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તતં્રીની કલમ ે આ પત્ર...આપ આ અંક િાંિશો ત્યાિ ે ઈ. સ. 

૨૦૧૫નો િથમ મશ્િનો-જાન્યુઆિી તો પસાિ થઈ ગયો િશ.ે તમે 

છતા ં સને ૨૦૧૪ના યાદગાિ િસંગો કે શ્સશ્ધિઓનો આનંદ એ િીતેલા ં

સંભાિણામંાં તનમનને િોત્સાશ્િત િાખતો િોય છે. મનષુ્યના સખુનું િિસ્ય આિા 

આનંરદત િસંગો અને જીિનમાં મળેિેલી શ્સશ્ધિઓમાં િિેલો છે.  

      પણ ‘નિું નિ દિાડા’ની કિેણી મજુબ ગયા િષષના ખાસ પસંગો પણ 

ભૂલાતા િોય છે. મનષુ્ય િતષમાનમાં જીિતો િોય છે, એટલે ગયા િષષના 

અનભુિોનો ઉપયોગ કિીને િતષમાનને િિુ સખુમય બનાિિાનો િસ્તો શોિી કાઢ ે

છે. સમજુ અને શાણા મનુષ્યો ગયા િષષનું સિિૈયુ કાઢીને નિા  િષષ માટે પોતાના 

સંકલ્પો નક્કી કિતા િોય છે.  

      સને ૨૦૧૫ના નૂતન િષષના સંકલ્પોના સંદભે આ િષે કથેશ્લક િમષસંઘના 

િોમશ્સ્થત નામદાિ પોપ ફ્રાશ્ન્સસે નક્કી કિેલા દસ  

સંકલ્પોએ દુશ્નયાના લોકોનુ ંધયાન ખેંચયંુ છે.  

      આ દસ સંકલ્પો જીિનમાં અપનાિિા સિજ અને  

સમજિા પણ તદ્દન સિેલા જણાય છે!              

આ દસમાનંા દિેક સંકલ્પ શ્િષે શ્િગતે સમજ મેળિિા  

િયાસ કિીએ; ૧. સંબિંીઓ, સ્નેિી,શ્મત્રો કે અન્ય કોઈ  

અંગે અફિા ફેલાિિી નશ્િ, કુથલી કે નનદા કિિી નશ્િ.  

કોઈના શ્િષે કિેલી સિજ િાતો કે લખાણોની શ્િગતોને  

તોડીમિોડી-મનઘડત એિી ઉપજાિલેી િાતો ફેલાિિી નશ્િ.  

િકીકતમા ંકશુ ંજ ન િોય, તેિા ંગપપાં માિિાં કે ફેલાિિાં  

નશ્િ. Don’t gossip-બ ેજ શબ્દોમાં મનુષ્ય-મનુષ્ય િચિ ેઆશ્ત્મયતા કેળિાય 

અને પિસ્પિ સમભાિ કેળિાય-તેિી કેિી ઉમદા સંકલ્પના િજૂ કિી છે!   

૨. “આપનું ભોજન સમાપત કિો.” માણસ રદિસમાં જ્યાિે પણ પોતાનો ખોિાક 

લે છે, ત્યાિ ે‘ડીસ’ ક ેિાસણમા ંલીિેલો ખોિાક ખાઈન ેપૂિો કિી શકાય તેટલો જ 

લેિો જેથી છાંડિાનો કે િિિાનો િચન જ િિે નશ્િ. ખોિાક ખાિા પછી ‘ડીસ’-

િાસણમાં િિિો જોઈએ નશ્િ. આથી સમતોલ ખોિાક લેિાય, સ્િાસ્્ય જળિાય  

     એક નાની અમથી સલાિ, એક સંકલ્પ તિીક ેનક્કી કિિાનો ઉદ્દશે ખોિાકનો 

બગાડ ન થાય તે માટે છે. ખોિાક છાંડિા માટ ેશિમ આિિી જોઈએ. 

    ફેશ્મલીમા,ં સમાિભંોમા,ં િેસ્ટોિન્ટોમાં જમનાિ પોતાની ‘ડીસ’મા ંપોતાને માટ ે

ખાિી જરૂિી િોય તટેલી જ િાનગીઓ િમાણસિ લેિી જોઈએ, જેથી પોતાના 

િાસણમાં આિોગિા માટનેી બિી િાનગીઓ ખાિાથી સમાપત થઈ જાય.  

છાંડેલો ખોિાક નકામા કિિા તિીક ેકોઈના-ભૂક્યાજંનોના પણ ઉપયોગમાં આિ ે

નશ્િ. જે સમાજ અને દેશ-દુશ્નયા માટે બિુ મોટું નકુસાન છે.       

૩. અન્યને માટ ેઆપનો સમય ફાળિો. આજકાલ ‘સમય નથી’ “સમય જ ક્યા ં

છે?”, િગેિે બિાના ંસાભંળિા મળે છે. માનિીને પોતાની જિાબદાિીઓ અદા 

કિિા માટ ે રદિસના ૧૨-૧૪ કલાક મળતા િોય છે. સમગ્ર રદિસના ં પોતાના ં

કામકાજની ખોજ કિો તો રદિસમાં એિો કેટલોયે સમય બિબાદ થતો િોય છે. 

ફેશ્મલીમાં પશ્ત-પત્ની, બાળકો અને માબાપ િયાત િોય અને સાથે િિેતા ંિોય તો, 

તે સૌ અને બીજાં પણ એક છત નીિે િિેતાં િોય, તેમની સાથે પણ જરૂિ પૂિતી 

િાત કિિા સમય મળિો મુશ્કેલ જણાતો િોય છે. તો આ સંકલ્પમાં તો જેઓ 

આપણા માટે ‘અન્ય’- પિાયા કે અજાણ છે, તેઓના માટે પણ સમય ફાળિિની 

િાત કિિામાં આિી છે.  આ સંકલ્પ માનિતાની એક ભાિનાનો શ્નદેશ કિ ે છે. 

કોઈ જે કદીક આપણને મળે, િોનજદા માનિ વ્યિિાિમાં કોઈ સાથ ેિાત કિિાનો 

સમય આિ,ે ત્યાિ ે ‘સમયનો અભાિ’ને કાિણ બનાિી અન્ય સાથેના સપંકષન ે

અિગણિો નશ્િ, તેિો આ સંકલ્પ ‘સમભાિના’ ફેલાિિાનું ઉમદા કાયષ કિી શક.ે  

૪. ‘િિુ નમ્રતાભિી’ ખિીદી કિો. ‘more humble’-શબ્દિયોગ કિીને પોપશ્રીએ   

સમૃશ્ધિનું િદશષન થઈ શક ેતિેી ખિીદી નશ્િ કિિાનો શ્નદેશ કયો છે. શ્િિેકસિ 

ખિીદી કિિી. જે જરૂિી અને જીિન માટે યોગ્ય છે, તેિી િમાણસિની ખિીદીનો 

સંકલ્પ શ્િચિની દ્રવ્ય સંપશ્િનું જતન કિિા જણાિે છે. પૈસાની અિમાણ સપંશ્િ 

િિાિનાિા જરૂિી નિોય તેિી, િમાણમાં પોષાય તિેી અને પોતાના ‘સ્ટેટસ’ન ે

િિકત ન પિોંિે તિેી િીજિસ્તુને બદલે ‘મોંઘી’ કે જોનાિને અિબંો પમાડ ેતિેી 

િસ્તુ ખિીદીને સમાજમાં ‘િટ’ પાડિાની િૃશ્િ અટક ે તેિો આ સંકલ્પ દિેક 

અપનાિે તો?  સમાજમાં ‘સમભાિના’ િિતી જાય!       

૫. ‘ગિીબોને એક િકાશ્શત અજિાળા તિીકે’ મળો.’ એક નિી દીશા, એક નિો                              
                 શ્િિાિ આ સકંલ્પમાં જોિા મળે છે.  

                          ગિીબોનુ ંમયાષરદત સુખશાંશ્તિાળુ જીિન િોય છે. જીિન  

                 જરૂિી િીજિસ્તુઓના અભાિમાં તેઓ સંતોષ માનીન ેજીિન  

                          ગુજાિતા િોય છે, આ િગષમાં આિનાિ ગિીબોન ેમળિાનો   

                          િસંગ તેમના જીિનમાં અજિાળુ લાિી શક ેતે િીતે તેમને   

                          તમેને સિાયભૂત થઈ શકાય તિેી િીતે મળિાનો આ સંકલ્પ 

                          િંશ્િતો િત્યે િમદદી સાથે તેમને ટેકારૂપ થિાનો છે 

                          ૬. બીજાનો ન્યાય ન કિો. “બીજાના કાજી ન બનો.”- 

                           “બાઇબલ”મા ંકિેિાયંુ છે. દિેકે દિેકના ંકાયો િભ ુજાણે છે. 

                 સાિાં કાયો પણુ્ય આપશ,ે નઠાિાં કાયો પાપ િિાિશ,ે અન ે

તેઓ પુણ્ય મેળિી શકશે નશ્િ. ન્યાય કિનાિ િભુ પિમેચિિ છે. ઈચિિમા ંશ્રધિા 

િાખનાિ સૌ આ માને છે.    

૭. “જેઓ (આપણી સાથ-ેઆપણા શ્િિાિો સાથ)ે અસમંત િોય, તેઓની સાથ ે

શ્મત્રની જેમ િતો”-સંકલ્પમાં અન્ય સાથે મતભેદ ભલે િોય પણ તેિાઓની સાથ ે

પણ શ્મત્રતા િાખીને સંબંિ િાખિાનો એક ઉિમ શ્િિાિ સૌ સાથે મનમેળ િાખિા 

જણાિે છે. િભુ ઈસુએ પણ કહ્ું  છે; “એકબીજા પિ િેમ કિિામાં ઈચિિના સિષ 

શ્નયમોનું પાલન થાય છે.”-િોમન-૧૩:૮  

૮. િશ્તબધિતા િાખિી, કોઈ કાયષ કે જિાબદાિી િોય, કે જિાબદાિી સ્િીકાિી 

િોય તો તે સમર્પપતપણે પૂણષ કિીને જ િિિેુ,ં જેમક,ે લગ્નજીિન. પશ્ત-પત્ની 

એકબીજા સાથે સુખમા ં કે દુ:ખમા ં ગમેતેિા શ્િપરિત સજંોગોમા ં એક મનના ં

બનીન ેપિસ્પિ શ્િચિાસથી સિકાિ આપીને જીિન ગુજાિ.ે     

૯. જીિનના િિ સજંોગોમાં ‘િભનુે પછૂિાની આદત પાડો.’-આપણા જીિનના, 

આપણા કટુુંબના આગેિાન િભુ છે, તેિી માન્યતા િિાિીને જીિનની િિ ક્ષણ, 

િિ પળમાં આગળ િિિા િભનુી ઈચછાને આિીન િિેિાનો આ સંકલ્પ જીિનમા ં

ઉતાિનાિ વ્યશ્ક્ત કે કુટુંબ કદી દુ:ખી િિેશે નશ્િ.             

૧૦. “સદા સુખી િિો!”-ની સકંલ્પના જીિનને િયુુંભયુું અન ેસંતોષથી ભિી દે છે. 

મનુષ્યના જીિનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ-િમંેશાં સુખી િિેિાનો િોય છે. જીિનમાં મળતો 

નિો રદિસ આપણા માટે િભનુી ભેટ છે. િિેક ક્ષણ િભનુે અગ્રેસિ િાખીને પસાિ 

થાય તેિી તો જીિન િમંેશાં સુખમય બની િિે!  

    પોપશ્રીએ સૂિિેલા દસે દસ સકંલ્પો કોઈ િમષના સંબંિ ેનથી. કોઈ પણ િમષમાં 

આસ્થા િાખનાિ  આ દસ સંકલ્પો પોતાના જીિનમા ં ૨૦૧૫ના િષષમાં અપનાિ ે

તો પોતે જે િમષમાં માનતા િોય તેમાં કશો બાિ આિે તમે નથી. સનાતન સત્ય 

તિફ લઈ જતા આ દસેદસ સંકલ્પો આિકાિદાયક છે!           -Page 01       

New Year’s Resolutions:                        
Pope Francis List 

1. Don’t gossip. 

2. Finish your meals. 

3. Make time for others.                          

4. Choose the ‘more humble’ purchase. 

5. Meet the poor ‘in the flash’. 

6. Stop judges others. 

7. Befriend those who disagree. 

8. Make commitments,  

such as marriage. 

9. Make it a habit to ‘ask the Lord’. 

10. Be Happy. 
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અજવાળ ુ–ઈલા જોબર્ટ (Union City, NJ)   

પાણીના િેલાની જેમ એક વર્ટ પૂરું થઈ ગયુું. જોતજોતાુંમાું 

૨૦૧૫નુું નવુું વર્ટ રૂમઝૂમ કિતુું આવી ગયુું. પાછલા વર્ટ તિફ નજિ 

કિતાું ઘણા આનુંદના અને કેર્લાક દુ:ખના પ્રસુંગો આવી ગયા. ઘણાુંએ નવુું વર્ટ 

જોવા િાહ્ુું હશ ેપણ જોઈ નથી શક્યા. એ તક ઈચવિે આપણને આપી છે, તેથી 

આભાિ સશ્હત નવા વર્ટને વધાવીએ.  

      નવા વર્ટમાું અનેક નવાું કાયો કિવાનાું છે. ગયા વર્ટનાું બાકી િહેલાું પૂિાું 

કિવાનાું છે. નવા વર્ટમાું નવાું ડગ ભિવાનાું છે. િાિે તિફ અુંધકાિ ભાસ ે છે. 

નાસીપાસ અને નાહહમત થઈ જવાય તેવા સુંજોગો ઘેિી વળે છે. જેમ અુંધાિા 

ઓિડામાું પ્રવેશીએ તો જાણે બધુું હોય તેવો આભાસ થાય છે, પણ પ્રકાશનુું એક 

નાનુું રકિણ રૂમની અવ્યવસ્થા, ધૂળના થિ અન ે જાળાું બાઝેલાું દેખાશે, 

અવ્યવશ્સ્થત સામગ્રી પડેલી દખેાશ.ે આ બધુું ધ્યાન પિ લાવનાિ એક પ્રકાશનુું 

નાનુું રકિણ છે. જે અવ્યવસ્થા અને ધૂળ, વગેિે સ્વચ્છ અને વ્યવશ્થથત કિવા 

પ્રયત્નશીલ બનવુું પડશે. સત્યનો સ્વીકાિ કિવો પડશે, અુંધકાિને દૂિ કિીને પ્રકાશન ે

આવકાિવો પડશે. પછી ભલે તેમ કિવા ઘણી મહેનત કિવી પડ.ે યશાયા-૫૯:૯  

       અમે અજવાળાની આશા િાખીએ છીએ. પાપરૂપી અુંધકાિને દૂિ કિી 

ઈસુરૂપી અજવાળાનો સ્વીકાિ કિવાનો છે. યશાયા-૯:૨ અુંધકાિમાું િાલનાિ 

લોકોએ મહાન પ્રકાશ જોયો. મિણછાયાના દેશમાું વસનાિા પિ અજવાળુ 

પ્રકાથયુ. અુંધકાિ દૂિ થઈ પ્રકાશ િેલાયો. શ્ધક્કાિ અન ેપ્રમેના યુધ્ધમાું પ્રમેનો શ્વજય 

થયો. અજવાળુ એર્લે પ્રેમ, સાજાપણું, ક્ષમા અન ેસુસુંગત. અજવાળાનો નકાિ, 

એર્લે ઈચવિનો નકાિ. દેવ અજવાળુ છે અન ેતેમાું અુંધકાિના પડછાયા છે જ 

નશ્હ. આપણે કહીએ ક,ે આપણે દવેના પ્રકાશમાું છીએ અને અુંધકાિને ધીક્કાિીએ 

છીએ. તો ઈચવિનુું િક્ત આપણન ેસવટપાપથી શુધ્ધ કિે છે. યાકૂબ-૫:૧૬. આપણ ે

આપણાું પાપ-આપણી ભૂલો એકબીજાની આગળ કબૂલ કિીએ.   

    દેવ પ્રકાશ છે. આપણે માર્ ેપોતાના એકનાએક પુત્રના િક્તથી વધસ્તુંભ પિ 

કકમત િૂકવી, તે આપણે એકબીજાન ે જણાવીએ. જેમ મીણ ઓગળ ે છે, તમે 

આપણાું પાપોનો પસ્તાવો કિીન ેઈસુના િક્તમાું ધોઈ નાખીએ. અુંધકાિને હર્ાવી 

આશ્ત્મક દીવાની જ્યોત પ્રગર્ાવીએ. ગીતકતાટ દાઉદભક્ત ગીતશાસ્ત્ર-૫૧: ૨, 

૧૫-૧૬માું કહે છે, “હે પ્રભુ માિા હોઠ ઉઘાડ એર્લે મારું મુખ તાિી સ્તુશ્ત પ્રગર્ 

કિશ્ર. માિા અન્યાયથી પૂિો ધો, ને માિા પાપથી શુધ્ધ કિ.”        

     નીશ્તવિન-૨૮:૧૩ “જે પોતાનાું ઉલ્લુંઘનો કબૂલ કિ ેછે, ને તેનો ત્યાગ કિ ે

છે તેઓ પિ દયા કિવામાું આવશ.ે” નવી શરૂઆત કિીશુું તો જેમ પ્રભએુ 

બીનશિતી પ્રમે કયો છે, તેમ નવુું વર્ટ પ્રમે, આશા અન ેઆશીવાટદથી ભિપૂિ બની 

જીવનન ેઅજવાળશે. લૂક-૨:૧૦-૧૧ “દૂત ેજણાવ્યુું કે જુઓ, હુું મોર્ા આનુંદની 

સુવાતાટ તમન ેકહુું છુું, અને તે સવટ લોકોને માર્ે થશ.ે કેમક,ે આજ દાઉદના શહેિમાું 

તમાિે સાર એક તાિનાિ જનમ્યો છે.” જે જગતન ેઅજવાળુ આપે છે અન ે

આપના જીવનને અજવાળેછે. તો આપણે તે અજવાળામાું િાલીએ. લૂક-

૧૮:૧૩-૧૪, દાણીની જેમ પ્રાથટના કિતાું પ્રભનુા િિણોમાું આવીન ેપ્રાથીએ, 

“ઓ પ્રભુ! હુું પાપી છુું, માિા પિ દયા કિો”. શ્વચવાસીઓમાુંના ઘણા આવ્યા 

અને પોતાનાું કૃત્યો દાણીની જેમ કહી બતાવ્યાું.  

     પ્રભુના પ્રકાશે ઘણાું જીવનો બદલાયાું. તો આપણે અુંધકાિનાું કામો તજી દઈ 

પ્રકાશનાું સાજ સજીએ, કાિણ આપણે અજવાળાનાું છોકિાું છીએ, અુંધકાિ ક ે

િાતનાું તો નથી જ. પ્રભનુા અજવાળામાું સ્વકેશ્ન્િત ક ેઆત્મશ્નયુંશ્ત્રત બનીએ. 

શ્િસ્તના બાળકો જે દવેન ેઆનુંરદત કિ ેઅને સાશ્બત કિ ેકે આપણે તેનાું બાળકો 

છીએ. અન ેઅુંધકાિનાું કામો ત્યાગી પ્રકાશમાું આવીએ. યોહાન-૧:૫ “યહોવા 

મારું અજવાળુ તથા મારું તાિણ છે, મને કોનુું ભય લાગ?ે” તે અજવાળુ 

અુંધકાિમાું પ્રકાશે છે. ઈસ ુજગતનુું અજવાળુ છે, જે જગતમાું આવીને સઘળાુંન ે

પ્રકાશ આપે છે. “આપી છે જીવનમાું આશ્શર્ની ભેર્ અનેક,  

                દેવના અજવાળે અુંધકાિ ભાગ,ે જીવન બને સતજે!”   

ભાિત પ્રજાસત્તાક દશે છે.  

                 – િેવ. ડો. સ્નેહલતા પર્ેલ (brooklyn, NY)   

ભાિતના સુંશ્વધાન પ્રમાણ ેભાિત એક શ્બનસાુંપ્રદાશ્યક  દશે 

છે. જેથી ભાિતમાું બહુમશ્ત અને દિેક ધમટને સમાન દિજ્જો 

અને િક્ષણ આપવાની સિકાિની ફિજ બની િહે છે. ભાિતના  

શ્બનસાુંપ્રદાશ્યક શ્સધ્ધાુંત મજુબ દેશની બહુમશ્ત, લઘુમશ્ત, દિેક કોમ અને દિકે 

ધમટના અનુયાયીઓને પિસ્પિ ભાઈિાિા, પ્રમે અને માનવકલ્યાણની ભાવનાથી 

િહેવુું જોઈએ.         

    ભાિતના આવા સમભાવી કાયદાને અવગણીને તાજેતિમાું કેર્લાક 

કોમવાદીઓ ભાિતને હહદ ુ (ધમટનો) દેશ બનાવવાનાું સ્વપ્નો જુએ છે. આન ે

આવી શ્બનકાયદેસિ શ્વિાિસિણી ધિાવનાિા કોમી િમખાણો કિાવીન ેજાનમાલન ે

હાની પહોંિાડી િહ્ા છે. તેઓ ભાિતના નાગરિકોના મૂળભૂત અશ્ધકાિો પિ તિાપ 

માિી તુંગરદલી પહોંિાડ ેછે. તેથી હુમલો કિનાિ એવા કોમવાદીઓ અને હુમલાનો 

ભોગ બનનાિને નુકસાન થાય છે.  

     તાજેતિનાું ભાિતના અમુક શ્વસ્તાિોમાું શ્િસ્તીઓ શ્વરધ્ધ જે ઝૂુંબેશ  

િલાવવામાું આવી છે તે દુ:ખજનક છે. તેથી શ્િસ્તી ધમટના એક શભુેચ્છક તિીકે 

માિાું ભાિતીય લોકોને શ્િસ્તીઓ અને તમેનાું સવેાકાયો શ્વશ ે માશ્હતી આપી 

ભાઈિાિો કેળવવા નમ્ર શ્વનુંતી કરું છુું.       

વાસ્તશ્વકતા: શ્વશ્વધ દેશો, શ્વશ્વધ ધમો, શ્વશ્વધ સુંસ્કૃશ્ત અને અનેક જાશ્ત, અનેક 

ભાર્ા બોલનાિ લોકો એર્લે ક ેસમગ્ર માનવજાત અન ેઆ સૃશ્િના સજટક એક જ 

છે. તેથી ધમટ, જાશ્ત, નાગરિકતા, વગેિે ભેદભાવ શ્વના દિેક ઈચવિપ્રમેી વ્યશ્ક્તની 

ફિજ ભાઈિાિાની ભાવના અને માનવકલ્યાણ છે, અને તમે જ હોવુું જોઈએ!   

     પાપના ડુંખથી મુશ્ક્ત મેળવવા અનેકશ્વધ વ્યથટ પ્રયત્નો-જેવાું ક,ે દવેદેવીઓની 

ઉપાસના, દાનદશ્ક્ષણા, શ્તથટયાત્રા, વગેિે સમગ્ર માનવજાત કિ ે છે. જેની જેવી 

આસ્થા તવેી તનેી ધમટભાવના! પણ આપણી સાિી કિણીઓ, આપણો ઈચવિ 

પ્રત્યેનો પ્રેમ ઋણનુું પ્રશ્તહબબ છે. રૂડી કિણીઓ ધ્વાિા મોક્ષપ્રાશ્પ્ત થાય છે, તેવી 

માન્યતા લોકો ધિાવતા હોય છે.  

      જો અનુંતકાળની નિકની યાતના વેઠવી ન હોય તો પૃથ્વી પિના જીવન 

દિમ્યાન દિેક વ્યશ્ક્તએ કિતાું–મિણ પછી માિી શી ગશ્ત થશ-ેએ પ્રચન પિ 

ગુંભીિપણે શ્વિાિ કિતાું ‘મોક્ષપ્રાશ્પત’ મેળવવી આવથયક બની િહે છે.      

     પ્રભુ ઈસ ુ જે માનવદેહ ધાિણ કિી પૃથ્વી પિ આવી ગયા, જે આત્મામાું 

આપણી સાથે છે, અને જે ફિીથી આવનાિ છે ત્યાિ ેજેઓએ તનેા પિ શ્વચવાસ 

કયો હશ ેતરે્લાુંન ેજ તનેી સુંગતમાું લેશ.ે તેના પિ શ્વચવાસ કિી મોક્ષ પામીએ 

અને આ જીવનમાું તેમજ આવનાિ જીવનમાું ભિપૂિ જીવન જીવીએ.   

    ધમટ એર્લે દવેની સાથે શ્મત્રતા!-શુું આપણી દવે સાથનેી શ્મત્રતા બીજાઓના 

જાનમાલને નુકસાન કિવા પ્રેિે ખિી? બીજા શબ્દોમાું-હહસા ધમટપ્રેરિત નથી પણ 

શેતાનપ્રેરિત છે.  

      “કેમક,ે દેવે જગત પિ એર્લો બધો પ્રમે કયો કે તેમણે પોતાનો એકનોએક પુત્ર 

આપી દીધો. હવે કે કોઈ તેમના પિ શ્વચવાસ કિ ે તેનો નાશ ન થાય, પણ તે 

અનુંતજીવન પામે”.-યોહાન-૩: ૧૬-૧૯. જગતને દોશ્ર્ત ઠિાવવા નહીં પણ 

તેનો ઉધ્ધાિ કિવા માર્ે ઈચવિે પોતાના પતુ્રને જગતમાું મોકલી દીધો.   

     ઉધ્ધાિને અથે જેઓ ઈચવિના એકાકી પુત્ર પિ શ્વચવાસ કિ ેછે, તેઓને માર્ ે

સાવટકાશ્લક નાશ નથી. પણ જેઓ તેના પિ શ્વચવાસ કિતા નથી તઓેનો ન્યાય 

થઈ િૂક્યો છે, અને તેઓ દોશ્ર્ત ઠિી િૂક્યા છે. યોહાન-૩:૧૬-૧૯.  

ઉપાય: “બાઇબલ” સ્પ્િ જણાવ ે છે ક,ે સમગ્ર માનવજાત પિ તેના સજટનહાિ ે

અશ્સશ્મત, બેસમુાિ, શ્બનશિતીય પ્રેમ આપીને અન ેમાનવજાતને નાશની ગતાટમાું 

ધકેલાતાું સૌને બિાવવા પોત ેમાનવસ્વરૂપ ધાિણ કયુું.   

     તેનુું નામ પ્રભુ ઈસ ુ શ્િસ્ત હતુું. કાિણ કે, તેઓ માનજાતને તઓેના પાપથી 

બિાવવા અશ્ભશ્ર્ક્ત થયેલા હતા. માનવજાતને મુશ્ક્તમલૂ્ય       Page 02 
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િૂકવી શેતાનની િુુંગાલમાુંથી છોડાવવા તેઓ આવ્યા હતા. તેમનુું નામ 

“ઈમાનુએલ”-એર્લે ‘ઈચવિ આપણી સાથે છે.’-આમ જેઓ પ્રભુ ઈસ ુશ્િસ્ત પિ 

શ્વચવાસ કિ ે છે તેઓને અનુંતજીવન પ્રાપ્ત થાય છે. એર્લુું જ નશ્હ પણ સવટ 

પરિશ્સ્થશ્તઓ-સતાવણી, કેદ, અન ેસખુદ પ્રસુંગોમાું તેઓ ભિપૂિ જીવન જીવે છે. 

કાિણ ક,ે ઈચવિ તમેની સાથે છે.  

શા માર્ ેપ્રભ ુઈસુ શ્િસ્ત પિ જ શ્વચવાસ કિવો જોઈએ?  

ઈસ ુ શ્િસ્ત સુંપૂણટ દવે અને સુંપણૂટ માનવી હતા. તમેનો જન્મ પશ્તપત્નીના 

શાિીરિક સુંબુંધો ધ્વાિા થયો ન હતો. સ્ત્રીના ઉદિનો માત્ર ઉપયોગ કિવામાું 

આવ્યો હતો. વળી અત્યાિ સુધીના ઈશ્તહાસમાું માત્ર પ્રભુ ઈસુ શ્િસ્ત જ એકલી 

એવી વ્યશ્ક્ત છે કે જે મિણમાુંથી સજીવન થઈ મૃત્યુ પિ પણ તેનુું શ્નયુંત્રણ અન ે

મૃત્યુ પિ શ્વજય દશાટવી શક્યા છે! પૃથ્વી પિના તેમના જીવન દિમ્યાન તેમણે પોત ે

મિેલાુંઓને પણ નવુું જીવન બક્ષલુેું છે. ફક્ત સાિી કિણીઓ ધ્વાિા મોક્ષપ્રાશ્પ્ત 

શક્ય નથી.       

શ્િશ્સ્તઓ શા માર્ ેસવુાતાટપ્રિાિ કિે છે?  

એક સમયે પેલેસ્ર્ાઈન-હાલના ઈઝિાએલ દેશમાું ઈચવિ પ્રભુ ઈસએુ માનવસ્વરૂપ 

ધાિણ કિીન ે લોકોન ે પ્રમે, ક્ષમા, અહહસા, સશ્હષ્ણુંતા અન ે ભલાઈનો િાહ 

બતાવ્યો. અન ેતેમના પિ શ્વચવાસ કિનાિને પાપમાુંથી મુશ્ક્ત તથા અનુંતજીવનની 

ભેર્ આપી.  

       સાથે સાથે તેમની પિ શ્વચવાસ કિનાિ અને તમેનો પયગામ જીવનમાું 

ઉતાિનાિ તમેના અનુયાયીઓન ેઆદેશ આપ્યો ક,ે “પાપમાુંથી છૂર્કાિો” અન ે

અનુંતજીવનની ભરે્નો શુભસુંદેશ સમગ્ર માનવજાતમાું ફેલાવવામાું આવે. આ 

આદેશ પ્રમાણે ઈસ ુશ્િસ્તના અનયુાયીઓ ભૂખ, તિસ, સુંકર્ો, મુથકલેીઓ વેઠીન ે

શ્શક્ષણ, સાશ્હત્ય, જનસેવા માિફત ેસુવાતાટ પ્રિાિ કિે છે. આ શુભસુંદેશ કોઈપણ 

જાતની લાલિ, ધાકધમકી આપ્યા શ્વના સ્વાથટ શ્વના પ્રસાિી િહ્ા છે. આ 

શુભસુંદેશ સ્વીકાિવો કે તેનો અસ્વીકાિ કિવો તે દિેક વ્યશ્ક્તની અુંગત બાબત છે. 

સ્વીકાિ કિનાિને વધુ શ્શક્ષણ આપવામાું આવે છે.    

       સવુાતાટ પ્રિાિની અગત્યતા સમજાવવા માર્ ેએક ઉદાહિણ આપુ છુું . કોઈ 

વ્યશ્ક્તન ેજીવલેણ કને્સિ થયુું હોય, બિવાની જિાય આશા ન હોય ત્યાિે કોઈક 

ડોક્ર્િ, વૈદ્ય, દુવા ક ે નુસખાન ે કાિણે કેન્સિમાુંથી સુંપૂણટ સાજાપણું મળે ત્યાિ ે

સ્વાભાશ્વક િીતે જ ત ેવ્યશ્ક્ત બીજી કોઈ કેન્સગ્રસ્ત વ્યશ્ક્તન ેમળે તો ત ેપોતાન ે

થયેલા અનુભવની જાણ કિે.     

    એ જ પ્રમાણે સવુાતાટપ્રિાિનુું કાયટ ધમટપરિવતટન કિાવવાનુું નથી, પણ પાપમાું 

નાશ પામનાિ વ્યશ્ક્તને તનેા બિાવનાિ તિફ રદશા િીંધવાનુું ઉમદા કાયટ છે.    

     વાિક શ્મત્રો! નાણાું, સમૃશ્ધ્ધ, બહુમશ્ત, જુંગી બાહુબળ, ધમટઝનનૂ, વગેિ ેબધુું 

જ સવટશશ્ક્તમાન ઈચવિની આગળ વામણું છે. આપણો સજટનહાિ આપણી ઉપિ 

અમાપ્ય-અનહદ પ્રમે કિ ેછે. તે કોપ કિવામાું ધીમો અને કરણા કિવામાું ઉતાવળો 

છે. તેથી કોપ આવે તે પહલેાું એક જ સિજનહાિની કશૃ્તઓ અન ે

શ્બનસાુંપ્રદાશ્યક્તાના શ્સધ્ધાુંતોને માન આપતાું હહસા બુંધ કિીએ! ભાઈિાિાના 

પ્રેમમાું જીવીએ! એકબીજાનુું કલ્યાણ કિીએ! પોત ે ભિપૂિ આશીવાટરદત જીવન 

જીવીએ! અહહસાના પજૂાિી મહાત્મા ગાુંધીનો િાહ અપનાવીએ!      

       ૨૦૧૫નુું નવુું વિસ સુખશાુંશ્ત અને આબદી લાવનાિ બની િહે!  

“બાઈબલ સ્ર્ડી”-જાન્યઆુિી-ફબે્રઆુિી, ૨૦૧૫ના પ્રચનો: 

શ્વભાગ ૧. માથ્થી, માકટ અન ેલકૂમાુંથી શોધીન ેજવાબ આપો;      

પ્ર. ૧).શા માર્ે પોતાન ેસાર પૃથ્વી પિ િવ્ય એકઠુું કિવા ના કહ ેછે?   

પ્ર. ૨) પ્રભનુા  દૂત ેયુસુફને (સ્વપ્નમાું) શુું કહ્ુું?  

પ્ર. ૩) શેતાન ેઈસનુુું પિીક્ષણ કિતાું િોર્લી શ્વશ ે કહ્ુું ત્યાિ ેઈસએુ શો જવાબ 

આપ્યો?  

પ્ર. ૪) યોહાન બાશ્પ્તસ્તનુું મિણ કવેી િીતે થયુું?  

પ્ર. ૫) ઈસ ુતનેા શ્શષ્યોને પછેૂ છે ક,ે હુું કોણ છુું, એ શ્વશે લોકો શુું કહ ેછે? 

પ્ર. ૬) “બાઇબલ”માું ર્ૂુંકામાું ર્ૂુંકી કઈ કલમ છે?   

શ્વભાગ ૨. અધિુાું વાક્યો પિૂાું કિો.-(યોહાન, કિીંથી ૧, શ્તમોથી ૧ શ્હબ્ર ુઅન ે

યાકબુના આધાિ)ે       

પ્ર. ૧) ઈસએુ કહ્ુું ક,ે પનુરત્થાન તથા જીવન હુું છુું ______________    

પ્ર. ૨) જો હુું માણસોની તથા દૂતોની પણ ભાર્ા બોલુું ______________   

પ્ર.૩) ઉપદેશ કિવાની કે પુરૂર્ પિ ______________     
પ્ર. ૪) એ માર્ ેલૂલા થયેલા હાથોને તથા ______________     

પ્ર. ૫) જીભ તો અશ્નન છે ______________  

પ્ર. ૬) શ્વચવાસ સશ્હત કિેલી પ્રાથટના ______________     
શ્વભાગ ૩. યાકબુ અન ેરફશ્લપીઓના પત્રમાુંથી શોધીન ેખાલી જનયા પિૂો;  

 પ્ર. ૧) જે ભલુું કિી જાણે છે પણ ___ , ___ , તેને ___ લાગે છે.        

પ્ર. ૨) કેમકે જેમ શિીિ ___ , ___ , ___ , છે, તેમજ ___  પણ ___ , ___ , 

શ્નર્જીવ છે.      

પ્ર. ૩) દિેક  ___ દાન તથા, ___ , ___ , ___ , હોય છે.   

પ્ર. ૪) કમેકે મને  ___, તે અને  ___ તે ___ છે.    

પ્ર. ૫) દવે બાપના મશ્હમાને અથ ે ___ , ___ , કબૂલ કિ ેકે  ___ , ___,પ્રભ ુ

છે.   

 “બાઈબલ સ્ર્ડી” નવમે્બિ-ડીસમે્બિ-૨૦૧૪ના પ્રચનોના સાિા જવાબો 

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

અશ્ભનુંદન!  

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

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

૫) સ્ર્ેલા પિમાિ- નોથટ બગટન    

* “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”ને મળેલાું દાનની યાદી-  

- અપટણ  રિશ્ચિયન ન્યુ જસી $20/ , -સશ્વતાબેન મકેવાન $20/ શ્શકાગો,  -

ઈલા જોબર્ટ $15/ ન્યુ જસી, -પર્નલન રિશ્ચિયન $15/, એમેલ્યા રિસ્ર્ી $10/ ન્યુ 

જસી, -જોયસ જોયલ $10 ન્યુ જસી. -ઉર્ા િોબીન $10/ ન્યુ જસી , અને એક 

શુભેચ્છક $10/ શ્શકાગો.  

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

1.                   ગાલમાું પડતા ખાડા  

2.                       –જોઈસી જોવેર્ રિશ્ચિયન,(Union City, NJ)    

સિજનહાિ ેસૃજેલી સૃશ્િ અજોડ છે. એમાું શ્વશ્વધતા છે. પ્રત્યેક 

િહેિા જોતાું અસુંખ્ય  મ્હોિાું, રૂપ, િુંગ, નાકનકશી, વગેિે અલગ અલગ જોઈ 

શકાય છે, પ્રત્યેક િહેિામાું શ્વશ્વધતા. એવુું સાુંભળયુું છે ક,ે દુશ્નયામાું સાત િહેિા 

આબેહૂબ સામ્ય ધિાવતા હોય છે. જો કે મેં એ બાબત શ્નહાળી નથી, કાિણ 

દુશ્નયા આખી મેં ક્યાું જોઈ છે?    

    અમાિાું માનીતાું શ્હલ્ડા આન્ર્ી તથા ફ્રેડિીક અુંકલના બે જોરડયા દીકિાઓ મેં 

નાનપણમાું જોયા હતા. શરૂ શરૂમાું આ જોરડયા બાુંધવો ‘મોર્કો’ અને ‘નાનકો’-
નામ ેઓળખાતા. બાશ્પ્તસ્મા બાદ એક બન્યો ‘િોમ્યુલસ’ અને બીજો બન્યો 

‘િીમસ’. આ જોરડયા બુંધુ આબેહૂબ સિખી જ શકલ ધિાવતા હતા. કોણ 

‘મોર્કો’ અને કોણ ‘નાનકો’ એ ફક્ત માબાપો જ જાણતાું હતાું, એ શ્સવાય 

બીજાઓ માર્ે એ પ્રચનાથટનો  જવાબ અઘિો બની િહેતો.   
     દિેક વૃક્ષ, ફળ, વનસ્પશ્ત, નદી, નાળાું, પવટતો, પશુઓ, પક્ષીઓ, જળિિ 

પ્રાણીઓ, વગેિમેાું ઈચવિ ેભિપૂિ વૈશ્વધ્ય ભયુું છે. વર્ોથી અહીંના માિા ઘિમાું હુું 

અવાિનવાિ સૂયોદય શ્નહાળુું છુું. સૂયટના આગમન ર્ાણે શ્વશ્વધ િુંગોથી ઘેિાયેલુું 

આકાશ દિિોજ અવનવી શોભા પાથિતુું જોઈ માિા મનમાુંથી વ્હી.શાન્તાિામના 

રફલ્મની એક ગીતપુંશ્ક્ત સિી આવ ેછે, “યે કૌન શ્િત્રકાિ હૈ, યે કૌન શ્િત્રકાિ હૈ”. 

સૂયોદય સાથ ેસૂયાટસ્ત પણ મને ઘિમાું જ બેઠાું બેઠાું જોવા મળે છે. એક ખુશનૂમા 

સુંધ્યા સમયે સૂયાટસ્ત વેળાએ આકાશી ફલક અદમ્ય અવણટનીય     Page 03  
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િુંગોની િુંગોળી સજાવતુું જોઈ, માિો નાનો સાડાત્રણ વર્ટનો પૌત્ર દોડતો દોડતો 

આગલા રૂમમાું માિી પાસ ેઆવ્યો, માિો હાથ પકડી મને બીજા રૂમમાું બાિી પાસ ે     
ખેંિી લઈ જઈ બમૂ પાડી ઊઠ્યો, “દાદી, દાદી! What a beautiful Sky!” 

નાનો અમથો બાળક આ કુદિતી સૌંદયટ નજિઅુંદાજ કિી ના શક્યો. મહાનમાું 

મહાન કલાકાિની પીંછી ધ્વાિા પથિાયેલા શ્વશાળ આકાશી ફલક પિ કુંડાિેલા 

િુંગોની જમાવર્ અનેરું દૃથય સજટતુું હતુું! શ્વશ્વધ િુંગો-ગુલાબી, લાલ, નાિુંગી, 

િાખોડી, ઘણી જનયાએ િળકતી રૂપેિી કોિ, ઉપિાુંત નાનાું નાનાું ઘેર્ાુંરૂપી ધોળાું 

ધોળાું વાદળોનો સમૂહ આકાશની શોભામાું િાિ િાુંદ લગાવી દેતાું જોઈન ે

સૃશ્િકતાટન ેહુું ઉત્સાહપવૂટક શ્બિદાવતી િહી! શો નયનિમ્ય નજાિો!     

     મને થાય છે કે આવી તો અનકેશ્વશ્વધતા સિજનહાિે છૂર્થી આપણને વહેંિી 

આપી છે. માણસની પહેિાનસમી “કફગિપ્રીન્ર્” કહો ક ે “અુંગુલીિેખાઓ” કહો, 

એમાું કેર્કરે્લી શ્વશ્વધતા ભિાયેલી છે? હજાિો અન ેલાખો લોકો આવ્યા, ગયા 

અને હજી પણ આવવાના છે. પણ જગશ્નયુંતાની કમાલ દિેકન ે જુદી જુદી 

“ફીંગિપ્રીન્ર્” આપનાિ છે.  

      આ બધુું શ્વિાિતાું બીજો શ્વિાિ પણ માિા રદમાગમાું આવ્યો. પ્લાશ્સ્ર્ક 

સજટિી ધ્વાિા સજટનો િહેિા, ત્વિા, હાથ, પગ અને શાિીરિક અન્ય અુંગોન ેનવો 

ઓપ આપી શક ેછે.  

     માિી ભત્રીજી જેનુું નામ અમે “ડીમ્પલ” પાડયુું છે, તેના બન્ન ેગાલોમાું ઊંડા 

ખાડા પડે છે. જાણીતી એક્રેસો-શર્નમલા ર્ાગોિ, પ્રીશ્ત ઝીન્ર્ા, વગેિનેા ગાલોમાું 

પણ દેખાય છે તે િીતના ઊંડા ખાડા પડે છે. માિા ડાબા ગાલ ેખાડો પડે છે, પણ 

માિો જમણો ગાલ પ્રભએુ ખાડા વગિનો િહેવા દીધો છે. પ્લાશ્સ્ર્ક સજટિી 

કિાવાવાળા ગાલમાું (કુદિતી બશ્ક્ષસરૂપે મળેલા ખાડા જેવા ખાડા) કોઈને આપી 

શક ેકે કેમ? જો એમ હોત તો ભલભલા લોકો ગાલમાું ખાડા પડવત.ે ભશ્વષ્યમાું 

કોઈ માઈના લાલ આ લેખ વાુંિીને પ્રેિણા લે અને પ્લાશ્સ્ર્ક સજટન બની નકલી 

ખાડા લોકોને પાડી આપીને શ્તજોિી ભિે તો નવાઈ નશ્હ!    

     ખેિ, ગાલમાું ખાડા આમ તો ધ્યાન ખેંિે એવી બાબત છે. ઘણા બધા 

કશ્વઓ તેમજ લખનાિાઓને (માિી જેમ) “ગાલમાું પડતા ખાડા” સુંબુંધી 

ગલીપિી થાય છે.     

     નાનપણમાું લનન પ્રસુંગે જૂના જમાનામાું ફર્ાણાું ક ે કર્ાક્ષમય ગીતો તથા 

કન્યાપક્ષ ેગવાતાું એ ગીતોમાું પ્રાસ હતો. િમજૂ અન ેહાસ્ય હતુું. ઉપિાુંત હસાવવા 

સાથે ઝગડી પડાય એવી તાકાત જરૂિ હતી. પક્ષો પક્ષો વચ્િ ેશબ્દપ્રહાિ અન ે

હસ્તપ્રહાિ કિાવે એવાુંજોિદા િ ગીતો હતાું. મને થોડી થોડી એ ગીતોની લાઈનો 

યાદ છે અને હુું તમને એ ગીતો યાદ કિાવી, ભમિાની જેમ ગણગણવા જણાવુું 

છુું... વાુંિો અને લલકાિો.....  

૧) “આ તો પેલી લીંબોડી લચ્િિ પચ્િિ ફાલેલી, હું... અ.. અન ેહોવ.ે.”  

૨) “ગાડીમાું ભયાટ િોખા, જાનૈયા બધા બોખા”  

૩) એને ગાલ ેપડયા ખાડા િે, એમાું મણમણ કોદિા માય.”  

     ગાલમાું ખાડા આપી ઈચવિ ેઘણાને સુુંદિ કલ્પના આપી છે. ઘણા બળાપો 

ઠાલવતા શબ્દો પણ વાપિે છે. વિમાું એક એજ જોક જાણવા મળી, જેની લાઈનો 

નીિે મજુબ છે;  

“તુું હસે જ્યાિે જ્યાિે, ત્યાિ ેત્યાિ ેતાિા ગાલમાું ખાડા પડ ેછે.  

હુું શ્વિારું છુું બેઠો બેઠો કે માિા શ્સવાય આ ખાડામાું કેર્લા પડે છે?” આ વાુંચ્યા 

બાદ હુું કહુું છુું, 

“તમે શાને ઈતિાઓ છો આર્લા, શુું ગાલે ખાડા પડ ેછે માર્?ે 

ભૂલો મા, િુંિને સુુંદિ કહેતાું પહેલાું ખાડા જોનાિા પણ અહીં હાજિ છે.”  

ગાલના ખાડા જેન ેઈચવિે આપ્યા છે તેને માર્ે આનુંદની વાત છે કાિણ, દસમાુંથી 

ભાનયેજ એક જ જણને ગાલમાું ખુંજન (ખાડા) પડે છે. આપણે ખૂદ બુંને ગાલ ે

ખાડા પડેલા બાળકને જોઈ કહી ઊઠીએ ક,ે “વાહ ભાઈ વાહ, આના તો બુંન ે

ગાલમાું ખાડા પડે છે!”.  

આપ આ લેખ વાુંચ્યા બાદ ગાલમાું ખાડા પડે એવી વ્યશ્ક્તને જોઈ વૈશ્વધ્યથી 

ભિપૂિ સજટન કિનાિ સિજનહાિની તિફ નજિ કિી જોજો. ઈચવિને મનોમન 

વુંદન કિજો! વૈશ્વધ્ય, ભિપૂિી, સુુંદિતા, કાવ્ય, આનુંદ આપનાિ, સૂયોદય તથા 

સૂયાટસ્તના સ્થળોને શ્નહાળી પ્રભુને તમેના સૌંદયટમાું શ્નહાળવા યત્ન જરૂિથી 

કિજો! ખાડા પાડનાિની જેમ ફાલત ુપ્રેમમાું ના પડી જતા. બલ્કે સજટકે સિજેલી 

અદ્દભૂત, અવણટનીય તથા હૃદયોલ્લાસ આપતી બાબતોનુું અવલોકન કિી ઈચવિ 

શ્પતાની મહાનતાને સતત શ્બિદાવતા િહેશો તો આ લેખ લખવો વ્યથટ નશ્હ જાય.  

તાિો-Star-સુનાશ્લની મિિુંર્ (New Jersey)    

“યહૂદીઓનો જે િાજા જન્મ્યો છે, તે ક્યાું છે? કેમકે પૂવટમાું 

તેનો ‘તાિો’ જોઈને તનેુું ભજન કિવા આવ્યા છીએ.” 

માથ્થી-૨:૧૨  

િાજવીના િાજકુમાિના જન્મ, જીવનતથા જન્નત હુંમેશાું વૈભવી તથા બાદશાહી 

હોય છે. જ્યાિે પ્રભુ ઈસ ુશ્િસ્તના જન્મ સમયે અદ્દભૂત શ્નિવ શાુંશ્ત હતી.   

આ દૈવી િાજાના જન્મની ખબિ પડતાું સઘળાું લોકો, શાસ્ત્રીઓ, િાજા પણ 

ગભિાયા, કેમકે ”જૂના કિાિ”માું “ઉત્પશ્ત્ત”થી “માલાખી” સુધી અનેકવાિ 

ભશ્વષ્યવાણીઓ કિવામાું આવી હતી છતાું તેની નોંધ લેવામાું આવી નહોતી. 

પિુંત ુ આકાશી સૈન્યએ તથા દતૂોએ િાજાના આગમનની છડી પોકાિી તથા 

તાિાઓએ જાહેિાત કિી!         

     “નાતાલ”ના પશ્વત્ર પવટનુું પ્રશ્તક છે-“તાિો”. માગીઓ પ્રભુ ઈસનુ ે

યહૂદીઓના િાજા, િાજાઓના િજા, પ્રભઓુના પ્રભુ માને છે. તેના જન્મની છડી 

પોકાિનાિ આકાશી સાક્ષી તથા શ્િહ્ન ‘તાિો’છે. આમ તો િાત્રે આકાશમાું અનેક 

ઝબકાિા માિતા નાના-મોર્ા તાિા જોયા છે, પિુંત ુઆ ‘તાિો’ કુદિતી કે સામાન્ય 

ન હતો. આ ‘તાિો’ દૈવી તથા અલૌરકક હતો! જાણકાિોના મત ેઆ ‘તાિા’ના 

સ્વરૂપે કોઈ દૂત હતો! પશ્વત્ર આત્મા દેવ, પ્રભુ ઈસનુે જગતના ઉધ્ધાિ માર્ે લાવ્યા 

હોય, તે દૂિ દેશોમાું વધામણીના સમાિાિ ફેલાવતાું તથા ઈસુની ગમ દોિી લાવવા 

આ ‘તાિા’નો ઉપયોગ કિ ેછે.      

     ખગોળશાસ્ત્રીઓના મત ે આકાશમાું ૪૦ ‘સેક્ષીલીયન’-Sexillion-તાિા 

આવેલા છે. એક ‘સેક્ષીલીયન’ એર્લે એક (૧)ના આુંકડાની પાછળ ૨૧ મીંડાું 

(0) લાગે એર્લા! વેબસ્ર્િ ડીક્ષનિીમાું તાિાનાું પાુંિ લાખ નામ આપવામાું 

આવ્યાું છે! જો ૪૦ ‘સેક્ષીલીયન’-Sexillion-તાિાનાું નામ લખવામાું આવે તો 

૮૦ ‘ક્વોડ્રીલીયન’-Quardrllion પુસ્તક થાય. એક ‘ક્વોડ્રીલીયન’-

Quardrllion એક (૧)ના આુંકડાની પાછળ ૧૫ મીંડાું (0) લાગે એર્લાું 

પુસ્તકો! પશ્વત્રશાસ્ત્ર “બાઇબલ”ના પુસ્તક “અયુબ”-૯:૯, ૩૮: ૩૧-૩૨, 

“આમોસ”- ૫:૮માું તાિાનાું નામ આપવામાું આવ્યાું છે.  
    આકાશમાું દખેાતા અને નિી આુંખે નશ્હ દેખાતા તાિા પિમેચવિનુું સજટન છે. 

જ્યાિે તમેન ે (તાિાને) દવેો માન ે છે, “આમોસ”-૫:૨૬માું તાિારૂપી દેવ કીયુન, 

પ્રે.ક. ૭:૪૩માું ‘િમ્ફા’ દેવનો તાિો. તાિા ગેસના બનેલા હોય છે. તાિાનુું 

તાપમાન ૫,૦૦૦થી ૬,૦૦૦ અુંશ જેર્લુું હોય છે. તાિાની અુંદિ ૧૦૦,૦૦૦થી 

૩,૦૦૦,૦૦૦ ફેિનફીર્ જેર્લુું તાપમાન હોય છે તે પરિવર્નતત થઈને િમકે છે. 

‘તાિા’ને ‘તાિનાિ’ સાથે સિખાવવામાું આવ્યા છે:   

૧) ભશ્વર્કથન: બુંને માર્ે ભશ્વષ્યકથન કિવામાું આવ્યુું હતુું. ગણના- ૨૪:૧૭-

યાકુબમાુંથી ‘તાિો’ ઝબકી નીકળશ ેઅને ‘તાિનાિ’ માર્ે યશાયા-૯: ૬-૭.   

૨) દેવનુું સજટન છે: તાિાનુું સજટન કિનાિ તથા તેની ગણત્રી કિનાિ દેવ પોત ેછે. 

ઉત્પશ્ત્ત: ૧:૧૬, ગીત શાસ્ત્ર :૧૩૬: ૯. જ્યાિે પ્રભુ ઈસ ુ શ્િસ્ત-તાિનાિન ે 

માણસોના ઉધ્ધાિ માર્ે માણસના રૂપમાું પૃથ્વી પિ મોકલ્યો યોહાન: ૩: ૧૬-૧૭, 

શ્મત્રો! પ્રભુ ઈસ ુદવે તથા શ્ત્રએક ઈચવિ છે.        

૩) પ્રકાશ્શત તાિો: આ તાિો સામાન્ય પ્રકાશ કિતાું તેજસ્વી તથા અલગ હતો. 

પ્રકર્ીકિણ; ૨:૧૮માું થવુાશ્તિાની મુંડળીને આ પ્રભાતનો તાિો આપવાની વાત 

“પશ્વત્રાઆત્મા” કિ ેછે.                                     -Page 04  
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પ્રકાશ્શત એર્લે જે શ્નદોર્ તથા શ્નષ્કલુંક હલવાન જેવો છે. જેના મૂલ્યવાન 

િક્તથી શ્વચવાસીઓનો ઉધ્ધાિ થયો. ૧ શ્પતિ: ૧:૧૯.    

૪) દોિી લાવનાિ: ‘તાિો’અને ‘તાિનાિ’-બુંને દોિી લાવનાિ છે. જેમ માગીઓન ે

‘તાિો’ દોિી લાવ્યો તેમ પ્રભુ ઈસ ુપાપીઓને દેવ પાસ-ેપોતાનુું િક્ત વહેવડાવી 

દોિી લાવી મધ્યસ્થ બન ે છે. માથ્થી-૫:૧૬ મજુબ આપણ-ેદિેક શ્વચવાસીએ 

લોકોની આગળ અજવાળુ પ્રકાશવા દેવાનુું છે, જેથી અુંધકાિમાું બેઠેલાુંને પ્રકાશમાું 

દોિી લાવવાનાું છે. દિેક શ્િસ્તી વ્યશ્ક્ત ‘તાિલો’ બની પ્રકાશ િેલાવે!  

“મધિાત કેિા ઓ તાિલા!, િમકી ઘોિ મેદાન પિ”  

પ્રભુ ઈસુએ માિી સાથે કિી’ આ સુંદેશ તમોન ેજણાવવા કહેલ છે-જે જણાવુું છુું!    

     ગાુંધીનગિ ખાતે જાન્યુઆિી ૭થી ૯, ૨૦૧૫ સુધી આયોજીત ‘‘પ્રવાસી 

ભાિતીય રદવસ''માું NRI  પ્રશ્તશ્નશ્ધઓન ેભરે્ સમાન ‘‘લાઇફ લોંગ વીઝા''ના 

પ્રસ્તાવને ભાિતના વડાપ્રધાનશ્રી નિેન્િ મોદીએ મુંજૂિી આપી દીધી છે. જે 

મુજબ ૧૯૫૫ની સાલના “સીર્ીઝનશીપ એકર્”માું સુધાિો કિાયો છે. તેથી હવ ે

“પસટન ઓફ ઇશ્ન્ડયન ઓિીજીન”-Person of Indian Origin (PIO) તથા 

“ઓવિસીઝ સીર્ીઝનશીપ ઓફ ઇશ્ન્ડયા” Overseas Citizen of India 

(OCI) એકર્નુું શ્વલીનીકિણ કિી દઇ બુંન ેએક કિી દવેાયા છે. જેના થકી હવ ે

PIO ન ેલાઇફ લોંગ-આજીવન-વીઝા મળી જશ.ે તેથી હવે ભાિતમાું ૬ માસથી 

વધુ િોકાણ કિવા માર્ ે FRO કે FRRO પોલીસ રડપાર્ટમેન્ર્ પાસે િજીસ્રેશન 

કિાવવાની ઝુંઝર્માુંથી મશુ્ક્ત મળી જશ.ે તમેજ PIO માર્ ેવીઝાની વધમુાું વધ ુ

મદુત ૧૫ વર્ટની હતી તનેે બદલ ેઆજીવન વીઝા મળી શકશે. આ અગત્યનો 

ફેિફાિ ઘણો આવકાિદાયક ગણાય.  

         ઉલ્લેખનીય છે ક ે સન ે ૨૦૧૪માું અમેરિકાના “મેડીસન સ્ક્વેિ ગાડટન” 

ન્યુયોકટમાું ઉદબોધન સમયે ભાિતના વડાપ્રધાનશ્રી નિેન્િ મોદીએ આપેલુું વિન 

પાળી બતાવ્યુું છે.  
     હવ ે PIO તથા OCI બુંન ે સ્કીમો એક થઇ જતા ‘‘હસગલ ઇશ્ન્ડયન 

ઓવિસીઝ કાડટ હોલ્ડિ સ્કીમ” અમલી બનાવાઇ છે. 

         ઉપિોક્ત બુંન ે કાયદાકીય ફેિફાિો NRI સમૂહ માર્ે આવકાિદાયક હોઈ 

શ્વચવમાું અનેક દેશોમાું વસતા સમહૂ તેમને ઉમુંગભેિ વધાવી લેશ.ે 

PIO તથા OCI બુંન ે સ્કીમોના લાભોની સિખામણી કિતાું Overseas 

Citizen of India (OCI)ના બદલે Person of Indian Origin (PIO) 

મળેવવુું વધ ુ સલામત અન ે હિતામકુ્ત  હોવાનુું જણાય છે. OCI મેળવનાિ 

“અમેરિકન સીર્ીઝન” તિીક ે “ઈશ્ન્ડયન ગવમેન્ર્”નો અમુક અુંશ ેતાબેદાિ હોઈ 

શક,ે જ્યાિે PIO મેળવનાિ સુંપણૂટપણ ે “અમરેિકન સીર્ીઝન” તિીક ે યએુસ 

ગવમને્ર્ શ્સવાય કોઈના તાબદેાિ હોઈ શકે નશ્હ.          

યુ.એસ.માું વોહશનર્ન ડીસીશ્સ્થત ભાિતીય દૂતાવાસ દ્વાિા ૨૩ ડીસેમ્બિ 

૨૦૧૪ના િોજ જાહેિનામુ પ્રશ્સધ્ધ કિાયુ છે. જે મુજબ ભાિત અથવા શ્વદશેોમાું 

િહતેા ભાિતીય પાસપોર્ટધાિકોએ નીિનેા સુંજોગોમાું પોતાના જૂનાન ેબદલે નવો 

પાસપોર્ટ ૨૪ નવમે્બિ ૨૦૧૫ સધુીમાું મળેવી લવેો.  

            (૧) “ઈન્ર્િનેશનલ શ્સશ્વલ એવીએશન ઓગેનાઈઝેશન” (ICAO) દ્વાિા 

નક્કી કિાયેલી ઉપિોક   ત તાિીખ સુધીમાું હાથ ે લખેલા અક્ષિોથી તૈયાિ કિાયેલ 

પાસપોર્ટની જનયાએ મશીન દ્વાિા તૈયાિ કિાયેલ પાસપોર્ટ મેળવી લેવાનો િહેશે. 

જે મજુબ ૨૫ નવેમ્બિ ૨૦૧૫થી અમલ બને તે મુજબ મશીન દ્વાિા તૈયાિ 

નહીં થયેલા પાસપોર્ટ અથવા વીઝાના લખાણ માન્ય નહીં ગણાય.  

            ભાિત સિકાિ દ્વાિા ૨૦૦૧ની સાલથી મશીન દ્વાિા લખાયેલ પાસપોર્ટ 

જ આપવામાું આવે છે. પિુંત ુ ત   યાિ પહેલાના હાથે લખાયેલા તથા ફોર્ો 

શ્િપકાવેલા પાસપોર્ટ કે જે ૧૯૯૦ ની સાલથી ૨૦ વર્ટની મુદત માર્ે અપાયા 

હતા. તે  હવે મશીન દ્વાિા જ કિાવી લેવાના િહેશે.  

            નવેમ્બિ ૨૦૧૪ના અુંદાજ મજુબ ૨,૮૬,૦૦૦ જેર્લા હાથ ે લખલેા 

પાસપોર્ટ હજુ અશ્સ્તત્ત્વમાું છે. જે ૨૪ નવમે્બિ ૨૦૧૫ સધુીમાું મશીન દ્વાિા 

તૈયાિ કિાવી લેવાના િહેશે. બીજા અુંદાજ મુજબ ૬ કિોડ જેર્લા ભાિતીયો માન્ય 

પાસપોર્ટ ધિાવે છે. જે મશીન દ્વાિા તૈયાિ કિાયેલા છે.  

            તમામ જૂના પાસપોર્ટધાિકોને નક્કી કિેલી ઉપિોક   ત છેલ્લી તાિીખ સુધીમાું  

નવા પાસપોર્ટ મેળવી લેવા અિજી કિી દેવાનુું દૂતાવાસ કિેિીના જાહેિનામાું 

મુજબ જણાવાયુ છે.  

            (૨) ૬ મશ્હનાની અુંદિની મુદતના પાસપોર્ટ િીન્ય ુ કિાવી લેવા. તમેજ 

જેમાું મદુત પિૂી થવાની તાિીખ દશાટવી ન હોય તવેા પાસપોર્ટના આધાિ ેપણ 

અમકુ સુંજોગોમાું વીઝા મળી શકતા નથી અથવા તો શ્વદશે પ્રવાસ થઈ શકતો 

નથી. બાળકો માર્નેા પાસપોર્ટની મુદત પૂિી થય ે નવો પાસપોર્ટ મેળવવાની 

કાયટવાહી શરૂ કિી દવેી જોઈએ.  

            (૩) જે પાસપોર્ટમાું ૨-બે પાનાથી ઓછી જનયા બાકી િહેતી હોય તેવા 

પાસપોર્ટ અમુક દેશોમાું માન્ય િાખવામાું આવતા નથી. તેથી પાસપોર્ટમાું પૂિતી 

જનયા છે ક ેનહીં તે િકાસી લેવુું જેમને અવાિનવાિ શ્વદેશ પ્રવાસો કિવાના થતા 

હોય તેઓએ ૬૪ પાનાનો જમ્બો પાસપોર્ટ મેળવી લેવો જોઈએ.  

            (૪) પાસપોર્ટ આપતી તમામ અશ્ધકૃત કુંપનીઓમાું હવ ે પાસપોર્ટ િીન્યુ 

શ્વશ્ધ શ્બલકુલ સિળ તથા ઝડપી થઈ ગઈ છે. તથેી કોઈને પાસપોર્ટ સવેા અુંગ ે

કાુંઈપણ  શ્વશેર્ માશ્હતી જોઈતી હોય તેમણ ે www.passportindia.gov.in 

દ્વાિા અથવા “નેશનલ કોલ સેન્ર્િ”ના 1-800-258-1800 (૧-૮૦૦-૨૫૮-

૧૮૦૦) (ર્ોલ ફ્રી) નુંબિ દ્વાિા સુંપકટ સાધવો તમે જણાવાયુ છે. તથા શ્વદેશો 

શ્સ્થત ભાિતીયોએ પોત ેવસવાર્ કિતા હોય તે દેશની ભાિતીય દૂતાવાસ કિેિીનો 

સુંપકટ સાધવા જણાવાયુ છે.  

   નવેમ્બિ, ડીસેમ્બિ-2014,  જાન્યઆુિી અને ફબે્રઆુિી-2015 શ્વઝા બલુરે્ીન  

ફશે્મશ્લ કરે્ગેિી  નવેમ્બિ-2014 ડીસે-2014 જાન્યુ-2015  ફેબ્ર-ુ2015   ફેબ્રુઆિી-2015   

F-1 01 June-07 22 Jun-07 08 July-07 22 July-07      

F-2 A 01 Mar-13 22 Mar-13 15 April-13 08 May-13      

F-2 B 01 Jan-08  22 Feb-08 01 April-08 22 May-08      

F-3 08 Dec-03 15 Dec-03 22 Dec-03 01Jan-04      

F-4 08 Feb-02 22 Feb-02 22 Mar-02 15 April-02      

પાછળના ત્રણ મશ્હનાની શ્વગતના આધાિે પાુંિયે કરે્ગેિી દિ માસે આગળ વધ ેછે 

કે નશ્હ? વધે છે તો કરે્લી ત ેજાણીન ે શ્વઝા ક્યાિ ેનીકળશે તનેો અુંદાજ કાઢી 

શકાય. ઉપિોક્ત કોઠા મજુબ ફબે્રઆુિી-2015ની શ્વઝાની શ્વગત નીિ ેમુજબ છે:- 

F-1-અમેરિકન સીર્ીઝનનાું સગીિ સુંતાનો અન ે 21વર્ટ કે તથેી વધ ુ ઉંમિનાું 

અપિશ્ણત સુંતાનો-23 July-2007 (આ મશ્હન ેફક્ત 14 રદવસ આગળ વધી છે)   
નોંધ: (યએુસ સીર્ીઝનનાું પશ્ત/પત્ની, યએુસ સીર્ીઝનનાું 21 વર્ટથી ઓછી 

ઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાન, યએુસ સીર્ીઝનનાું માતા/શ્પતાને શ્નકર્તમ કરુ્ુુંબજન 

તિીકે તત્કાલીન શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્નર્ક શ્વઝા-ક્વોર્ા મયાટદા લાગુ પડતી નથી 

F-2 A ગ્રીનકાડટધાિકનાું પશ્ત/પત્ની અને 21 વર્ટથી ઓછી ઉંમિનાું અપિશ્ણત     

    સુંતાનો- 08 May-2013 (ગયા મશ્હનાથી 23 રદવસ આગળ વધી છે)        

F-2 B– ગ્રીનકાડટધાિકનાું 21વર્ટ ક ેતથેી વધ ુઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાનો- 

       22 May--2008 (ગયા મશ્હનાથી સાિી એવી 51 રદવસ આગળ વધી છે)    

F-3–અમેરિકન સીર્ીઝનનાું પિશ્ણત સુંતાનો-01 January-2004 (આ  

મશ્હને 10 રદવસ આગળ વધી છે, યુએસ સીર્ીઝન માબાપ સમાિાિ ઠીક નથી )    

F-4–US સીર્ીઝનનાું ભાઈ/બને, ઓિમાન ભાઈ/બને-15 April-2004      

  (ગયા મશ્હનાથી 24 રદવસ આગળ વધી, ખિેખિ તો 2010માું જ્યાું પહોંિી 

હતી, ત્યાુંથી હજી 12 રદવસ પાછળ જ છે, તે હવે આગળ વધશે તેવી આશા)   

uscis.gov વેબ સાઈર્ ઉપિની છેલ્લામાું છેલ્લી માશ્હતી આખિી ગણવી. 

ઉપિોક્ત બલુરે્ીન મજુબ જો આ મશ્હન ેફાઈલ કિવામાું આવ ેતો..  

F-1 માર્ે 7 વર્ટ િાહ જોવી પડે.   

F-2 A હવે છેલ્લા 5 મશ્હનાથી ખસતી નથી તથેી 2થી 3 વર્ટ કે તથેી વધ ુિાહ  

જોવી પડશ.ે F-2 B માર્ે 7 વર્ટ 6 મશ્હના િાહ જોવી પડે.          Page 05  
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ઉપિોક્ત બલુરે્ીન મજુબ જો આ મશ્હન ેફાઈલ કિવામાું આવ ેતો.. F-1 માર્ે 7 

વર્ટ િાહ જોવી પડે.  F-2 A હવ ેછેલ્લા 5 મશ્હનાથી ખસતી નથી તેથી 2થી 3 

વર્ટ ક ેતથેી વધ ુિાહ  જોવી પડશે. F-2 B માર્ે 7 વર્ટ 6 મશ્હના િાહ જોવી પડ.ે 

F-3 માર્ે 12 વર્ટ થી વધ ુિાહ જૂઓ અને F-4 માર્ે 12-13 વર્ટ િાહ જોવી પડ,ે 

પણ તેથી ફાઈલ કિવી  નથી તવેુું સમજવુું નશ્હ. ‘બ્લડ િીલેશન’-લોહીના સુંબુંધે 

પશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બને, દીકિા-દીકિી, માતા/શ્પતાની- ફેશ્મલી કરે્ગેિીની બધી 

ફાઈલો િાલુ જ છે. શ્વઝા ફી િકૂવી હોય તો કશી િાહ જોયા શ્વના 

સ્પોન્સિશીપનાું પપેિો યએુસ શ્વઝા સને્ર્િમાું મોકલી દવેાું પણ શ્વઝાકોલ આવ્યા 

બાદ સગાુંન ેમોકલવાું શ્હતાવહ છે.   

* અમેરિકામાું િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબનેને American Christian 

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

એડ્રસ, તુંત્રીશ્રીને મોકલવા શ્વનુંતી! તુંત્રીનુું સિનામુું અને ઈ-મઇેલ નોંધી 

િાખશોજી!    
    Editor-ACN,  

  144 Strawberry Hill Ave,   Woodbridge, NJ 07095          

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

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

કિવાની ઈચ્છા ધિાવનાિે પોતાનાું તમામ લખાણ સીધાું જ તુંત્રીશ્રીના સિનામે મોકલવાું. 

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

સ્ર્ેમ્પ્સનો ખિટ કિે, અન ેરૂથબેન એ જ લેખ તુંત્રીને મોકલવા ફિીથી પોતે પોસ્ર્લ સ્ર્ેમ્પ્સ 

ખિે, આમ ડબલ ખિટ થાય, વળી લેખ તુંત્રીને મળતાું બમણો સમય જાય, તે ઠીક નથી. દિ 

બે મશ્હને પ્રશ્સધ્ધ થતા American Christian New માર્ેના લેખ-લખાણો નવેમ્બિ 

મશ્હનાની ૧૫-૨૦ તાિીખ સધુીમાું બાિોબાિ તુંત્રીને મોકલીને સહકાિ આપવા શ્વનુંતી!  

-લખાણની શરૂઆતમાું લેખકે પોતાનુું નામ, સિનામુ અન ેફોન નુંબિ અન ેજો હોય તો ઈ-

મેઇલ એડ્રસ સાથે લેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિૂક લખવી.     

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

-આપનાું દાન ફક્ત િોકડમાું પોસ્ર્લ સ્ર્ેમ્પ્સ માર્ે શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનને સિનામે 

મોકલવાું.  
-“અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”માું પ્રશ્સધ્ધ થતાું લખાણો અુંગ ે જે તે લેખક જવાબદાિ 

િહેશે.        

નીિેની બૂકો “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝૂ”ના વાિકો ઓછા દિે ખિીદી શકે છે; 

(1) “અમરેિકામાું 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 અુંગનેા 

પ્રચનોત્તિ સાથ ેઅદ્યતન 2014ની નવી આવશૃ્ત્ત. 

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

(શીહપગ સશ્હત)નો િેક Josh Foundation નામે લખીને એક શ્િઠ્ઠીમાું નામ, 

સિનામુું અને ફોન નુંબિ લખીને કઈ બકૂ મુંગાવવી છે ત ે લખીન-ેJosh 

Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 

07095 સિનામે મોકલ્યા પછી બે વીકમાું આપને બકૂ ન મળે તો જ ફોન કિશો.  

િજીસ્ર્િ મઈેલ કિવી નશ્હ.     

 

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)  

 

“American Christian 

New”  

wish you all readers  

A Haapy Valentine’s 

Day! 

“અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ” 

સમગ્ર સજુ્ઞ વાિકોને  

“વલેને્ર્ાઈ ડે”ની                                                     

હાર્દદક શભુચે્છા પાઠવે છે!   

ખાસ શ્વનુંતી: “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”ના દિેક પાનની નીિે 

jagadishchristian.com વેબ સાઈર્ની માશ્હતી િજૂ કિેલી હોય છે. આ 

માશ્હતીપણૂટ વેબ સાઈર્નો સ્વૈશ્ચ્છક િીતે શ્વના મૂલ્યે વાિકો લાભ લઈ શકે છે. 

ખાસ તો હવ ે“ગુજિાતી રિશ્ચિયનો” સાથ ે ભાિતીય રિશ્ચિયનો યુએસએમાું 

પોતાનાું લનનલાયક સુંતાનો માર્ ેયોનય જીવનસાથી શોધવા હિતાતુિ હોય છે. 

કુર્ુુંબ સુંબુંધી લનનશ્વર્યક માશ્હતી આપને ઉપયોગી બની િહેશે.   

jagadishchristian.com વબે સાઈર્માું “લનન સુંસ્કાિ સતેુ”-Gujarati 

Christian Matrimony-માું લનનન ેયોનય યુવક-યુવતીઓનુું લીસ્ર્ આપવામાું 

આવેલુું હોય છે. શ્િસ્તી અલગ અલગ મુંડળીના યુવક-યુવતીઓની જરૂિી શ્વગત 

આ વબે સાઈર્ ઓપન કિીને આપનાું સુંતાનો માર્ ે યોનય જીવનસાથીની શોધ 

કિવાની આ એક તક ઝડપી લેવા આપ સૌ વાિકોને આગ્રહભિી શ્વનુંતી છે.      

* Always bear in mind that your own resolution to 

succeed is more important than any other.                              
                                           -Abraham Lincoln  

* The changes in our life must come from the 

impossibility to live otherwise than according to the 

demands of our conscience not from our mental resolution 

to try a new form of life.-Leo Tolstoy  

* Character is the ability to carry out a good resolution 

long after the excitement of the moment has passed. 

                                                 -Cavett Robert  

* Let our New Year's resolution be this: we will be there 

for one another as fellow members of humanity, in the 

finest sense of the word.-Goran Persson  

“અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝૂ” ૨૦૧૫થી ૩૬મા વર્ટમાું પ્રવશેે છે, ત્યાિ ેપ્રભુના આભાિ 

સાથે સહકાિ આપના સૌ લખેકો, વાિકો, દાતાઓ અન ે“બાઇબલપ્રેમીઓ ””નો 

હાર્દદક આભાિ માન ેછે. આ સમાિાિપત્રના આદ્ય સ્થાપક સ્વ. િવે. મનભુાઈની 

સવેાઓન ેયાદ કિીને હાર્દદક શ્રધ્ધાુંજશ્લ પાઠવ ેછે!  

 

To,                  
      
 

 

____________________________________________________  
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