ર-$3,000/માં ભુમં દર બંધાવીને તા. ૧૪ ઓ ટોબર,
િ ચયન યુઝ” વાંચકો બહુ ઝીણવટપૂવક વાંચે છે . મને લાગે છે યાં સુધી ૨૦૧૨ના રોજ થાિનક સભાજનોને અપણ કયુ. જે મની પાસે ભુનું દય છે
ટીકાકારોની કલમમાં કરામત નથી, જે થી તેઓ લખી શકતા નથી. કદાિચતને એમનાં અને પોતાના તારનાર માટે સેવા અને સુવાતાનું કાય કરવાની કે પોતાનાં અપણો
લખાણોમાં કંઇક ઊણપ દેખાતી હશે, તેથી તેઓ પીછે હઠ કરે છે . આમાં કંઈ નવાઈ આપવાની હ શ કે તમ ના હોય તેઓ આ ઉમદા અમૂ ય તકને ઝડપીને સેવાકાયમાં
જે વું નથી-જે થી આવી ટીકા પર બેચેની અનુભવી શકાય. એક મીશાલ છે કે,
સહયોગ આપે. આવો, આપણે હાથમાં હાથ િમલાવી સેવાની સાંકળ રચીએ Page 3
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કે યાયકાળે આપણને આપણને સારા અને િવ વાસુ ચાકરનું િબ દ આપે! બાજુ માં આપેલા કોઠા મુજબ ડસે બરબર-2012ની િવઝાની િવગત નીચે મુજબ છે :તારણના તંબન
ુ ા ખીલા જગતના છે ડા સુધી ઠોકવા હશે તો કમર કસી આગળ વધવું F-1-અમે રકન સીટીઝનનાં અપરિણત સંતાનો-01 December, 2005
પડશે. પહેલાં તો િવદેશથી ગુજરાતમાં આવતા ઉ ચ િશ ણ પામેલા િમશનરીઓ
ગયા માસથી 30 દવસ આગળ વધી, એટલે આ કેટગ
ે રી હ ધીમી ગણાય.
ભુને ચરણે સવ વ સમ પત કરી આ માઓ તી ર ા હતા. આજે આ દવાસી
(યુએસ સીટીઝનનાં પિત/પ ની, માતા/િપતા, અપરિણત સંતાનો આ કેટગ
ે રીમાં)
િવ તારોમાં ૬૦-૭૦ ભાઈબેનો સમૂહમાં ભુનું ભજન કરે તેવાં ભુમં દરોની જ ર F-2 A ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અને 21 વષથી ઓછી મરનાં અપરિણત
કછે . આ સેવા-સુવાતાના ય માં જોતરાઈને ભુને ભ એ!
સંતાનો- 22 August, 2010 (ગયા મિહનાથી 38 દવસ આગળ ગઈ છે )
* “સે ડી હ રકેન”થી કોઈ િ તી પ રવાર અસર ત થયાના હેવાલ મ યા નથી. F-2 B– ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અને 21વષથી વધુ મરનાં (અપરિણત
અપરિણત)
અપરિણત)
ભુનો આભાર! તેમ છતાં તે અંગે િવગત હોય તો “અમે રકન િ ચયન યુઝ”ને
સંતાનો-15 November, 2004 (ગયા મિહનાથી 38 દવસ આગળ વધી છે .)
લખી મોકલવા કે ફોન કે ઈ-મેલથી ણ કરવા િવનંતી!
F-3–અમે રકન સીટીઝનનાં પરિણત સંતાનો-08 June, 2002
* િવ કોસીનમાં વસતા રીટાબેન અને ઝવે ટ ટીના એકના એક દીકરા રીચી કાર
(આ કેટગ
ે રી ગયા મિહનાથી ફ ત 7 દવસ આગળ વધી જે તદન ધીમી છે )
એ સીડ ટમાં ઓ ટોબર ૧૩, ૨૦૧૨ના રોજ ભુમાં પોઢી ગયાના આઘાતજનક
સમાચાર છે . યુ જસ માં તેનાં અંતીમ દશન અને દફનિવિધમાં સકડોની સં યામાં F-4–US સીટીઝનનાં ભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-01 April, 2001
(ગયા મિહનાથી ફ ત 9 દવસ જ ધીમી આગળ વધી છે , ખરેખર તો અગાઉ યાં
સગાંસંબંધી, િમ ો-શુભે છકો જોડાયાં હતાં. ભુ દુ:ખી માતાિપતા- વજનોને
સાં વન અને આિ મક દલાસો બ ે અને સદગત રીચીના આ માને શા વત શાંિત પહ ચી હતી, યાંથી હ 07 મિહના 25 દવસ પાછળ જ છે , તેથી હ ધીમી છે )
આ મિહને બધી કેટગ
ે રી ધીમી છતાં આગળ વધી છે , uscis.gov ઉપર મૂકાયેલી
બ ે તેવી ાથના! પોતાની ાથનામાં દુ:ખીજનો માટે યાચના કરશો !
* “ફ ટ અમે રકન દેશી ચચ”, 687 New Dover Road, Edison, NJ 07720 છે લામાં છે લી માિહતી આખરી ગણવી. પોતાનાં લડ રીલેશન-લોહીનાં સગાંની
તરફથી તમામ ભારતીયોને દર રિવવારની 11:30થી 1:00 વા યાની ાથનામાં ફાઈલ એ વ
ુ લ તારીખે યારે પહ ચશે, તે િવઝા બુલટે ીનથી ણી શકાય. ઉપરો ત
જોડાવા આમં ણ પાઠવવામાં આવે છે . આ સં થા “ટેિલફોન ેયરલાઈન િમિન ી” માિહતી વાચકોની િવનંતીથી રજૂ કરાય છે , પોતાનાં સગાંની િવઝા ફી ચૂકવી હોય
ચલાવે છે , જે માં જોડાવા તથા 732-432-5292 પર અને ચચમાં સહભાગી થવા તો બી ં પેપરોની રાહ જોયા િવના પો સરશીપનાં પેપરો યુએસ િવઝા સે ટરમાં
845-598-9831, 432-614-4422, 732-900-3803 પર સંપક સાધશો !
મોકલી દેવાં પણ િવઝાકોલ આ યા બાદ સગાંને મોકલવાં િહતાવહ રહેશ.ે બધી
* ઓ ટોબર 1, 2012થી નવે બર 15, 2012 સુધીનો સમય-કાળ- ‘ટાઈમ પી રયડ’ ફેિમિલ કેટગ
ે રી ચાલુ જ છે , ‘ લડ રીલેશન’-લોહીના સંબધ
ં ે પિત/પ ની, ભાઈ/બેન,
2013 માટે HMO બદલવાનો ‘ઓપન એનરોલમે ટ પી રયડ’ છે . હાલનો પોતાનો દીકરા-દીકરી, માતા/િપતાની-બધી જ ફાઈલો ચાલુ જ છે .
HMO જે એજ સીનો હોય તે પોતાને ફાવતો અને પોતાની આરો ય જ રીયાતોને
“યુએસ સીટીઝશીપ ગાઈડ” મોટા અ રમાં લીશ અને ગુજરાતીમાં તૈયાર કરેલી
અનુકૂળ હોય તો બદલવાની જ ર નથી. આ ‘ઓપન એનરોલમે ટ પી રયડ’ વષમાં
છે . ગાઈડમાં બીનજ રી વાચનબોજ નથી,
નથી તેથી અમે રકાનાં 50-પચાસે રા યોમાં
એક જ વખત HMO બદલવા માટે હોય છે . જો કે, “મે ડકેઈડ” અને “મે ડકેર”-બંને
ઘણી લોકિ ય છે . આ ગાઈડ અને “ યુજસ ાઇ વગ ગાઈડ”
ગાઈડ” પણ ઈઝલીન, યુ
હોય તો HMO ગમે યારે બદલી શકાય છે , યારે ફ ત “મે ડકેર”ના લાભાથ દર વષ
જસ માં “પટેલ િવ ડયો”, ‘સંગીત”, “બુટાલા એ પૉ રયમ” ( લ શગ અને યુયૉક)
આ ઓપન સમય ઓ ટોબર 1,થી નવે બર 15 દર યાન જ બદલી શકે છે .
અને “ગુજરાત દપણ”ની ઓ ફસે તથા “પટેલ િવ ડયો”
ડયો”-જસ સીટીમાં
સીટી મળે છે . આ
* * Part D-િ ી શન ગ લાનની એજ સી બદલવાનો “ઓપન એનરો ડમે ટ
ગાઈડના ઉપયોગથી ઈ ટર યુમાં સહેલાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ગે છે .
પી રયડ” 7 Decembar, 2012ના રોજ પૂરો થાય છે . યાદ રહે; ફ ત Medicare
$8.00નો ચેક કે મની ઑડર Josh Foundation નામે લખીને 45cની ચાર પો ટટહે થ ઈ યોર સ ધરાવનાર દર વષ October 15 થી December 7 વ ચેના
ટે સ મૂકી, એક િચ ઠીમાં નામ, સરનામું અને ફોન નંબર સારા અ રે અં ે માં
સમયગાળા દર યાન જ Part D એજ સી બદલી શકે છે .
લખીને-Josh Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ
* 15 નવે બર 2012નો દવસ “Great American Smokeout” તરીકે ઉજવાય છે . 07095 સરનામે મોકલવાથી 10–દસ દવસમાં આપને મળી જશે. (આ ચેરીટી
અમે રકામાં 47 િમિલયન-૪ કરોડ ૭૦ લાખ લોકો ‘ મોક ગ’ કરે છે , જે ની સામે 48 સં થા હોઈ, ગાઈડની તમામ આવક દાન-ધમાદા કાય માં વપરાય છે , જે થી
િમિલયન-૪ કરોડ ૮૦ લાખ લોકોએ ‘ મોક ગ’ની ટેવ છોડી દીધી છે . ધૂ પાનથી $8.00ના બદલે ઉદાર દલે વધુ રકમનો ચેક લખીને ”જોશ ફાઉ ડેશન”ના
વલેણ રોગો લાગુ પડે છે . ધૂ પાન યજવાથી થતા મુ ય ફાયદા:- અમુક કારના સેવાય માં સહભાગી થશો ! ઘણાખરા ઉદાર દલે $11-$100 અને તેથી વધુ દાન
કે સરનું જોખમ ઘટે. –‘હાટ’ અને ‘લ સ’ના રોગો થતા અટકે, વાસો વાસની મોકલે છે , તેવા ઉદાર સખાવતીઓનો “જોશ ફાઉ ડેડેશન” આભાર માને છે ! અને
ખરાબ ગંધ ના આવે, દાંતની સફેદી જળવાઈ રહે, સામા ય રીતે તંદુર તી સારી રહે દાતાઓને સુખ, સમૃિ ધ અને ગિત બ ે તેવી ભુને ાથના કરે છે ! (“ યુ જસ
અને પૈસાની બાબતે ખચ ઘટે તેથી બચત થાય. ધુ પાન કરનારને તો નુકસાન ખ ં
ાઈ વગ ગાઈડ”, જે અં ે -ગુજરાતીમાં છે , (જે ની નવી આવૃિ સુધારા-વધારા
જ પણ તેઓના સંપકમાં આવનારને પણ રોગ થવાનો 100% સંભવ રહે છે !
સાથે બધાં રા યોમાં ઉપયોગી તેવી િસ ધ થઈ છે .) તે મંગાવવા $5.00 ઉમેરવા,
સ ટે બર,, ઓ ટોબર,, નવે બર અને ડસે બર 2012 િવઝા બુલટે ીન
સવારના 10 પહેલાં અને સાંજના 7 પછી ફોન કરવો નિહ.
ફેિમિલ કેટગ
ે રી સ ટે બર-12 ઓ ટોબર-12 નવે બર-12
ડસે બર 12
સૌ વાંચકોને “નાતાલ મુબારક” અને “નૂતન વષ”ની હા દક શુભે છા!
F-1
F-2 A
F-2 B
F-3
F-4

01 Oct.-05
08 May-10
15 Sep.-04
15 May-02
08 Mar-01

08 Oct.-05
01 June-10
15 Sep.-04
22 May-02
15 Mar.-01

01 Nov-05
15 July-10
08 Oct-04
01 Jun-02
22 Mar-01

01 Dec-05
22 Aug-10
15 Nov-04
08 Jun-02
01 Apr-01

પાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટે રજૂ કરી છે કે, પાંચયે કેટગ
ે રી દર માસે
To,
આગળ વધે છે કે નિહ?
નિહ વધે છે તો કેટલી તે સમ ને િવઝા માટે અંદાજ કરી શકાય.
શકાય.
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