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તતં્રીની કલમ ેઆ પત્ર... ઉત્સિશ્િય  માનિ  િકૃશ્ત, ધમમ, િાષ્ટ્ર 

અને સમાજ સંબધંી ઉત્સિોનું આયોજન કિ ે છે. િષમભિના 

ઉત્સિોની તાિીખો પણ નક્કી કિીને ઉત્સિને હેતુસિ ઉજિિાનુ ં

આયોજન કિીને મનોિજંન મેળિ ે છે. અને આ સાિી િણાશ્લકા ગણાય. ઉત્સિ 

હેતુસિ ઉજિાતો હોઈને મનોિજંન સાથે પિમનો સંદેશ જીિન ઘડતિમા ં શ્હતાિહ 

બની િહે છે. આ રડસેમ્બિની ૨૫મી તાિીખ “ઈસનુી જન્મ 

જયશં્ત” તિીક ેછેલલા ં૨૦૧૩ િષમથી ઉજિિાની પિપંિા છે.  

એક શ્િિાશ્હત પણ ઘિસંસ્કાિ માડંેલો નશ્હ તેિી કુિંાિી યુિતી-

મરિયમને સ્િપ્નમાં િભનુો ગાશ્િયલે દતૂ એક સંદેશો આપે છે! 

“િણામ, તાિી ઉપિ િભનુી કપૃા ઊતિી છે, િભુ તાિી સાથે છે.”  

મરિયમ ક્ષોભ પામે છે-આ તે કેિા િકાિના િણામ! દૂત િધમુા ં

જણાિે છે, “ગભિાઈશ નશ્હ, મરિયમ, કાિણ, િભ ુ તાિા પિ 

િસન્ન થયા છે. જો, તન ેગભમ િહશે ેઅન ેએક પતુ્ર અિતિશે, તેનુ ં

નામ તુ ંઈસ ુિાખજે. ……. ” 

      બીજી તિફ મરિયમના જે યુિક સાથે શ્િિાહ-સગાઈ-થયેલી તે યોસફેન ે

દેિદૂત ેસ્િપ્નમાં દશમન દઈન ેકહ્ુ,ં “હે દાશ્િદપતુ્ર યોસફે, તાિી પત્ની મરિયમને ઘેિ 

તેડી લાિતા ંડિીશ નશ્હ. એને જે ગભમ િહ્ો છે, તે પશ્િત્ર આત્માના િભાિથી િહ્ો 

છે. .....” સ્ત્રી-પુરૂષ-પશ્ત-પત્નીના સમાગમ શ્િના મરિયમને પુત્ર જન્મે છે- િભ ુ

પોતાના દીકિા તિીક-ેખુદ આ દીકિો િભુ છે, તે માનિ અિતાિ લે છે, અને માનિ 

અિતાિનો આ િસગં “ઈસુ જન્મ જયશં્ત”- “નાતાલ”!  

       આ એક સામાન્ય કથા-િાતામ નથી. સૃશ્િના ંમંડાણ સાથે આ િસંગ સંકળાયેલો 

છે. માનિ-પુરૂષ-નું સજમન, તેને સ્ત્રી-પત્ની-સાથીદાિ, અને દુશ્નયાનાં તમામ સુખો 

સામે એક જ આજ્ઞા-િભનુી આજ્ઞા-ક,ે એદન િાડીમા ંઆિલેા ‘જીિનના િકૃ્ષ’નુ ંફળ 

ખાિુ ં નશ્હ. પણ આરદ પુરૂષ-આદમની જીિનસાથી-હિા-‘ઈિ’-એક સ્ત્રી િભનુી 

આજ્ઞા તોડે છે. અને પોતાના પુરૂષ-આદમન ેપણ આ ગનુામાં સંડોિે છે.     

     બસ, આ એક િથમ પાપ સમગ્ર માનિજાતને લાગે છે. આ મૂળ પાપમાંથી 

માનિજાતન ે છૂટકાિો અપાિિાનો એક જ ઉપાય ક,ે િભુ માનિ અિતાિ લઈન ે

મનુષ્યોના િૂિ દુ:ખો સહન કિીન ેપોતાના જીિનનુ ંબશ્લદાન આપે! િભ ુમાનિરૂપ ે

અિતાિ લે તો કેિી િીતે? દુન્યિી સ્ત્રી-પુરૂષ સમાગમથી? ના, અને િમત્કારિક િીતે 

િભનુા પશ્િયત્ર આત્માના સામર્થયમથી એક કુંિાિી સ્ત્રીને ગભમ િહે. આ ગભમ માનિ 

સર્જજત નશ્હ, પણ િભ ુ પિમચેિિ-ત્રકૈ્ય શશ્ક્ત-િભ ુ શ્પતા, િભ ુ પતુ્ર-ઈસ-ુ અન ે

પશ્િત્ર આત્મા-ની અદ્દભૂત, અલૌરકક શશ્ક્તનુ ંસજમન એટલે ઈસુ!    

   આિા અદ્દભતૂ માનિ અિતાિના િસંગમાં કેટલાક સાંસારિક િીતરિિાજો અગં ે

પણ કોઈ સંદેશ સમજિા મળે છે. લગ્ન પહેલા ંશ્િિાહ અથિા સગાઈ. મરિયમ અન ે

યોસફેના શ્િિાહ અંગે િધુ માશ્હતી ઉપલબ્ધ નથી, પણ યહુદીઓમા ં યુિક અન ે

યુિતીના લગ્ન અગાઉ શ્િિાહની િથા હશ/ેહતી. આ િથા આધુશ્નક યુગમા ંપણ છે. 

આ િથામાં બાળશ્િિાહ અંગે કોઈ ઉલલેખ નથી, પણ શ્િિાહ પછી કુંિાિી યુિતીન ે

શ્િિાશ્હત યુિકના ઘેિ તેડી લાિિાનો રિિાજ હોિાનુ ંફળીભૂત થાય છે. જે ભાિત 

અને અન્ય દેશોમાં બાળશ્િિાહ અને પુખ્ત ઉંમિે ઘસંસાિ માંડિાની િથાથી અલગ  

હોિાનું જણાય છે. એટલંુ તો િોક્કસ કે, લગ્ન થતા ંપશ્ત-પત્ની તિીક ેસંતાનિાશ્પ્ત, 

એક સામાજીક સંસ્કાિ સિમમાન્ય ગણાતો, જે અદ્યતન સમાજમા ંઉશ્િત મનાય છે. 
સામાશ્જક લગ્ન સંસ્થાના ં મૂળ કટેલા ં પુિાણાં છે, તે ઈસનુી માતા મરિયમ અન ે

પાળકશ્પતા યોસફેના શ્િિાહ અને લગ્ન સંબધંે જાણિા-સમજિા મળે છે. આ સબંધં ે

પશ્ત અને પત્ની િચ્િેની પિસ્પિના શ્િચિાસ અને નીશ્તમતા અંગે પણ સમજ લેિા  

જેિી અન ેઆ બાબત ેિધુ ગભંીિતાથી મનન કિિાની જરૂિ છે.  

    અહીં યુિક યોસફેને દૂત દશમન આપીને શ્િિાશ્હત મરિયમની પશ્િત્રતાની ખાતિી 

આપે છે. આજના જમાનામાં શ્િિાશ્હત યુિક કે યુિતી અગંેની ઇષામખોિની અફિા 

લગ્ન સંબધં થતા ંકા ંતો અટકાિ ેઅથિા લગ્ન તોડાિ ેતેમ પણ બન.ે પશ્ત-પત્નીની 

પિસ્પિની િફાદાિી સફળ લગ્નજીિનનુ ંમળૂભતૂ પરિબળ છે.   

    લગ્ન પછી સતંાનિાશ્પ્ત-પશ્ત-પત્નીનો સમાજમાન્ય અશ્ધકાિ, 

એ પણ લગ્નજીિન સફળ થિા માટે િાિીરૂપ પરિબળ છે. 

સંતાનસુખ સાથે પશ્ત-પત્ની-જે હિે માબાપ બન્યાં છે ત્યાિ ે 

બાળઉછેિની સયંકુ્ત જિાબદાિી ત ે પણ સફળ લગ્નજીિનનુ ં

મહત્ત્િનુ ંપરિબળ છે, તે ભૂલિા જેિું નથી.  

કુટુંબનું ગુજિાન શ્નભાિિાની મહત્ત્િની જિાબદાિી પણ સફળ 

લગ્નજીિનનો એક ભાગ છે. કટુુબંશ્નિામહ પણ પશ્ત-પત્નીની 

સયંકુ્ત જિાબદાિી છે, તે ઘિસંસાિ માંડતા ં યુિક-યુિતીએ 

સમજિી જોઈએ. અદ્યતન યુગમા ં સ્ત્રી પણ આર્જથક 

જિાબદાિીમાં સમકક્ષ િોજગાિી મેળિતી થઈ છે. આથી પરિિાિનાં અગત્યના ં

કામો-િસોઈ બનાિિી, ઘિની સાફસૂફી, ઘિિખિી ખિીદિી, િાસણ-કપડા ં ધોિા,ં 

િગિે ેકાયો પણ પશ્ત-પત્નીએ પિસ્પિ સહકાિથી કિિાની સમજદાિી કળેિિાથી જ 

લગ્નજીિન સખુી બની શકે છે.  

સામાશ્જક સભાનતા કેળિીને સગાંસંબંધી અને સામાજીક વ્યિહાિો જાળિિા માટ ે

પણ પશ્તપત્નીની પિસ્પિની સહમતી હોિી જરૂિી ગણાય. કોઈ દશ્લલ કિ ે ક,ે 

સમાજ િળી આપણા માટે શુ ંકિ ેછે? જેથી આપણે શા માટે સમાજના વ્યિહાિો ક ે

નીશ્તશ્નયમો સ્િીકાિિા? જન્મ રદન, અિે “બેબી શાિિ”, લગ્ન, માંદગી, અકસ્માત, 

મૃત્યુ અને રદલાસાના વ્યિહાિો, િગેિેમાં હાજિ િહેનાિ કે સહકાિ આપનાિ જે કોઈ 

સ્ત્રી-પુરુષોનો સમૂહ, એ જ તો સમાજ છે. અને એટલે જ એરિસ્ટોટલે કહેલંુ છે ક,ે 

“માણસ એક સામાશ્જક િાણી છે.”  જીિનના અનેક તબક્કાઓમા ંસ્ત્રી કે પુરુષ ે

સમાજનો સહાિો લેિો જ  પડતો હોય છે.     

હિે અંતમાં િજૂ કિિાથી તનેા માહત્ત્યમાં કોઈ ફિક પડિાનો નથી, આ બાબત છે-

કટુુબંમા ં ધાર્જમકતા હોિી જોઈએ તે. લગ્ન કિનાિ યુિક-યુિતી લગ્નશ્િશ્ધ 

પોતપોતાના કુટુંબના ધમમ અનુસાિ કિતા હોિાનું સિમસામાન્ય છે. યુિક અને યુિતી 

અલગ અલગ ધમમમાં માનતા ંહોય ત્યાિ ેલગ્ન કયા ધમમની શ્િશ્ધ મજુબ કિિાં તે-

મુખ્ય િચન બની જાય છે. કોઈ િિલો િસ્તો-યુિક્ના ધમમ િમાણનેી શ્િશ્ધ અન ે

યુિતીના અન્ય ધમમ મજુબની-બંને શ્િશ્ધ મજુબ લગ્ન સપંન્ન થતા ંહોય છે. જો બનં ે

લગ્નિાછું એક જ ધમમમા ં માનતા ં હોય તો કોઈ િચન િહતેો નથી. પણ....આિા ં

લગ્નોમાં પણ ભશ્િષ્યમાં ધમમ સબંંધી ગભંીિ મતભેદો ઊભા થતા હોિાના અનેક 

દાખલા બને છે. જેમક,ે લગ્નશ્િશ્ધ કેથશ્લક કે મેથોરડસ્ટ યા સાલિેશન આમીમાં બનં ે

માનતા હોિાથી જે તે ધમમશ્િશ્ધથી લગ્ન થયાં. પણ... દા. ત. કેથશ્લક શ્િશ્ધથી બનંેના 

લગ્ન થયાં હોિા છતા ં ભશ્િષ્યમાં કેથશ્લક પશ્તની કથેશ્લક પત્ની અન્ય શ્િસ્તી 

મંડળી અથિા નિી નિી ફૂટી નીકળેલી શ્િસ્તી શ્મનીસ્રીમા ંજોડાય અને પશ્ત સાથ ે

એ નિા ધમમમાં પશ્ત જોડાય સંઘષમ િાલયા કિ.ે પશ્તની શ્સ્થશ્ત નશ્હ ઘિનો નશ્હ 

ઘાટનો... પશ્ત પોતાની પત્નીન ે લગ્ન જે ધમમ મજુબ થયાં હોય-તે ન બદિા 

સમજાિ-ેઅત્યંત કટોકટીભિી આ પરિશ્સ્થશ્ત લગ્ન શ્િચ્છેદ સુધી લંબાઈન ે

પરિિાિમાં સંતાનો પણ મૂઝંિણમાં મૂકાય જાય. સંતાન માતા તિફી હોય તો બાપ 

ભાિ ેશ્િમાસણમાં આિી પડે. સુજ્ઞ િાિકોન ેઆ મૂંઝિણ અંગ ેપોતાનાં મંતવ્યો તતં્રી 

ઉપિ લખી મોકલિા શ્િનંતી સાથે “Merry Christmas!”           Page 01         
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         દવે આપણી સાથ ેછે –ઈલા જોબર્ટ રિશ્ચિયન (Union City, NJ)   

      આજના આધુશ્નક, ઉચ્િ અભ્યાસી, એડવાન્સ અને સંસ્કૃત સમાજના 

માનવીઓમાં પણ જ્યાિે લગ્ન કે કૌર્ુંશ્બક પ્રચનો ઉપશ્સ્થત થાય છે ત્યાિ ેમાનશ્સક 

િીતે આપણે બધું સ્વીકાિી શકતા નથી. તથેી કયા વંશમાથંી, કુર્ુંબ કરે્લી પેઢીઓથી, 

કયા કુળમાંથી, કઈ જ્ઞાશ્તમાંથી શ્િસ્તી થયા તે પ્રચનો ઊભા થાય છે. ત્યાિ ેઆપણ ે

જોઈએ ક,ે યહૂદી પ્રજા ખૂબ જ િસૂ્ત “બાઇબલ” અને ઈશ્તહાસ કહે છે કે જ્યાિે 

કોઈની ઓળખ જોઈએ ત્યાિ ે પાિં પેઢી સુધીના પૂિાવા અન ે માશ્હતી માગે છે. 

આજે પણ આ પ્રજા-યહૂદી-શ્નયમો પાળવામાં િૂસ્ત અને આજ્ઞાધીન છે. તો ઈસનુા 

જન્મ પવૂનેી ઇસ્રાયલી પ્રજા કવેી હશ?ે ઈસ ુ એ જ મશ્સહા છે તેની કેર્લી 

સાશ્બતીઓ આપવી પડી હશ!ે   

     માથ્થી અને લકૂ બંને પોતાની સુવાતાટની શરૂઆત વંશાવળીથી કિ ે છે. ઈસ ુ

દાઉદ-દાશ્વદ-ના કુળમાંથી આવે છે. જ્યાિે ઈસ ુ યરૂશાલમેમા ંહોસાના નાદ સાથ ે

પ્રવેશે છે ત્યાિ ેલોકોએ ગાય,ુ “દાઉદના દીકિાનો હોજો જય જય હોસાના” દાઉદ 

િાજા હંમેશાં કહ ેછે કે માિા દેવ, માિા દેવ, ઈસુ જ િાજ્યાસન પિ શ્બિાજનાિ છે. 

તેમની વંશાવળી કહ ેછે કે તે દાઉદના કુળનો છે. પૂવટજ આદમ અને હવા ધ્વાિા પાપ ે

પ્રવેશ કયો ત્યાિ ેદેવે કહ્ુ,ં હંુ પાપથી મુક્ત કિનાિ મોકલીશ. ઉત્પશ્િ-૩:૧૫ અન ે

તાિી સ્રીની વચ્િે અને તાિાં સંતાનની, અને તેના ંસંતાનની વચ્િ ેહંુ વેિ કિાવીશ. તે 

તાર ં માથુ ં છંૂદશે ન ે તુ ં તેની એડી છંૂદશ.ે ત્યાિ પછી ઈબ્રાહીમથી પેઢીઓન ે

આશીવાટરદત કિી. અશ્ભશ્શક્ત મશુ્ક્તદાતા મશ્સહા યહૂદાના કુળમા ંઆવવાના છે તે 

દેવે જે ‘પ્રોમીશ’ આપયુ ંહતુ ંતે પરૂં કયુું અને ઈસનુા જન્મ પછી જે વંશાવળી શરૂ 

થઈ હતી તેનો અંત આવ્યો. ઈસુના જન્મ પછી વંશાવળીની જરૂિ નથી.  

      મનષુ્ય દવેની શ્વરધ્ધ જઈન ેપાપ કિ ેતેથી પાપનો મુસાિો-બદલો-મિણ છે. 

ઈસુ ધ્વાિા નવું જીવન મળવાનું છે. પાપીને બદલે ઈસુને પ્રાણ આપવાનો છે. દેવ 

સાથે મનષુ્યનું સમાધાન થાય માર્ ેઈસુ આ જગમા ંઆવ્યા. જ્યાિે સઘળા પાપી 

હતા અને દવેના મશ્હમા શ્વષે અધિૂા હતા ત્યાિ ેનાત-જાત,ઉચ્િ-નીિ, વણટભેદ દૂિ 

કિી સવટનું તાિણ કિવા આવ્યા તેથી માથ્થી તેની સવુાતાટમાં તામાિ, િાહાબ અને રૂથ 

જેવી શ્વદેશી સ્રીઓ જેઓ યહૂદી પ્રજા નથી, તે કુળમાંથી આવી છે તેનો ઉલ્લેખ 

કિ ેછે. બધામા ંપાપ હતુ.ં તામાિ યહૂદાના પરુની પત્ની હતી પણ યહૂદાના પરુોની 

માતા બની, યહૂદાએ અન્યાય કયો પણ દેવ ન્યાયી હતા. િાહાબ વેશ્યા હતી અન ે

યહૂદી પ્રજાના દવે શ્વશ ે સાભંળયંુ હતુ ં તેથી તેથી તેમને મદદ કિી પાપમય જીવન 

છોડયંુ. એક કીિમજી દોિીએ દવેની દયા થકી આખા કુર્ુબંન ે ઈસનુી વંશાવળીમા ં

સ્થાન પ્રાપત થયુ.ં  

     રૂથ મોઆબી સ્રી હતી-યહૂદી નહોતી, પણ સાસ ુનાઓમીનો દવે એ જ માિો 

દેવ, તેનો દેશ  અને તનેા લોકો એ જ માિા-એ વાત સ્વીકાિી પોતાનો દેશ તથા 

પોતાના લોકો છોડી નાઓમી સાથે ઇસ્રાએલ દશેમા ં આવી. તે પણ શ્વદેશી સ્રી 

હતી. દવેના લોકોમા ં તનેો ભાગ ન હતો છતા ં ઈચવિે તનેા શ્વચવાસનો બદલો 

આપયો, ઈસુની વંશાવળીમાં દાઉદ િાજાની દાદી તિીકે સ્થાન પામી! ઈસ ુ તનેા 

કુળમા ંજન્્યા. તનેું જીવન તો ખોવાઈ ગયેલંુ હતુ,ં  પણ દવે પિના શ્વચવાસે તે પાછંુ 

મેળવ્યંુ.  

     માથ્થી-૧:૬મા ંઉરિયાની પત્ની જે બથેશબેા, તેના નામનો ઉલ્લેખ નથી પણ 

ઉરિયા શ્હિીથી ઓળખાય છે. જે દાઉદ િાજાના સનૈ્યનો વફાદાિ યોધ્ધો અન ે

પ્રમાશ્ણક માણસ હતો. તનેી પત્ની સાથે દાઉદ િાજાએ વ્યશ્ભિાિ કયો પણ દાઉદન ે

પોતાના પાપનો પસ્તાવો થયો, િાત-રદન આંસુ સાથે ગુનાની કબૂલાત કિી પાપની 

માફી પછી બથેશબેાથી પુર સલુમેાન આપયો. પવૂટથી પશ્ચિમ જેર્લંુ દૂિ છે તેર્લાં 

આપણા ં ઉલ્લંઘનો દવેે માફ કયાું છે. ન્યાયના રદને ન્યાયથશે પણ તેના પરુ પિ 

શ્વચવાસ કિવાથી દવે ભૂલોની માફીયાિનાથી ક્ષમા કિશ ેઅને આશીવાટરદત કિશ.ે 

િાિ ેસ્રીઓ આપણી નજિે પશ્તત હતી અને શ્વદેશી સ્રીઓ હતી-યહૂદી નહોતી-

પણ દેવની દયા અને ક્ષમાએ તેમને ઈસનુી વંશાવળીમાં સ્થાન આપયુ.ં ઈસનુા 

પૂવટજોમા ંતેમના ંનામ લખાયા.ં  

માથ્થી-૧૦:૩૧ ઘણી િલ્લીઓ-િકલીઓ- કિતાં તમે મલૂ્યવાન છો.  

પાંિમી સ્રી માથ્થી-૧:૧૬ પ્રમાણે મરિયમ િાિ સ્રીઓથી તદ્દન જુદી હતી. ઈસ ુ

મરિયમ ધ્વાિા જન્્યા,જે સંપણૂટ માનવ અન ેસંપણૂટ દવે હતા. પશ્વર આત્મા ધ્વાિા 

કુંવાિી સ્રીના ઉદિે જન્્યા. જે કોઈ તેના પિ શ્વચવાસ કિ ેતનેો નાશ ન થાય પણ 

અનંત જીવન પામ.ે રૂમી-૧૦:૧૭ સંદેશ સાંભળવાથી શ્વચવાસ થાય છે. શ્િસ્તના ં

વિન ધ્વાિા સંદેશો સાંભળવામા ંઆવે છે. દેવ આપણન ેદિિોજ તનેામય જીવવા 

માર્ે પસંદગી કિવાની છૂર્ આપે છે. મરિયમ અન ે યસુફુ-બંનેએ ઈસ ુ માર્ે ત્યાગ 

કિવાનો હતો. તમેનું જીવન પશ્વર હતુ,ં દેવને આધીન થવાનું હતુ.ં બંનેનાં લગ્ન થયા ં

ન હતા.ં યસુફુ નીશ્તવાન પુરષ હતો. મરિયમને છોડી દેવાનો તેને શ્વિાિ આવ્યો, 

પણ પ્રભનુા દૂતની વાણીને આધીન થઈ મરિયમને તેડી લાવ્યો. દેવના વિનન ે

આધીન થયો. મરિયમ ેપશ્તની નશ્હ, દેવની પસંદગી કિી, તેન ેપ્રથમ સ્થાન આપયુ,ં 

માિી નશ્હ તાિી ઈચ્છા પૂિી થાઓ. આપણ ે શ્િસ્તી કરુ્ુંબમાં જન્્યા છીએ ત્યિ ે

આજે આપણા જીવનમા ં પ્રભુનં ે સ્થાન આપયું છે? તામાિ, િાહાબ, રૂથ અન ે

બથેશબેાને તનેા-પ્રભનુા-લોક થવાનું સ્થાન આપયુ.ં ઈસ ુજે ઈમાનએુલ દેવ આપણી 

સાથે છે તે, તેના પિના શ્વચવાસે આપણને તનેી સાથે મેળવશે.આપણાં પાપ માફ 

કિી દેવ સાથે સમાધાન કિાવવા ઈસ ુઆવ્યા.યશાયા પ્રબોધકે ભશ્વષ્ય વિન આપયંુ 

હતુ,ં “જુઓ, કુંમાિી ગભટવતી થઈને પુર જણશ,ે તેનું નામ તેઓ ઈમાનએુલ પાડશે-

એર્લે દવે આપણી સાથ ે છે”-(યશાયા-૭: ૧૪) તે વિન પરૂં પાડવા ઈસ ુ આ 

જગમાં આવ્યા.  

    આજે ઈચવિે આપણા જેવાપાપી, દીન, દરિદ્ર પિ પ્રેમ કિી નાતાલ ઉજવવાની 

તક આપી, શ્વચવાસ, પ્રમે ને ક્ષમાનો ઉપદેશ આપયો. દેવ ેજગત પિ એર્લી પ્રીશ્ત 

કિી કે પોતાનો એકનોએક પુર આપણા સાર આપયો. જેમ તણે ે પ્રેમ કયો તેમ 

આપણે એકબીજા પિ પ્રમે કિીને “શ્િસ્ત જયંશ્ત” સાથટક કિીએ!  

દેવે શ્વચવાસના દીધા કાિણ, ઉિમ ઉદાહિણ સાથ,  

જન્મી ગભાણે કયો પ્રમે  મજુ પિ, દીધું અનંત જીવનનું દાન.                           

                    ઘોડો તથા બકિો-જોઈસી રિશ્ચિયન (Union City, NJ)   

      એક શ્રીમંત માણસ હતો. જાતજાતના જાતવાન ઘોડા ખિીદવાનો તનેે શોખ 

હતો. ઘોડાિમાં પુષ્કળ ઘોડાઓ હાતા પણ પડોશમાં િહેતા એક માણસ પાસ ે જે 

ઊંિી જાતનો ઘોડો હતો, તેવો ઘોડો આ શ્રીમંત પાસ ેનહોતો. ભાિ ેકકમત િૂકવીન ે

શ્રીમંતે આ ઘોડો પાડોશી પાસેથી ખિીદી લીધો. વષો શ્વત્યે આ ઘોડો માંદો પડયો. 

માંદગી ગભંીિ જણાતા ં જાનવિના ડોક્ર્િ પાસ ે આ શ્રીમંત ઘોડાની દવા કિાવવા 

લાગ્યો. રદવસે રદવસે ઘોડાની તશ્બયત સુધિવાને બદલે વધુ બગડતી ગઈ.     

    છેવર્ે એક શ્નષ્ણાત ડોક્ર્િને બોલાવ્યો. આ ડોક્ર્િે ઘોડાને તપાસીને કહ્ુ,ં “આન ે

જીવલેણ શ્બમાિી છે છતા ંહંુ દવા કર ંછંુ. જો રણ રદવસમાં આ ઘોડાની તશ્બયત ન 

સુધિે તો તનેે માિી નાખવાનું ઈંજેક્શન આપવું પડશે.”  

     હવ ે આ વાત ઘોડાની બાજુના ભાગમાં બાધંેલા બકિાએ સાભંળી. નજદીક 

હોવાન ે કાિણ ે બંને એકબીજાના શ્મરો હતા. બકિાએ પ્રથમ રદવસ ે જ સલાહ 

આપતા ંકહ્ુ,ં “શ્મર, કમિ કસ, ઊભો થવા પ્રયત્ન કિ, નશ્હ તો રણ રદવસમાં તાર ં

આવી બન્યંુ જ સમજ.” ઘોડો મહાપિાણે ઊભો થયો. માશ્લક તથા ડોક્ર્િ ખુશ 

થયા. પણ વળી સાંજ પડતાં ઘોડો પાછો ફસડાઈ ગયો. જમીન પિ લાંબો થઈ ગયો. 

બીજી સવાિ થઈ. બકિાએ ફિીથી ઘોડાને હહમત આપી,”શ્મર, કમિ કસ. આમ ફેં ફેં 

થતો િહીશ તો આવતી કાલ બાદ નક્કી તાર ંમોત થશ.ે”  

      ઘોડાએ બકિાની સલાહ સાભંળી. ફિી બળ અજમાવ્યંુ. આગલા રદવસ કિતાંયે 

વધુ સમય ઘોડો ઊભો િહ્ો. માશ્લક તથા ડોક્ર્િને ઘોડાની તશ્બયતમા ંથોડો સુધાિો 

જણાયો. છતા ં ડોક્ર્િે માશ્લકને કહ્ું, “સાંજ સુધી તનેી શ્હલિાલ જોતા િહજેો, 

જેથી કાલે શુ ંકિવુ ંતે નક્કી કિી શકાય.”  બીજા રદવસ ેસાજેં િામા ંબોળેલંુ બીસ્કીર્ 

લોિો થઈ જાય, એમ ઘોડો તો ઢીલોઢસ થઈને બેસી ગયો. રીજે રદવસ ે સવાિ ે

બકિાએ ફિીથી સલાહ આપી, “શ્મર,આમ ઢીલા થય ેિાલશ ેનશ્હ. આજે છેવર્ની 

ઘડી નજીક જ છે. જીવવું ઈચ્છતો હોય તો શૂિાતન દેખાડ!”               Page 02 
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   માશ્લક તથા ડોક્ર્િના આવતા ં વેંત જ ઘોડાએ બકિાની સલાહ માનીન ે ખોંખાિો 

ખાધો, ઊભો થયો, પગ ખંખેયાટ અન ે પંૂછડી ઊંિી કિીને દોર્ મૂકી. આ જોઈ માશ્લક 

તથા ડોક્ર્િ તો ખુશખુશ થઈ ગયા. માશ્લક ડોક્ર્િને કહ,ે “કમાલ થઈ ગઈ, િાલો, 

આજે આપણે સાંજે બકિાને હલાલ કિી શ્મજબાની કિીએ.”  

ઘોડો ઊભી પૂંછડીએ ભાગી ગયો. બકિો હલાલ થઈ ગયો.    

    શ્મરો! જીવનમા ંઆપણ ેસાર ંકિીએ ત્યાિે કદિ થવાન ેબદલ ેઆપણ ેજ નકુસાન 

ભોગવવુ ંપડ ેછે. બકિાએ ઘોડા માર્ે સાર ંકયુું પણ સારં કિનાિ બકિાનો જાન ગયો 

અને ઘોડો બકિાનો ઉપકાિ માનવાપણ ન િહ્ો! 

      પ્રભુ ઈસ ુશ્િસ્તે પૃથ્વી પિના જીવનમાં સાર ંજ કયુું છતા ંભૂખ, તિસ, ફર્કા, 

અપમાન, થૂંક, કોિડા, િાબખા, વગેિે શાિીરિક વેદના ભોગવવી પડી. વધસ્થંભનું િૂિ 

મૃત્યુ એમન ેહંફાવી ના શક્યંુ. પિંત ુઆશ્ત્મક િીતે શ્પતાની સગંત તૂર્ી, શ્પતાએ મુખ 

અવળંુ ફેિવ્યંુ ત્યાિે પ્રભુ ઈસનુી સ્થંભ પિની દદટભિી આહ, “ઓ માિા દેવ, માિા 

દેવ, તેં મને કમે મૂકી દીધો છે?”થી વાતાવિણ ગાજી િહ્ું. બધા િાહક શ્શષ્યો ડિન ે

કાિણ ેબંધ બાિણે સંતાઈ ગયા!      

     શ્મરો! આપણે આ મશ્હનામાં “થેંક્સ ગીહવગ્સ” અને આવતા મશ્હનામા ં

“નાતાલપવટ” ધામધૂમથી ઉજવીશંુ, ત્યાિ ેશ્વિાિ કિવાની જરૂિ છે,  

“પ્રભુ માર્ ેઆપણ ેશું આપયુ?ં”  

શુ ંઆપ પ્રભુ માર્નેો સમય લંૂર્નાિા છો કે પ્રભનુો મશ્હમા કિનાિા છો?  

શુ ંઆપ ભૌશ્તકતામાં ્હાલી િહ્ા છો કે “આવનાિ કોપથી બિવા” પ્રયત્ન કિનાિા 

છો? આજે દવેળો ખાલી પડયા ં છે, અન્યધમીઓ આપણાં દવેળો ખિીદી તમેા ં

મૂર્તતઓ મૂકે છે.  

     ઘણાં દેવળો અને યહૂદી સભાસ્થાનોમાં દસ આજ્ઞાઓને બદલે છડેિોક દસેદસ 

આજ્ઞાભગં થઈ િહી છે. આમ થવાનું કાિણ શ્િસ્તીઓ પોત ે જ છે. આજે 

શ્િસ્તીઓએ જાગવાની વેળા આવી ગઈ છે.       

     વાિતહવેાિોએ કે કોઈની ‘એનીવસટિી’ કે ‘બથટ ડે’ કે લગ્નની પાર્ીઓમા ં

ભભકાદાિ વસ્રો તથા ઘિેણાંઓનો ઠઠેિો કિનાિા શ્િસ્તીઓની ભિપૂિ હાજિી 

આનંદ તો જરૂિ આપે છે, પિંત ુતે સાથે આપણન ેશ્વિાિ કિતા પણ કિી દે છે. આવી 

પાર્ીઓમાં જતા શ્િસ્તીઓ િોજબિોજની િશ્વવાિની ભજનસવેામાં ક્યાં સતંાઈ 

જાયછે? પ્રભનુું જેઓને ભય છે, પ્રભ ુપ્રત્યે જેઓન ેસન્માન છે, પ્રભુની હાજિીનુ ં

જેમને ભાન છે, તેવી વ્યશ્ક્તઓ કુર્ુંબનાં નાનામંોર્ાં સાથે પ્રભઆુિાધનામા ં

ઉત્સાહપવૂટક ભાગ લે છે. જ્યાિે પ્રભઆુિાધનામાં ભાગ ન લેવા જૂઠઠા ં બહાના ં

સમાજ ધિે ત્યાિ ેપ્રભુ જ કોપથી એવાઓને બિાવે!  

      “બાઇબલ” શ્નયશ્મત વાંિો છો તો “પશ્વર આત્માથી ભિપૂિ થાઓ! ગીતોથી, 

સ્તોરોથી તથા આશ્ત્મક ગાયનોથી એકબીજાની સાથે વાતો કિીને આપના ંહૃદયોમા ં

પ્રભનુાં ગાયનો તથા ભજનો ગાઓ!” આત્માનો અવાજ સાભંળો અને દવેિશ્હતની 

સગંત કિતાં દવેસશ્હતની સગંત માણવા સમયનો સદુપયોગ કિો!             

                             સ્વગીય દવૈી િાજ્ય-િેવ, સ્નેહલતા એ. પર્ેલ (Brooklyn, NY)        

       વ્યશ્ક્તગત જીવનમાં દવેનું િાજ્ય: પ્રભુ ઈસ ુ ફિોશીઓને જવાબ આપે છે, 

“ઈચવિનું િાજ્ય તો તમાિામા ં છે.” (લૂક: ૧૭:૨૧) આ સંબંધી શ્વિાિ કિીએ. 

માિી પાળક દીકિીના િિટમા ં કરે્લાંક સભ્યો આશ્ત્મક િીતે ભૂખ્યા અન ે શ્િસ્તી 

શ્શષ્યપણામાં વૃશ્ધ્ધ્ધ પામવા શ્િસ્તકેન્દ્રીય શ્શષ્યપણા પિ વધુ ભાિ મૂકે છે. મંડળીનુ ં

આ ગપૃ “God is not Dead” નામની મવુી પિ ખાસ અભ્યાસ કિ ે છે. માિી 

દીકિીના કુર્ુબં સાથે આ મવુી જોવાની મને તક મળી. દવેનું િાજ્ય પ્રત્યેક વ્યશ્ક્તમા ં

િહેલંુ છે; પણ વ્યશ્ક્ત જ્યાિે પોતામાં િહેલા આકાશી િાજ્ય શ્વષે સભાન હોય છે, 

ત્યાિ ેદેવનુ ંિાજ્ય કેવી િીતે વૃશ્ધ્ધ પામે છે-તેનું સ્પષ્ટ શ્િર આ મુવી િજૂ કિ ેછે. આ 

મુવીમાં શ્વશ્વધ પારો શ્િસ્તી જીવનની વાસ્તશ્વકતા િજૂ કિ ેછે, જેવી ક,ે ઉપેક્ષા, 

સભાનતા, અજ્ઞાનતા, ઈન્તેજાિી અને વૃશ્ધ્ધ, ઈત્યારદ. આ મુવીનું એક દૃશ્ય આપની 

સમક્ષ િજૂ કિતાં પ્રાથટના કરં છંુ કે, પ્રભુ આપણાં અંતિિક્ષઓુ ખોલે અને દવેના 

િાજ્યની વૃશ્ધ્ધ માર્ે આપણે સહાયભૂત બનીએ.   

      એક પ્રોફેસિ પોતાના વગટના દિેક શ્વદ્યાથીન ેકાગળ ઉપિ “ઈચવિ મૃત છે.” એ 

શબ્દો લખી પોતાની સહી સાથનેો પર પ્રોફેસિન ે પાછો આપવા ફિજ પાડ ે છે. 

પ્રોફેસિની ધાકધમકી અન ે તેમના આદેશ શ્વરધ્ધ જવાના અજંામના ભયથી 

શ્વદ્યાથીઓ પ્રોફેસિની સૂિના મજુબ કાગળ લખી સહી કિ ે છે. પણ એ વગટમા ં

જોશુઆ નામનો શ્વદ્યાથી તનેામાં િહેલા આકાશી િાજ્યને પ્રાધાન્ય આપતા,ં 

આવનાિ પરિણામનો શ્વિાિ કયાટ શ્વના પ્રોફેસિની સૂિના પ્રમાણ ે “ઈચવિ મૃત 

છે.” એમ લખવાની સાફ ના પાડ ે છે. જોશઆુન ેરણ વાિ પોતાના શ્વિાિો િજૂ 

કિવાની તક આપવામાં આવી. તણેે એક પાળકની સહાય વડે પોતાની દલીલ માર્ ે

આ કલમ પસંદ કિી, “જો કોઈ જાહેિમા ંમને કબૂલ કિીને સાક્ષી આપશ,ે તો પણ 

સ્વગટમાંના માિા શ્પતાની સમક્ષ તનેે માન્ય િાખીશ. પિતંુ જો કોઈ જાહેિમા ંમાિો 

નકાિ કિશ,ે તો સ્વગટમાંના માિા શ્પતાની આગળ ખુલ્લી િીતે હંુ તેનો ઈન્કાિ 

કિીશ.” (માથ્થી:૧૦: ૩૨, ૩૩)  

      આ વગટમા ં જોશઆુએ બિાવ પક્ષ ે શ્વશ્વધ દાખલા આપતા ં યોગ્ય િજૂઆત 

કિી. ત્યાિ બાદ પ્રોફેસિ ે પણ જોશઆુની દલીલોનું ખંડન કિવા જોિદાિ પ્રયત્નો 

કયાટ. આ સમયે જોશઆુની ‘ગલટ ફ્રેન્ડ’ પણ તનેે છોડીને જતી િહી. આવી 

પરિશ્સ્થશ્તમાં જોશઆુ નાહહમત થતો નથી. આખિે રીજા પ્રયત્ન વખત ે તેણ ે

પ્રોફેસિન ેસીધો જ પ્રચન કયો, “પ્રોફેસિ, શું તમ ેઈચવિને શ્ધક્કાિો છો?” પ્રોફેસિ 

પોતાની હૈયા વિાળ બહાિ કાઢતા ં આ પ્રચનનો હકાિમા ં જવાબ આપે છે. રીજી 

ગિમાગિમ અને ઉિેજનાભિી િિાટ-શ્વિાિણાને અંતે એક પછી એક શ્વદ્યાથીઓ 

ઊભા થાય છે અને દિેકના કાગળ પિ આ પ્રમાણે શબ્દો લખેલા હતા, “God is 

not Dead”: ‘ઈચવિનું િાજ્ય માિામાં િહેલંુ છે.-આ સત્યન ેસમથટન આપતા ંયોગ્ય 

સમયે જોશઆુએ આવનાિ પરિણામની પિવા કયાટ શ્વના આ સત્ય પરિશ્સ્થશ્ત સામ ે

ર્ક્કિ ઝીલી, પરિશ્સ્થશ્ત બદલી નાખી. આ પ્રોફેસિની ઈચવિમાં માનતી ‘ગલટ ફ્રેન્ડ’ 

તેમન ેછોડીને જતી િહે છે, પ્રોફેસિ તેન ેમનાવવા તેની પાછળ દોડ ે છે અને એક 

કાિની અડફરે્માં આવી જતા ં મિણતોલ ઈજા પામે છે અને પોતાની અંશ્તમ 

ઘડીઓમાં આ પ્રોફેસિ કબૂલ કિ ેછે કે, “God is not Dead.”  

      આ જ મવુીમા ંબીજંુ એક પાર પણ આપણાં રૂવાડાં ખડાં કિી દે એવું છે. એ  

જ કોલેજની એક અન્યધમી શ્વદ્યાર્તથની પ્રભમુાં શ્વચવાસ કિતી હોય છે. એક રદવસ ે

તેનો નાનો ભાઈ પોતાની બહનેન ેશ્િસ્તી ધમટ શ્વષે સાભંળતા ંજોઈ જાય છે. અન ે

આ સંબંધી પોતાના શ્પતાને ખબિ આપે છે. રૂઢુિૂસ્ત શ્પતા શ્નદટય બની દીકિીન ે

માિીને ઘિની બહાિ કાઢી મૂકે છે. આ લાિાિ, દુ:ખી અને બેસહાય યુવાન દીકિી 

નજીકના એક પ્રભ ુમંરદિમાં આશિો લઈ પિવરિશ પામ ેછે. આવી પરિશ્સ્થશ્તમા ંતે 

પ્રભનુો નકાિ કિતી નથી. આગળ જતા ંતે પ્રભનુી દાસી બને છે.  

     વાિક શ્મરો! આપણા પ્રત્યકેમાં દવેનુ ંિાજ્ય સમાયલેું છે. આપણ ેદિેકે આપણા ં

કાિભાિનો શ્હસાબ ઈચવિને આપવાનો છે.  

     આ સત્ય બાબત સંબંધી આપણે આંખ આડા કાન ન કિીએ. મનન અને શ્વિાિ 

કિતાં તેનો પ્રત્યુિિ આપવા પ્રયત્ન કિીએ!  

“બાઈબલ સ્ર્ડી”-નવે્ બિ-ડીસે્ બિ, ૨૦૧૪ના પ્રચનો: 

શ્વભાગ ૧. કાળવતૃાતં, ૨ િાજા અન ેયહોશઆુમાથંી શોધીન ેજવાબ આપો;      

પ્ર. ૧). કોણ, કોન,ે કોના માર્ે  પિાસ હાથ ઊંિી ફાંસી બનાવી?   

પ્ર. ૨) કોણે ગુસ્સે થઈને અહાચવિોશ િાજા પિ હાથ નાખવાની કોશ્શષ કિી?  

પ્ર. ૩) દવેના મંરદિ આગળ ઊંધો પડીને પ્રાથટના કિતો હતો?  

પ્ર. ૪) કોણે માણસ મોકલીને નામાનને શુ ં કિવા કહ્ુ?ં  

પ્ર. ૫) એલીયાએ િીતે યદટન નદી પાિ કિી?  

શ્વભાગ ૨. યનુા, હજકીયલે, લકૂ અન ેયોહાનના આધાિ ેજવાબ આપો;   

પ્ર. ૧) યહોવાહે કહ્ું ક,ે તને રકકાયોનના વેલા માર્ે દયા આવે છે તો મને કોના માર્ ે

દયા ન આવ?ે  

પ્ર. ૨) પ્રભુ યહોવાહ ઈસ્રાએલના સિદાિોને શુ ંકહે છે?  

પ્ર.૩) કોણ,ે કોને કહ્ું ક,ે ઈસ્રાએલ પુરો ઠિાવેલે સમયે પાસ્ખાપવટ પાળે? Page 03    
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પ્ર. ૪) કોણ પોતાની તલવાિ લઈન ેતે પિ પડયો?    

પ્ર. ૫) કોણે એક રદવસમાં અિામના એક લાખ પાયદળ શ્સપાઈઓને માિી નાખ્યા?   

શ્વભાગ ૩. યોહાન, કિથંીઓ ૧, િોમનમાથંી શોધીન ેખાલી જગ્યા પિૂો;  

 પ્ર. ૧) કેમક ે દવેે જગત પિ એર્લી પ્રીશ્ત કિી  ______________ . (આખંુ 

વાક્ય પૂરં કિો)      

પ્ર. ૨) ઈસએુ ઉિિ દીધો, જે કોઈ આ પાણી પીએ  ____________ . (આખંુ 

વાક્ય પૂરં કિો)     

પ્ર. ૩) હવે ___ , ___ , ___ , રણે ર્કી િહે છે, પણ તઓેમાં ___ , ___ , છે.   

પ્ર. ૪) કેમક ે દેવનું િાજ્ય  ___ નથી, પણ ___ , ___ , ___ , મળતો ___ 

એઓમા ંછે.    

પ્ર. ૫) દૈશ્હક મન તે ___ છે, પણ ___ , ___ , તે  ___ તથા ___ છે.  

 “બાઈબલ સ્ર્ડી” સપર્ે્ બિ-ઓક્ર્ોબિ-૨૦૧૪ના પ્રચનોના સાિા જવાબો 

મોકલનાિ ‘બાઈબલપ્રમેી’ઓની યાદી. સૌને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”ના ં

અશ્ભનંદન!  

૧) ભાનુમતી રિસ્ર્ી-કેશ્લફોર્તનઆ ૨) િીબેકા ડાયલ-ન્યુયોકટ  

૩) લીલીયન જે. જોન-નોથટ બગટન  ૪) એશ્મલ્યા રિસ્ર્ી-જસી સીર્ી  

૫) સ્ર્ેલા પિમાિ- નોથટ બગટન    

* “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”ને મળેલા ંદાનની યાદી-  

- એશ્મલ્યા રિસ્ર્ી-ન્યુ જસી   $10/ , -સયટબેન એ. જે્સ-ન્યુ જસી $20/   

-કેતન દેસાઈ-શ્શકાગો-$20/         

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

                            એન ેઈસ ુકહશે ેસૌ –કતાટ” (સ્વ) િેવ. મનુભાઈ વી. રિશ્ચિયન   

ઓ! કૃપા પામેલી તવ કૂખ ેપરુ અવતિશે,  

એને ઈસ ુકહેશ ેસૌ....... ર્ેક.  

િારી અંધાિ ેજામી, ઠંડી વિસે કડકડતી,  

દૂત ેદશટન દીધા,ંમેષપાળ થયા ભયભીત, 

જંગલ્લમાં જ્યોત પ્રકાશે, અવશ્ન પિ ઉલ્લાસ 

એ શાંશ્તસુત જનમશ.ે..૧  

અંતિની વાત કોને કહવેી, અર્પર્ી અસંભશ્વત,  

રદલને આઘાત લાગ્યો, ને મન થયુ ંભયભીત,  

શ્પ્રતમની પ્રીત તૂર્ી, મનાવું શી િીત,  

એ જગતાિક જનમશ.ે..૨  

શ્સશ્મયોને વાત જાણી, હષટ થયો મનમાંહી,  

હવે અંત ભલે ને આવ,ે ભીશ્ત નથી િશ્હ કાંઈ, 

ભાગ્ય થયાં દશટન, સાથટક થયુ ંજીવન,  

મમ આંખે તાિણ જોયંુ...૩  

જાગો જગના લોકો, શાને કિો છો જીદ,  

આવો ઈસ ુપાસ,ે બોલાવે ખશ્િત.  

નકલંક નાથ નાઝાિી, પ્રેમ પરુ છે સાક્ષાત,  

ઓ! જગતાિક જન્યો...૪   

POEM BY RUTH SCOTT HUSBAND  
(Reading-John 1:14-18) 

Just a Sumbol  

There’s a candle in my window  

With its halo of bright gold,  

Telling with each tiny flicker  

Of the joy each heart can hold.  

At this joyous Christmas season  

For each passer-by to see,  

Ponder on his way and reason,  

This is just as it should be.  

For when Christ was born in Bethlehem,  

In a manger, bare and cold,  

Ther was no fire to brighten it,  

And few comforts, we are told,  

So the light that’s in my window,  

Shedding warmth with every ray,  

Is just a symbol of the light  

That came to bless our earth that day!  

કિકિની લપ લપ- A. B .C . અમદાવાદ 

ઘિ ઘિમાં કિકિ,  

િાજ દિબાિમા ંકિકિ,  

કામકાજમા ંયે કિકિ,  

સમાજમાં ભવ્ય કિકિ.  

કિકિમા ંભયુું પ્રદષુણ,  

કિકિમા ંથાયે દોષાિોપણ,  

પોતાની સફાઈનું ડહાપણ,  

પૂિી મુખાટઈનું પ્રદશટન.  

 કિકિમા ંનિી હોંસા તોશી,  

 ક્કિકિમા ંજબિી િસાકસી,  

 કિકિમા ંછે પક્ષાપક્ષી,  

 કિકિમા ંથાય: ખેંિાખેંિી, 

 તડાતડી, લડાલડી, માિામાિી,  

 શ્વશાંશ્ત, શ્વષાદ, શ્વપશ્િ.  

  ઇસ્રાયલી પ્રજાની કિકિ,  

  મુસા સામેની િકમક,  

   ખોિાક માર્નેી િકઝક,  

  પાણી માર્નેી બકબક,  

કિકિમા ંબલૂ્યા િમત્કાિ,  

કિકિમા ંશ્વસાયાટ ઉપકાિ,  

  કિકિમા ંગમુાવ્યા શ્જવંત દવે,  

 કિી િહ્ા મૂર્તતની સવે.  

  િાલીસ વિસનું પયટર્ન,  

  િાનમા6 થઈ િઝળપાર્,  

ગુમાવ્યા દેશ કનાન,  

િેશ્ગસ્તાન બન્યંુ કબ્રસ્તાન,  

પ્રભનુી પસંદ પામેલી, 

વહાલી પ્રજા ઈસ્રાયેલી,  

થઈ પાખંડી આડી,  

િાહને લીધા તિછોડી,  

 દુશ્નયાભિમાં દીધી શ્વખેિી,  

જમાત જબિી હઠીલી,  

પૂિી બની અપકાિી,  

તોયે પ્રભુ શ્પતાન ેપયાિી.  

(અંગ્રેજી અને ગુજિાતી િિનાઓ શ્રીમતી રૂથબેનનાં સંગ્રહના સૌજન્યથી)    

* અમેરિકામા ં િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબનેને American Christian 
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તા .૧૫ નવે્બિ ૨૦૧૪થી શરૂ થતી અિજી કિવાની મુદત છેક તા. ૧૫ 

ફેબ્રુઆિી,૨૦૧૫  સુધીની િહેશે.આ મદુત કુલ રણ મશ્હના સુધીની છે,.જો ક ેહજી 

આ મદુતમા ંફેિફાિ થવાની શક્યતા છે-મુદત વધ ેપણ ખિી. .  

કેર્લાંક િાજ્યોમા ં આ મુદત ૧૫ એશ્પ્રલ, ૨૦૧૫ સુધી લંબાવાઈ હોવાના 

આધાિભતૂ સમાિાિ છે . 

જેઓ નવે્ બિ ૧૫, ૨૦૧૪થી ડીસે્બિ, ૨૦૧૪ સધુીમા ં“ઓબામા કેિ ” હલે્થ 

ઈન્સ્યોિન્સ મેળવવા માર્ે અિજી કિી દેશે તેઓને તા  .૧ જાન્યુઆિી , ૨૦૧૫થી જે 

તે એજન્સીનો પલાન પસંદ કયો હશે, તેના તિફથી ‘હેલ્થ કવિેજ’ શરૂ થઈ જશે.     

જેઓ તા. ૧૬ ડીસે્ બિ, ૨૦૧૪ પછી “ઓબામા કેિ ” હલે્થ ઈન્સ્યોિન્સ મેળવવા 

માર્ે અિજી કિશ,ે તેઓન ેફેબ્રુઆિી ૧, ૨૦૧૫થી જે તે એજન્સીનો પલાન પસદં 

કયો હશ,ે તેના તિફથી ‘હેલ્થ કવિજે’ શરૂ થઈ જશે.      

અને આમ જાન્યુઆિી, ૨૦૧૫મા ં જેઓ “ઓબામા હેલ્થ કેિ” ઈન્સ્યોિન્સ   

મેળવવા માર્ે અિજી કિશ,ે તેઓને માિટ ૧, ૨૦૧૫થી જે તે એજન્સીનો પલાન 

પસંદ કયો હશ,ે તેના તિફથી ‘હેલ્થ કવિજે’ શરૂ થઈ જશે.   

એ જ િીતે ફેબ્રુઆિી૨૦૧૫મા ં જેઓ “ઓબામા હલે્થ કેિ” ઈન્સ્યોિના  મેળવવા 

માર્ે અિજી કિશ,ે તેઓને એશ્પ્રલ ૧, ૨૦૧૫થી જે તે એજન્સીનો પલાન પસંદ કયો 

હશ,ે તેના તિફથી ‘હેલ્થ કવિજે’ શરૂ થઈ જશે.                

ઉપિોક્ત રણ મશ્હનાની મુદતમાં જે કોઈ અિજી કિવાનુ ંિૂકી જાય તો ફિીથી જ્યાિે 

“ઓપન એનિોલ્ડમેન્ર્ પીરિયડ”  જાહેિ કિવામાં આવે ત્યાિ ેજ અિજી કિવા મળે.  

શ્સવાય ક ેસિાવાિ ખાસ મુદત જાહેિ કિવામાં આવે તો, અિજી કિી શકાય .એનો 

અથટ એવો નથી ક,ે ઉપિોક્ત મદુત પૂિી થતા ં કોઈ ખાસ “ઓપન એનિોલ્ડમેન્ર્ 

પીરિયડ”આવ?ે   

  ૨૦૧૫ માર્ ેઅિજી કિવા માર્ ેગયા વષટ માફક જે તે િાજ્યના વતનીએ જે તે 

િાજ્યની ‘માકરે્ પલેસ’ ની વેબ સાઈર્ ઉપિ ‘ઓન લાઈન’ અિજી ફોમટ ભિવાની 

િહેશે. ‘ઓન લાઈન’ અિજી કિવા માર્ે સ્પષ્ટ સમજ મેળવી લેવી જરૂિી છે . 

‘ઓન લાઈન’ અિજી ફોમટ ભિવું સિળ છે, ખાસ કોઈ મૂઝંવણ કે હિતા જેવું નથી .

કેમક,ે અિજી કિનાિે પોતાની અન ેજો ફેશ્મલીમાં ‘સ્પાઉસ’-પશ્ત./પત્ની-અને ૨૧ 

વષટથી ઓછી ઉંમિના ંસંતાનો હશ ેતો તે દિેકની શ્વગત આપવાની હોય છે. જે અંગ ે

ફોમટ ભિનાિને ખબિ હોય જ.  

કાયદેસિ અમેરિકામાં વસનાિે માકરે્ પલેસના પોતાની પસંદગીના કોઈ એક પલાન, 

જે તે એજન્સીમાં સિકાિમાન્ય ‘પોશ્લસી’ ફિશ્જયાત ખિીદવી પડશ.ે અને પસદં 

કિેલા પલાનનું માશ્સક શ્પ્રશ્મયમ િૂકવવાનું િહેશે.     

“હેલ્થ ઈન્સ્યોિન્સ સ્વીકાિનાિ ેઆ નવા કાયદાની જોગવાઈ મજુબ અિજદાિની 

કુલ વાર્તષક આવકના 1%થી 2.5% પ્રમાણે માશ્સક શ્પ્રશ્મયમ િૂકવવાનુ ં િહેશે. જે 

આદેશ અશ્ધકૃત કાિદેસિનો નથી કેમક,ે અિકદાિ પોતાની વાર્તષક આવક્ના 1%થી 

2.5% મજુબનુ ં માશ્સક શ્પ્રશ્મયમ િૂકવી શક ે તેમ નશ્હ હોય તેઓને “મેરડકેઈડ” 

અથવા “મેરડકેિ”-હેલ્થ ઈન્સ્યોિન્સ મેળવવાપાર ગણાશે.  

આથી આર્તથક આવક મયાટદા મજુબ અિજદાિને શ્વના શ્પ્રશ્મયમે અથવા તો નજીવા 

શ્પ્રશ્મયને “ઓબામા હેલ્થ કેિ” મળી શકશે આવી ઉદાિ જોગવાઈન ેકાિણ ેતો હથે 

ઈન્સ્યોિન્સના નવા કાયદાને “એફોડટએબલ હેલ્થ કેિ”-પોષાય તવેોઆિોહ્ વીમો-

નામ આપવામાઆંવ્યંુ છે અને આ કાયદાનું નામ સાથટક પણ કહવેાય!     

જેઓ  “ એફોડટએબલ હેલ્થ કેિ ”ઈન્સ્યોિન્સ મેળવવાને પાર હશ ે છતાં તા. ૧૫ 

નવે્ બિ ૨૦૧૪થી તા. ૧૫ ફબે્રઆુિી, ૨૦૧૫ સધુીમાં કે ત્યાિ બાદ લંબાવેલ 

મુદત દિ્યાન અિજી કિીન ે “ઓબામા કેિ” નશ્હ સ્વીકાિે તઓેન ેસને ૨૦૧૫ના 

વષટ માર્ે પુખ્ત ઉંમિની વ્યશ્ક્તદીઠ  વાર્તષક ‘પેનલ્ર્ી’   $  325.0 અને સંતાનો માર્ ે

સંતાનદીઠ $162.50  તથા અિજકતાટની વાર્તષક આવકના 2%-એમ બમેાંથી જે 

વધુ િકમ હશ ેતેર્લી વાર્તષક ‘પેનલ્ર્ી’ િૂકવવાની િહેશે, અને આ પ્રકાિના ફેશ્મલીન ે

પોતાની આિોગ્ય સાિવાિનો 100% ખિટ જાત ેિૂકવવો પડશે. તથા આ પ્રકાિના  

ફેશ્મલીને જે તે હોશ્સ્પર્લની ‘િેિીર્ી’નો લાભ મળશ ેનશ્હ.   

આ પ્રકાિના ફેશ્મલીમા ંપશ્ત-પત્ની અને 21 વષટથી ઓછી ઉંમિનાં બે સંતાનો,એમ   

િાિ-૪ જણના ફેશ્મલી જો “એફોડટએબલ હેલ્થ કેિ” માર્ે સમયસિ માર્ે અિજી ન 

કિ ે તો પશ્ત-પત્નીના $325.00  + $ 325.00  + ૧૮ વષટથી ઓછી ઉંમિના ં બે 

સંતાનોના $325.00= $975.00  વાર્તષક પેનલ્ર્ી અથવા પશ્ત-પત્નીની કુલ વાર્તષક 

આવક જો $50,000.00 હોય તો તે િકમના 2% મજુબ $1,000.00 વાર્તષક 

િૂકવવાના થાય. આર્લી િકમ િૂકવ્યા પછી પણ જો હોશ્સ્પર્લમાં દાખલ થવું પડ ે

તેવી શ્બમાિી આવી પડ ેતો સ્વખિટનો કમિતોડ બોજો ભાિ ેપડી શક ેછે. કોઈ એવી 

ગણતિી કિ ે ક,ે “ઓબામા કેિ” માર્ે અિજી કિીને માશ્સક ભાિ ે શ્પ્રશ્મયમ િૂકવવા 

કિતાં વિસના $1,000.00 પેનલ્ર્ી તિીકે િૂકવવા સાિા. પણ... શ્બમાિ પડયે 

ડોક્ર્િની શ્વઝીર્ની ફી, ડોક્ર્િે ભલામણ કિેલી દવા ખિીદવાનો ખિટ, વગેિે કુલ ખિટ 

પેનલ્ર્ીના વાર્તષક $1000.00 કે જે હોય તે િૂકવવા સાિાની ગણતિી ખોર્ી પડી શક ે

છે.      

“એફોડટએબલ હલે્થ કેિ” 2015 અંગે વધુ શ્વગત આગામી અંકે......  

* સને ૨૦૧૫ માર્ે “સોશ્શયલ સીક્યોિીર્ી તરં” તિફથી ફેિફાિની સિાવાિ 

માશ્હતી પ્રશ્સધ્ધ થયેલી છે.  

આ માશ્હતી મજુબ ૨૦૧૫મા ંસોશ્શયલ સીક્યોિીર્ી તંર તિફથી મળતી માશ્સક જે 

તે િકમમા ં1.7%નો વધાિો મળશ.ે  

આ માશ્હતી મજુબ ૨૦૧૫મા ં એક “ક્વાર્િ”-વકટ િેરડર્-મેળવવા માર્ ે ઓછામા ં

ઓછી $1,220.00ની આવક ઉપિ યોગ્ય ર્ેક્ષ િૂકવેલો હોવો જરૂિી.  

વષટની વધમુાં વધુ 4 “વકટ િેરડર્” મેળવવા $1,220.00 x 4=$4,880.00 કે તેથી 

વધુ વાર્તષક આવક ઉપિ યોગ્ય ર્કે્ષ િૂકવવો જરૂિી.      

સને 2015 માર્ે એ્પલોયી 7.65% ર્કે્ષ િૂકવવાનો હોય છે. જ્યાિે સેલ્ફ-

એ્પલોયીએ 15.30% ર્કે્ષ િૂકવવો પડે.  

સને 2015મા ંવધમુાં વધુ ‘ર્ેક્ષેબલ ઈન્કમ’ $118,500.00 જાહેિ થયેલી છે, જે 

ફક્ત OASDI-Old-Age Survivers, and Disability Insurance-ના લાભો 

મેળવવા માર્નેી ર્ેક્ષ િૂકવવાની મયાટદા છે.      

સને 2015મા ં SSI-Supplemental Security Income-એક વ્યશ્ક્ત-સીંગલ-ની 

માશ્સક વધમુાં વધુ $733.00, જ્યાિે ‘કપલની માશ્સક વધુમા ં વધુ $1,100.00 

જાહેિ થયેલી છે.        

* ભાિતની મોદી સિકાિ ે‘આધાિ કાડટ’ મુદ્દે એક મહત્ત્વનો શ્નણટય લીધો છે.  

હવેથી શ્વદેશ જવા ઈચ્છુક ભાિતીય નાગરિક પાસ ે  ‘આધાિ કાડટ’ હશ ેતો જ તે 

વ્યશ્ક્તન ે ‘ભાિતીય પાસપોર્ટ’ ઈસ્યુ થશે. શ્વદેશ જવા ઈચ્છુક લોકો પાસ ેઆધાિ 

કાડટ નશ્હ હોય તેઓને તમેને ‘ભાિતીય પાસપોર્ટ’ ઈશ્યુ થશે નશ્હ.  અથાટત જેઓ 

‘આધાિ કાડટ ધિાવતા હશ ેતેઓને જ ‘ઈશ્ન્ડયન પાસપોર્ટ’ મળી શકશે.  

   ‘ઈશ્ન્ડયન પાસપોર્ટ’ ઈશ્ય ુકિતી વખતે પોશ્લસ તપાસ હવે ભૂતકાળ બનશે અન ેપોશ્લસ 

સ્ર્ેશને જવાની પિોજણમાંથી મુશ્ક્ત મળશે. કાિણ, વ્યશ્ક્તના ‘આધાિ કાડટ’માં  જે તે 

વ્યશ્ક્તની પૂિતી માશ્હતી ઉપલબ્ધ હશે જ. આમ થવા પાછળનંુ કાિણ એ પણ છે કે 

ભાિતના શ્વદેશ મંરલાય ે ‘ઈશ્ન્ડયન પાસપોર્ટ’ની અિજી કિતા લોકોની ઓળખ માર્ ે

“આધાિ કાડટ” અન ે જે તે વ્યશ્ક્તના રિશ્મનલ િેકોડસટ અન ે અન્ય ’બેકગ્રાઉન્ડ’ની તપાસ 

“નેશનલ િાઈમ બ્યૂિો’ના આંકડાઓ ઉપિ શ્વચવાસ કિવાનો હાલમાં પ્રસ્તાવ મૂકેલો છે. 

ભાિતીય મંરાલયના દૂતાવાસ, પાસપોર્ટ અન ેશ્વઝા શ્વભાગે “ગૃહ અન ેકાનૂન મંરાલય”ની 

સાથે પાસપોર્ટ િજૂ કિતી વખતના શ્નયમોમાં થઈ િહેલા બદલાવ અગેં નવી નીશ્ત 

અપનાવવા પ્રસ્તાવ મૂકેલો છે. આ સંબંધી િિાટ બાદ વહેલી તકે શ્નયમો જાહેિ થશે. સૂરોના 

જણાવ્યા મુજબ વડાપ્રધાનશ્રીના આદેશ બાદ આધાિ કાડટને ભાિતીય પાસપોર્ટ િજૂ કિતી 

વખતે અશ્નવાયટ દસ્તાવેજ તિીકે ગણવા િિાટશ્વિાિણા િાલી િહી છે.  

* ઈશ્ન્ડયાના શ્વઝા, ઈ શ્ન્ડયન પાસપોર્ટ ‘કેન્સલ કિાવવો’, વગેિે કાયટવાહી માર્ે 
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       સપર્ે્બિ,   ઓક્ર્ોબિ,  નવે્ બિ અન ેડીસે્ બિ-2014 શ્વઝા બલુરે્ીન  

ફશે્મશ્લ કરે્ગેિી  સપર્ે્બિ-14 ઓક્ર્ોબિ-14  નવે્બિ-2014 ડીસે્ બિ-2014 

F-1 01May-07 22 May-07 01 June-07 22 June-07 

F-2 A 01 Jan-13 01 Feb-13 01 March-13 22 March-13 

F-2 B 01 Sep-07 01 Nov-07 01 Jan-08  22 Feb-08 

F-3 15 Nov-03 01 Dec-03 08 Dec-03 15 Dec-03 

F-4 01 Jan-02 22 Jan-02 08 Feb-02 22 Feb-02 

પાછળના રણ મશ્હનાની શ્વગતના આધાિે પાિંયે કરે્ગેિી દિ માસે આગળ વધ ેછે ક ે

નશ્હ? વધ ેછે તો કરે્લી ત ેજાણીન ે શ્વઝા ક્યાિ ેનીકળશે તનેો અદંાજ કાઢી શકાય. 

ઉપિોક્ત કોઠા મજુબ ડીસે્ બિ-2014ની શ્વઝાની શ્વગત નીિે મજુબ છે:-    

F-1-“અમેરિકન સીર્ીઝન”ના ંસગીિ અને 21 વષટ ક ેતથેી વધ ુઉંમિના ંઅપિશ્ણત 

સંતાનો-22 June-07-(21 રદવસ આગળ વધી છે.)    

નોંધ: (“યએુસ સીર્ીઝન”નાં પશ્ત/પત્ની, 21 વષટથી ઓછી ઉંમિના ંઅપિશ્ણત  

સતંાન, માતા/શ્પતા (ફાઈલ અલગ અલગ કિવી)ને શ્નકર્તમ કરુ્ુબંજન તિીક ે 

તત્કાલીન શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્તષક શ્વઝા-ક્વોર્ા મયાટદા લાગ ુપડતી નથી 

F-2 A “ગ્રીનકાડટધાિક”ના ંપશ્ત/પત્ની અન ે21 વષટથી ઓછી ઉંમિના ંઅપિશ્ણત     

    સંતાનો-22 March-13(સતત આઠ મશ્હના સુધી 08 September-2013  

 આ મશ્હન ે21 રદવસ આગળ વધી છે (સતત આઠ મશ્હના સધુી 08 September-

2013 ઉપિ જ અર્કી હતી ત્યાથંી હજી પણ  5 મશ્હના અન ે13 રદવસ પાછળ િહી 

છે ન ેહવ ેઆ કરે્ગેિી ધીમી છતા ંઆગળ વધ ેતવેી આશા આપે છે)          
F-2 B–“ગ્રીનકાડટધાિક”ના ં22 વષટ કે તથેી વધ ુઉંમિના ંઅપિશ્ણત સંતાનો-  

    22 February-2008 (ગયા મશ્હનાથી સાિી એવી 52 રદવસ આગળ વધી છે) 

નોંધ-આ કેર્ગેિી મુજબ ઈશ્મગ્રાન્ર્ શ્વઝા લઈને અમેરિકામાં કાયદેસિ પ્રવેશ મેળવનાિ 

માબાપ બીજા જ રદવસે “પાસપોર્ટ”મા ં“શ્વઝા સ્ર્ીકિ”ના આધાિે પોતાનાં અપિશ્ણત 

સતંાનની ફાઈલ મૂકી શક ેછે.       
F-3–“અમેરિકન સીર્ીઝન”ના ંપિશ્ણત સંતાનો-15 December-2003 (આ કેર્ગેિી  

આ મશ્હને પણ ફક્ત 07 રદવસ આગળ વધી, યુએસ સીર્ીઝન માબાપ માર્ ેઠીક નથી)     

F-4–“US સીર્ીઝન”ના ંભાઈ/બને, ઓિમાન ભાઈ/બને-22 February-2002      

  (ગયા મશ્હનાથી 14 રદવસ આગળ વધી છે જે યુએસ સીર્ીઝન ભાઈબેન માર્ે 

ઠીક  સમાિાિ છે. ખિખેિ તો 2010ની સાલમાં જ્યા ંપહોંિી હતી, ત્યાંથી હજી 3 

વષટ અન ે5 મશ્હના અને 29 રદવસ પાછળ જ છે.)  

uscis.gov ઉપિ મકૂાયલેી છેલ્લામાં છેલ્લી માશ્હતી આખિી ગણવી. 

ઉપિોક્ત બલુરે્ીન મજુબ જો આ રડસે્ બિમા ંફાઈલ કિવામા ંઆવ ેતો..  

F-1 કેર્ેગિી ખૂલવા માર્ે 7 વષટ િાહ જોવી પડ.ે   

F-2 A માર્ે તો....સતત છેલ્લા આઠ-8 મશ્હનાથી આગળ વધતી જ નહોતી, હવે આ 

મશ્હને 22 માિટ 2013 સધુી આવી ગઈ છે. જેથી “ગ્રીનકાડટ” ધિાવનાિ લગ્ન કિે તો 

તમેના ‘સ્પાઉસ’-પશ્ત/પત્નીના શ્વઝા નીકળતાં હજી પણ 1 વષટ અન ે9 મશ્હના િાહ 

જોવાની િહશેે છતા ંહવે શ્વઝા ઝડપથી નીકળશે તવેી આશા!       
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* અમેરિકામા ં િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબનેને American Christian 

News  શ્નયશ્મત મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો પોતાનુ ં પોસ્ર્લ અથવા ઈ-મઇેલ 

એડ્રસ, તંરીશ્રીને મોકલવા શ્વનંતી! તરંીનુ ંસિનામુ ંઅન ેઈ-મઇેલ નોંધી િાખશોજી!    
    Editor-ACN,  

  144 Strawberry Hill Ave,   Woodbridge, NJ 07095          

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

F-2 B માર્ે 6 વષટ 8 મશ્હના િાહ જોવી પડે.  

F-3 માર્ે 12 વષટથી વધ ુિાહ જૂઓ. F-4 માર્ ે11-12 વષટ િાહ જોવી પડ,ે પણ 

આ બનંે ધીમી ધીમી દિ મશ્હન ેઆગળ વધ ેછે, જે યુએસ સીર્ીઝન ભાઈબેન સાિા  
સમાિાિ ગણાય, ‘બ્લડ િીલેશન્સ’-લોહીના ંસગાનંા સંબંધ ેપશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બેન, 

દીકિા-દીકિી, માતા/શ્પતાની- ફેશ્મલી કરે્ગેિીની બધી ફાઈલો િાલુ જ છે. કોઈ બંધ 

થઈ નથી. શ્વઝા ફી િકૂવી હોય તો કશી િાહ જોયા શ્વના સ્પોન્સિશીપના ંપપેિો 

યએુસ શ્વઝા સને્ર્િમા ંમોકલી દવેાં પણ શ્વઝાકોલ આવ્યા બાદ સગાનં ેમોકલવા ં

શ્હતાવહ છે.    

* ખાસ સિૂના:- American Christian News (ACN) માં પોતાના લેખ પ્રશ્સધ્ધ 

કિવાની ઈચ્છા ધિાવનાિે પોતાના ંતમામ લખાણ સીધાં જ તરંીશ્રીના સિનામ ેમોકલવા.ં 

કેર્લાક માનનીય શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલે છે, તેથી લેખક પોસ્ર્લ 

સ્ર્ે્પસનો ખિટ કિે, અન ેરૂથબેન એ જ લેખ તંરીને મોકલવા ફિીથી પોતે પોસ્ર્લ સ્ર્ે્પસ 

ખિે, આમ ડબલ ખિટ થાય, વળી લેખ તંરીને મળતાં બમણો સમય જાય, તે ઠીક નથી. દિ બે 

મશ્હને પ્રશ્સધ્ધ થતા American Christian New માર્ેના લેખ-લખાણો નવે્ બિ 

મશ્હનાની ૧૫-૨૦ તાિીખ સધુીમા ંબાિોબાિ તરંીને મોકલીને સહકાિ આપવા શ્વનંતી!  

-લખાણની શરૂઆતમાં લેખકે પોતાનંુ નામ, સિનામુ અને ફોન નંબિ અને જો હોય તો ઈ-

મેઇલ એડ્રસ સાથે લેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિૂક લખવી.     

-“બાઈબલ સ્ર્ડી”ના જવાબો શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનને સિનામે મોકલવા. 

-આપનાં દાન ફક્ત િોકડમાં પોસ્ર્લ સ્ર્ે્પસ માર્ે શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનને સિનામે 

મોકલવાં.  
-“અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”માં પ્રશ્સધ્ધ થતાં લખાણો અંગ ેજે તે લેખક જવાબદાિ િહેશે.        

પ્રાથટનાનો સાભંળનાિ પ્રભ ુ-(સ્વ.) િેવ. મનુભાઈ વી. રિશ્ચિયન  

નવુ ંવષટ બેઠંુ છે. માિા માર્ ેતો શરૂઆતથી જ જીવલેણ હતું.  હંુ શ્બમાિ થયો. એક 

અઠવારડયામા ં ૧૦ પાઉન્ડ વજન ઘર્ી ગયું. લોહીનુ ં પ્રમાણ ઓછંુ થઈ ગયુ.ં 

ચવાસોચ્્વાસની તકલીફ, હાથ કાળા પડી ગયા. ડોક્ર્િે રણ કલાકની મુદત આપી. 

સાર ંથાય તે માર્ે પ્રયત્ન કિીએ છીએ એવી હૈયાધાિણ આપી. બધાએ આશા મૂકી 

દીધી હતી. મન ેપોતાને પણ લાગતુ ંહતુ ંકે ‘ગયો’. પિંત ૂરણ કલાક પછી શિીિમા ં

નવિેતન આવ્યંુ ને એ જ સમયે પ્રભુ ઈસ ુશ્િસ્ત સાક્ષાત માિી સામ ેઆવી ઊભેલા 

મેં જોયા! પ્રભુ આમ કમે?  

“મનુ ગભિાઈશ નશ્હ, હંુ તાિી સાથે છંુ” –અભય વિનને આજે હંુ લખી િહ્ો છંુ. 

પ્રભએુ બધાનંી પ્રાથટના સાભંળી.  

તે પ્રાથટનાને સાંભળનાિ દવે છે. તનેા નામને મશ્હમા અને સ્તુશ્ત હો! આમને!  

અમાિે માર્ે પ્રાથટના કિશો! એવી શ્વનંતી! –જાન્યુઆિી ૧૪, ૧૯૯૮      

નીિેની બૂકો “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝૂ”ના વાિકો માર્ે ઓછા દિ ેખિીદી શકાય 

છે; (1) “અમરેિકામા ંસીશ્નયિોન ેમળતા લાભો”-$13.00 (શીહપગ સશ્હત),  

(2) “યએુ સીર્ીઝશીપ ગાઈડ”-$10.00, (શીહપગ સશ્હત), યએુસ સીર્ીઝનશીપ 

મળેવવા માર્ ેનવા N-400 ફોમટની સમજ અન ેહવે 21 પાનના નવા ફોમટ અગંનેા 

પ્રચનોિિ સાથ ેઅદ્યતન 2014ની નવી આવશૃ્િ. 

(3) “ડ્રાઇહવગ ઈન યએુસએ ર્સે્ર્ ગાઈડ” (અમેરિકાનાં 50 સ્ર્ટે્સ માર્ે)-$7/ 

(શીહપગ સશ્હત)નો િેક Josh Foundation નામ ેલખીન ેએક શ્િઠઠીમાં નામ, 

સિનામુ ં અને ફોન નબંિ લખીને કઈ બકૂ મગંાવવી છે ત ે લખીન-ેJosh 

Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 07095 

સિનામ ેમોકલ્યા પછી બે વીકમાં આપને બકૂ ન મળે તો જ ફોન કિશો.  

િજીસ્ર્િ મઈેલ કિવી નશ્હ.     

To,                  
      
 

 

____________________________________________________  
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