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તંત્રીની કલમે આ પત્ર... દિ બે મશ્િને “અમેરિકન રિશ્ચિયન
ન્યૂઝ”ના સુજ્ઞ િાિકોને આ પત્ર દ્વાિા મળતાં આનંદ થાય છે .

સપ્ટેમ્બિ મશ્િનો આિે એટલે “લેબિ ડે”ની િજા મળે, અને
જાણે નામ િમાણે જાણે આ રદિસ પછી શ્રમ-મિેનત કિિા લાગી જિાનું. સૌએબાળકોએ પણ મિેનત કિિા સ્કૂલ-કોલેજમાં જિાની શરૂઆત કિિી પડે. કાિણ
“લેબિ ડે”ના બીજા રદિસે અથિા તો એક રદિસ િધાિાની િજા િોય તો સામાન્ય
િીતે અમેરિકામાં શૈક્ષશ્ણક નિું િષષ “લેબિ ડે” પછી તિત જ શરૂ થાય છે .
જોગાનુજોગ “લેબિ ડે” પછી “શ્શક્ષક રદન” આિે છે . જાણે સ્કૂલ સાથેનો અને
શ્શક્ષક સાથેનો સંબધ
ં િિે આખું િષષ િાલુ િિેિાનો તેની સાશ્બતી િોય!, તેથી
શ્શક્ષકગણ િત્યે માન-સન્માન અને તેમની માિફતે જીિનઘડતિની કેળિણી
મેળિિાની છે તેનું મિત્ત્િ!
સામાશ્જક જીિનમાં ‘જીિનઘડતિની કેળિણી’નું મિત્ત્િ ઘણં છે . કાિણ
િોજગાિી અને આર્થથક સધ્ધિતા માટે કેળિણી અગત્યનું પરિબળ છે . અત્યાિની
પરિશ્સ્થશ્તમાં સિકાિી નોકિી મેળિનાિ આર્થથક િીતે મુશ્કેલી અનુભિે નશ્િ, તેટલી
માશ્સક આિક મેળિતા િોય છે . તેની સામે સિખી શૈક્ષશ્ણક લાયકાત ધિાિનાિ
સિખામણીમાં ખાનગી ક્ષેત્રે આર્થથકતંગી અનુભિે છે . સિકાિી અને ખાનગી
ક્ષેત્રના પગાિ ધોિણમાં આભજમીનનો તફાિત િોય છે . એક િશ્જસ્ટિ નસષને
સિકાિ 20,000 કે તેથી િધુ રૂશ્પયા માશ્સક િોજગાિી આપે, તેની સામે ખાનગી
િોશ્સ્પટલો કે સ્િતંત્ર િેક્ટીસ ધિાિતા ડોક્ટિો 5,000-10,000 રૂશ્પયા જે ટલું
માશ્સક િેતન આપે. આ િકાિનાં શોષણ િોજગાિી આપતાં બધાં ક્ષેત્રોમાં િોય છે .
અને સિકાિ પણ ‘સિાયક’ તિીકે એક દિજ્જો ઊભો કિીને ‘ફીક્સ સેલિી’
આપીને અનેક સિકાિી કમષિાિીઓનું ‘સફેદ શોષણ’ કિે કિે છે અને તેનો લાભ
મેળિનાિા લાિાિીથી એ શોષણને સ્િીકાિે છે . તેની સામે ઉચ્િ શ્શક્ષણ અને તેમાં
પણ શ્િશેષ કુશળતા ધિાિનાિ ખાનગી ક્ષેત્રમાં અધધધ... માશ્સક િેતન મેળિતા
િોય છે . અને તેથી સ્કૂલ-કોલેજમાં ઉજ્જ્િળ કાિરકદી મેળિિા તીવ્ર િિીફાઈ
થતી િોય છે . શ્િદ્યાથીઓ સાથે તેઓનાં માબાપો પણ આ િકાિની િિીફાઈમાં
સરિય ભાગ લેતાં િોય છે . આથી અગાઉ જણાવ્યા મુજબ જીિનમાં શ્રમનું ઘણં
મિત્ત્િ છે અને સમાજમાં કુટુંબ અને કેળિણીની સંસ્થાઓનું પણ તેટલું જ
મિત્ત્િ છે .
ઉચ્િ શ્શક્ષણ માટે લોકો ધમષનો પણ આધાિ લેતા િોય છે . આમ જીિનઘડતિ
માટે કુટુંબ, ધમષ, ધમષગુરુઓ, શૈક્ષશ્ણક સંસ્થાઓ, શ્શક્ષકગણ, પુસ્તકો, શ્મત્રિતુષળ,
િેસ મીરડયા, ટીિી િોગ્રામો, િગેિે પાયનાં પરિબળો અગત્યનો ભાગ ભજિે છે .
અને િિે તો ૨૪ કલાક આંગળીઓ-અંગૂઠાના ‘ટિ’થી િાથેળીમાં િિેતા ‘સેલફોન’માં આ બધાં પરિબળો મળી િિે છે . જીિનને અસિ કિતી કોઈપણ બાબત
એિી નશ્િ િોય, જે ‘સેલ-ફોન’માં ન િોય! અને એ બધી બાબતો જીિનનું સારું
જ ઘડતિ કિે તેિી િશે, તેમ માનિું તે મોટી ભૂલ ગણાય! આ પરિશ્સ્થશ્તમાં
કુટુંબની જિાબદાિી િધી જાય છે . પોતાનાં સંતાન તેઓની આસપાસનાં શ્િશ્િધ
પિીબળોમાંથી માનિતા શ્િરુધ્ધ માનશ્સકતા ધિાિતા ન થઈ જાય તે અત્યંત
જરૂિી છે . આ માટે સંતાનોને કુટુંબનો િેમ મળી િિે અને તેઓની કોઈપણ
મૂંઝિણ કે સમસ્યા તેઓ કુટુંબનાં સભ્યોમાં સંપૂણષ શ્િચિાસ િાખીને તેઓ માિફતે
સમાધાન મેળિી શકે તેિી પરિિાિોમાં પિંપિા શ્િકસાિિી જોઈએ. આ માટે સાિાં
પુસ્તકોનું િાિન ઉપયોગી થઈ શકે છે . સંતાનો લાયબ્રેિીમાં ઉપલબ્ધ શ્િનામૂલ્યે
મળતાં પુસ્તકો શ્નયશ્મત લાિે અને િાંિે તેિો આગ્રિ કુટુંબમાં િોિો જોઈએ.
એકાદબે ધાર્થમક સાપ્તાશ્િક કે માશ્સક િકાશનો પરિિાિમાં શ્નયશ્મત આિે તે માટે
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તેિાં સામશ્યકોના ગ્રાિક થિાથી સિિાળે કુટુંબનાં સૌ સભ્યોને ફાયદો થઈ શકે છે .
ખાસ કિીને કુટુંબ જે સામાશ્જક િગષ સાથે સંકળાયેલાં િોય તેિા સામાશ્જક
િકાશનો શ્નયશ્મત ઘિમાં સૌ િાંિે તે જરૂિી છે . આ િકાિની શ્િિાિધાિાથી સ્િ.
િેિ. મનુભાઈ રિશ્ચિયને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”ની શરૂઆત કિી િશે.
છે ક સને 1979થી એક પાનનું િસ્તશ્લશ્ખત “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”
િકાશ્શત કિીને અમેરિકામાં િસતા અને તેઓના સંપકષમાં િતાં તેઓના પરિિાિને
શ્િનામૂલ્યે તેઓ પિોંિાડતા િતા. સને 2005માં તેઓશ્રી (સ્િ. િેિ.મનુભાઈ
રિશ્ચિયન) અને શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયન અમાિા શ્નિાસ્થાને આવ્યા િતાં.
તેઓએ ખાસ આગ્રિ કિીને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”ના તંત્રી તિીકેની
કામગીિી મને સોંપિા જણાવ્યું િતુ.ં ઘણી િિાષશ્િિાિણા પછી માનદ્દ સિતંત્રી
તિીકેની જિાબદાિી અને સમાિાિપત્રને કોમ્પ્યુટિ માિફતે િીન્ટ કિીને િકાશ્શત
કિિાની શરૂઆત એક અદના માનદ્દ સિતંત્રી તિીકે સ્િીકાિી િતી. િભુની ઈચ્છા
સમજીને આ કામગીિી થતી િિી પણ... તંત્રીશ્રી િેિ. મનુભાઈ રિશ્ચિયન ભાિતગુજિાતના િિાસે ટૂંક સમય માટે ગયા િતા અને અિાનક િભુનું તેડું આિતાં
તેઓ ગુજિાતમાં જ સ્િગષિાસી થતાં સને 2007થી માનદ્દ તંત્રી તિીકે માિી
જિાબદાિી િભુની ઈચ્છા સમજીને સ્િીકાિી િતી. આમ સિિાળે 11 િષષથી આ
સમાિાિપત્ર સાથેનો સંબધ
ં , સમાજ અને િભુ સાથે િહ્યાની અનુભૂશ્ત, એ
િધાિાનો લાભ!
છે લ્લાં ત્રણેક િષષથી “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ” ના સિતંત્રી તિીકે અથિા તો
તંત્રી તિીકે કોઈ જિાબદાિી સ્િીકાિે તે માટે સમાિાિપત્રમાં જાિેિ શ્િનંતી પણ
અિાિનિાિ મૂકી િતી. જે ઓ શ્નયશ્મત લેખો મોકલીને િકાશનને સિકાિ આપતાં
િતા તે સૌને ફોન માિફતે અને રૂબરૂ મળ્યાની તક જોઈ શ્િનંતી કિી જોઈ
િતી.પણ... કોઈએ ‘િા’ ભણી નિોતી.
આ બધું શ્િગતે લખતાં અને જણાિતાં આનંદ થાય છે કે, િિે પછીનો “અમેરિકન
રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”નો નિેમ્બિ-ડીસેમ્બિ, 2016નો અંક નિા તંત્રીશ્રીઓ માિફતે
િકાશ્શત થશે. આથી.....આ તંત્રીની કલમે આ પત્ર... માિી આખિી િજૂ આત છે . અને
તેથી આ આ પત્રના આિંભમાં-દિ બે મશ્િને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”ના સુજ્ઞ
િાિકોને આ પત્ર દ્વાિા મળતાં આનંદ થાય છે .-િાક્યમાં માિા રદલની અશ્ભવ્યશ્ક્ત છે .

ગયા મે, 2016થી માિી તશ્બયત સાિી િિેતી નિોતી. બે િખત િાલતાં િાલતાં િુ ં
પડી ગયો િતો. જુ લાઈ 11, 2016ના િોજ માિા જમણા ખભે ઈજા થતાં જમણા
િાથે, ખભે અને આંગળીઓમાં અસહ્ય પેઈન-દદષ થતું િતુ,ં તેથી જુ લાઈ-ઑગષ્ટ,
2016નો “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”નો અંક ટાઈપ કિીને બિાિ પાડતાં મોડું પણ
થયું અને કેટલાક સામાશ્જક સમાિાિોની િજૂ આત થઈ શકી નિોતી. અનેક
શુભચ્ે છકોની િાથષનાઓ અને િભુ શ્પતાની કૃપાથી િિે મારું આિોગ્ય સુધાિા પિ છે .
માિા તંત્રીપદ દિમ્યાન માિી ભૂલિૂક માટે દિગૂજિ િાિુ ં છુ ં . ખાસ કિીને શ્નયશ્મત
પોતાનાં લખાણો મોકલીને સિકાિ આપનાિ સ્િ. સુનાશ્મ મિિંટ, ઈલાબેન
રિશ્ચિયન, િેિ. અશ્નલ પટેલ, શ્રીમતી જોઈસી રિશ્ચિયન અને િે. ડો. સ્નેિલતા
પટેલનો રદલથી આભાિ માનું છુ ં . તેઓના લેખોમાં ‘બાઇબલ”ના સંદભષનાં કલમિિનો ટાઈપ કિતાં મને અંગત “બાઇબલ” અંગે ઘણં જાણિા મળતું િતુ,ં તેિા
આધ્યાશ્ત્મક માગષદશષન માટે સૌ લેખકશ્રીઓનો ખાસ ખાસ આભાિ! “બાઈબલ
સ્ટડી” અને સમાિાિપત્રને ટપાલથી િાિકોને પિોંિાડિા માટે શ્રીમતી રૂથબેન
રિશ્ચિયનનો અને સમાિાિપત્રની શ્િનામૂલ્યે કોપીઓ બનાિિાની સેિા આપતા શ્રી
િોબીન રિશ્ચિયનનો ખાસ આભાિ માનું છુ ં . “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”માં
શ્નયશ્મત િજૂ થતા“બાઈબલ સ્ટડી”ના જિાબો મોકલનાિ સૌ ‘બાઇબલિેમીઓ’નો
હૃદયપૂિષક આભાિ માનું છુ ં . નિા તંત્રીશ્રીઓને ભાિભયાાં અશ્ભનંદન! Page 01
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ઈસુ શીખવીત પ્રાર્થના (ગતાાંકર્ી િાલુ.. લેખાાંક ૬) સમજતાાં જીવન જીવવા પ્રભુ પ્રત્યેક વાિકને તેની કૃપા આપે!
-િેવ.oડો.oસ્નેહલતાoપટેલo)BF kosn,oSY(o781-435-4716
-ઈચવિનીoદ્રાક્ષવાડીનીoમજૂ િ્-સ્નેહલતાoપટેલ.
માફી આપો-માફી પામો.
“ફક્ત અગણોશ્સત્તેિ સેન્ટ દ્વાિા હુ ાં ધનવાન”
“...અને જે મ અમે અમાિા ઋણીઓને માફ કયાથ છે , તેમ તુાં
જોઈસીoજોવેટoરિશ્ચિયનo)dnr noCrAs,oSt(અમાિા ઋણો માફ કિ.” માથ્ર્ી:૬:૧૨
208164-4186oooo
“અમાિાાં પાપ માફ કિો; કાિણ, જે ઓ અમાિી શ્વરુધ્ધ
તાિીખ ૧૫ ઑગટ,૨૦૧૬ના રદવસે વહેલી
અપિાધ કિે છે , તે બધાાંને અમે માફ કિીએ છીએ.”સવાિે આઠ વાગ્યે માિા દીકિાને ઘેિ બાળકો માટે
લૂક:૧૧:૪
અમાિે ‘બેબી શ્સટીંગ’ કિવા જવાનુાં હતુ.ાં ન્હાઈધોઈને હુ ાં માિા રૂમમાાં બહાિ
પ્રભુ શીખશ્વત પ્રાર્થનાની આ અિજમાાં બીજાંઓને માફી આપવી અને પાપોની જવા માટેનાાં કપડાાં પરિધાન કિવા ગઈ. પેન્ટ પહેિવા જતાાં ગજવામાાંર્ી ર્ોડુાં
માફી મેળવવી, તે સાર્ે સાર્ે જય છે .
પિિૂિણ આમતેમ ફાંગોળાઈ ગયુાં હતુ.ાં તેર્ી ઘૂટાં ણે બેસી અહીંતહીં હુ ાં પિિૂિણ ભેગુાં
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માથ્ર્ી:૬:૧૨માાં ગ્રીક શબ્દ-OPHEILEMA (eect) વપિાયો છે , જે નો

ગુજિાતીમાાં તિજુ મો કિતાાં ઋણી શબ્દ વપિાયો છે . ગ્રીક શબ્દનો અર્થ ઋણ
અર્વા દેવુાં ર્ાય છે . મતલબ કે, આપણા માર્ે કોઈનુાં દેવુાં હોય તો તે પિત
કિવાની આપણી ફિજ બની િહે છે . કોઈએ આપણી ઉપિ કિેલુાં ઋણ આપણે
વીસિી ન જઈએ પણ હાંમેશાાં તેઓના ઋણી િહીએ એવો શ્નદેશ કિે છે .
લૂક:૧૧:૪માાં ગ્રીક શબ્દ HAMARTIA-(sin, tresss ass) વપિાયો છે .
અને ગુજિાતીમાાં પાપ અને અપિાધ વપિાયા છે . મૂળ ભાષામાાં આનો અર્થ ર્ાય
છે -‘શ્નશાન િૂકી જવુ’ાં . જે મ બાણાવળી પોતાના બાણમાાંર્ી શ્નશાન તિફ તીિ
છોડે અને તે શ્નશાન િૂકી જય. ઈચવિે મનુષ્યમાાં પોતાના જીવનનો ચવાસ મૂક્યો
છે . મનુષ્ય જ્યાિે ઈચવિની યોજના મુજબ ન જીવતાાં, પોતાની ફિજમાાંર્ી િૂકી
જય છે , ત્યાિે તે પાપ કિે છે . જ્યાિે મનુષ્ય બીજાંઓની સાંમશ્ત શ્વના બીજઓના
હકો ઉપિ તિાપ માિે છે , ત્યાિે તે વ્યશ્ક્તનો અપિાધ કિે છે .
જ્યાિે ઈચવિની આગળ આપણે આપણાાં પાપની માફીની યાિના કિીએ
છીએ ત્યાિે જે ઓ આપણાં અશ્હત કિે છે તેઓને આપણે માફી આપવા તૈયાિ
િહેવુાં જોઈએ. આપણા માનવબાંધન
ુ ા આપણે િખેવાળ છીએ, તેઓના શ્હત પિ
આપણે લક્ષ આપવાનુાં છે . “બાઇબલ” સ્્ટ જણાવે છે કે, “તાિા માનવબાંધુ પ્રત્યે
તાિી જત પિ કિે છે તેટલો પ્રેમ િાખવો.” (લૂક: ૧૦: ૨૭)
શ્મત્રો! હકીકત એ છે કે, આપણાાં પૂણ્યકમો દ્વાિા આપણે ઈચવિ શ્વરુધ્ધ કિેલાાં

ઉલ્લાંઘનો ભૂાંસી નાખવા તેમજ પાપોનુાં મુશ્ક્તમૂલ્ય િૂકવવા અસમર્થ છીએ.
જનિલ ઓગલથ્રોપે એક વખત જોન વેસ્લીને કહ્ુાં કે તે કદી કોઈને માફ કિતા
નર્ી. વેસ્લીએ પ્રત્યુત્તિ વાળ્યો, “સાહેબ, હુ ાં આશા િાખુાં છુ ાં કે તમે કદી અપિાધ ન
કિો.” વહાાંલાઓ! આશીવાથરદત, ભિપૂિ, અનાંતકાશ્ળક જીવન જીવવા આપણને
માફી આપવાની અને માફી પામવાની અશ્ત આવશ્યકતા છે .
માફીનુાં પરિણામ અજયબ જે વુાં હોય છે . માફી ઘૃણા, વેિભાવ, શ્ધક્કાિની
ઘટમાળ તોડે છે . શહીદ સ્તેફને પોતાને પથ્ર્િ માિનાિાઓને માફી આપી અને
ટોળામાાં ઊભેલા શાઉલ-શ્િસ્તીઓને સતાવનાિ, પોતે પ્રભુના િાજ્યની વૃશ્ધ્ધમાાં
પ્રભુનુાં સ્વાપથણ બની ગયા અને શ્િસ્તને ખાતિ ઘણાં સહન કયુું.
એક દાંતકર્ા પ્રમાણે શ્લયોનાડૉ શ્વન્િીએ પોતાના દુશ્મનનુાં શ્િત્ર યહુ દાના
ખભા પિ દોયુ,ું ત્યાિ પછી ઈસુ શ્િસ્તનુાં શ્િત્ર દોિી શક્યા નશ્હ. પણ જ્યાિે તેમણે
તેમના દુશ્મનોને માફી આપી અને જે અન્યાય, અપમાન તેણે કયાું હતાાં તેનુાં
શ્િત્રાલેખન કયુ,ું ત્યાિે તે િાત્રે તેઓ ઈસુ શ્િસ્તનુાં મુખ શ્નહાળી શક્યા.
વહાલાાંઓ! ભિપૂિ અને આશીવાથરદત જીવન જીવવા બન્ને બાબતો-માફી
આપવી અને માફી સ્વીકાિવી-આવશ્યક છે . જો આપણે આપણાં ભૂાંડુાં
કિનાિાઓને માફી આપીશુાં અને પ્રભુને સાિા અર્થમાાં માફીની અિજ ગુજિીશુાં તો
આપણે પોતાને માટે અને અન્યને માટે આશીવાથદની નહેિ બની શકીશુ.ાં આ પૃથ્વી
પિના આયુષ્ય દિમ્યાન ભિપૂિ જીવન જીવીશુાં અને સમય્ની સાંપૂણથતામાાં
અનાંતકાશ્લક શ્વસામામાાં પ્રવેશી શકીશુાં. પ્રભુ શીખશ્વત પ્રાર્થનામાાં માફીનુાં હાદથ

કિતી હતી. ત્યાાં અાંતિમાાંર્ી અવાજ આવ્યો, “તુાં આ જગ્યાએ િોજ સવાિે ઘૂટાં ણે
ઈચવિ સમક્ષ પ્રાર્થનામાાં ઊંધી પડે છે અત્યાિે એ જ જગ્યાએ તુાં ઘૂાંટણે પડીને
દુન્યવી શ્સક્કા વીણી િહી છે . હવે એ બધા શ્સક્કા માિા નામ અને સેવા માટે તાિા
હાંમેશાાં અપાતાાં દશાાંશ ઉપિાાંત અલગ િાખી જુ દી સેવા માટે એકઠા કિ.”
મેં શ્વખિાયેલા શ્સક્કા ભેગા કયાથ બાદ ગણી જોયા. બિાબિ અગણોશ્સત્તેિ
સેન્ટ ર્યા. મેં એ અલગ કવિમાાં મૂકતાાં શ્વિાયુ,ું એક ‘પેની’-સેન્ટ વધુ મૂકી શ્સત્તેિ
સેન્ટ ‘િાઉન્ડ ફીગિ’ કિી દઉં. વળી પાછુ ાં મનમાાં ર્યુ,ાં આના કિતાાં તો િેસ્ટોિન્ટમાાં
જમવા વખતે આપણે વધાિે ટીપ વેઈટિને આપીએ છીએ. પ્રભુ વેઈટિની કક્ષાર્ી
પણ હલ્કી કક્ષાએ કઈ િીતે મૂકાય? એ શ્સત્તેિ સેન્ટ અલાયદા કવિમાાં િાખ્યા બાદ
જ્યાિે ગ્રોસિી કે કાંઈ ખિીદી કયાથ બાદ પિિૂિણ આવે તે એ કવિમાાં જમા કિતી િહુ ાં
છુ ાં . વળી પાછુ ાં એક રદવસ જૂ ની પસથ ખાલી કિતાાં ૨૦-૨૦ડોલિની બે નોટ તર્ા
ડોલિ-ડોલિની ૪ નોટ મળી આવી. એ િાિ નોટ ૪૦ના દશાાંશ ગણી સીધી પેલા
સ્પેશ્યલ કવિમાાં મૂકી દીધી. આમ કવિ ધીમે ધીમે વધુ સમૃધ્ધ બનતુાં જય છે . જો કે
૧૦૦ ડોલિ કે ૧,૦૦૦ ડોલિતો જલ્દી ર્વાના નર્ી. પિાંતુાં એક વાત મને જરૂિ
સમજઈ ગઈ કે, ફક્ત ઓગણોશ્સત્તેિ સેન્ટના અનુભવે મને ધનવાન જરૂિ બનાવી
દીધી છે . ઘૂાંટણે પડવા દ્વાિા પ્રભુ સાર્ે માિો સાંબાંધ અાંગત િીતે વધતો જય છે .
ઉપિાાંત પ્રભુનો અવાજ માિા હૃદય સાર્ે વાત પણ કિે છે .
આજે તા. ૨૩મી ઑગટ ૨૦૧૬ને રદવસે વ્હેલી સવાિે ભિઊંઘમાાં સવાિાિ
વાગ્યે પ્રભુએ મને કહ્ુ,ાં ”એક આત્મા અત્યાિે બેિેન છે , અશાાંતુ અનુભવી િહ્ો છે .
તુાં પ્રાર્થના કિ.” પ્રભુએ મને વ્યશ્ક્તનુાં નામ ન્હોતુાં આ્યુ,ાં પિાંતુાંએ શ્વશે પૃચ્છા કયાથ
વગિ પર્ાિીમાાં ને પર્ાિીમાાં જ પડ્યા િહી પ્રાર્થના જરૂિ કિી. બેિેન, અશાન્ત
આત્મા શાાંશ્ત પ્રા્ત કિે એ શુભેચ્છા ધિાવી પ્રાર્થના કિી.
સવાિે છ વાગ્યે માિી ઘૂટણે પડવાની મૂળ જગ્યા પિ ફિીર્ી એ અજણ્યા
આત્માને પ્રભુ પાસે ધયો. નામ જણ્યા વગિ એક અજણી વ્યશ્ક્ત માટે પ્રાર્થના
કિવાની પ્રભુની આજ્ઞા મેં માની. પ્રભુએ સોંપેલુાં કામ નજિઅાંદાજ ન કયુું. માટે
આધીનતા દ્વાિા હુ ાં ધનવાન બની શકુાં છુ ાં . પ્રભુ મને ફિજ બજવવા કહે અને પસાંદ

કિે એ કેટલી મહાન ધન્યતા!
હઝકીએલ: ૧૮:૨૩મી કલમ (૨૩મી ઑગટને રદવસે અપાયેલ કલમ) “પ્રભુ
યહોવાહ કહે છે , શુાં દુટના મોતમાાં મને કાંઈ આનાંદ છે ? જો તે પોતાના માગથર્ી
પાછો ફિીને જીવતો િહે તો એના કિતાાં (હુ ાં શ્વશેષ િાજી) ન ર્ાઉં?” આ કલમ પિ
દાવો કિી એક અજણ્યા અશાાંત આત્મા માટે પ્રાર્થના કિવા પ્રભુએ મને પસાંદ કિી
એર્ી વધુ શ્મલ્કત કઈ? પ્રભુ સાર્ેનો સાંબાંધ વધતો જય અને હુ ાં ઘટતી જઉં એ જ
માિી ઈચ્છા છે . આજ્ઞાપાલન દ્વાિા ધનવાન ર્વુાં એ દુન્યવી સમૃશ્ધ્ધ કિતાાં વધુાં
મહત્ત્વનુાં છે એ ભાન તમને સ્વગીય આનાંદ આપી શકે છે .
હવેનો “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”નો નવેમ્બિ-ડીસેમ્બિ,૨૦૧૬નો અાંક નવા
તાંત્રીશ્રીઓના નેજ હેઠળ પ્રશ્સધ્ધ ર્શે. નવા તાંત્રીશ્રીઓનુાં સિનામુાં નોંધી લેશો;
Eeitor-ACN, Rev. Dr. Snehanata Paten & Rev. Anin Paten,
751, 47th Street, Brooknbn, NY 88228
E-main: snehnata@msn.com Phone No: 781-435-4716 wrei-02
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મધિ ટેિેસા
ધીિજધીિજ શ્રીમતીoઈલાoજોબટથoરિશ્ચિયનo
)dnr noCrAs,oSt( 208-330-0384
ભાિત દેશ માટે આ એક ગૌિવનો પ્રસાંગ છે કે,
ધીિજ
એટલ
સબિ
(સબ્ર)
કિવી. શ્નિાશા, ચિતા, ઉશ્કેિાટ,
દેશને ‘મધિ ટેિેસા’રૂપી સાંતની રદવ્ય ભેટ મળી છે .
દુ:ખમાાંર્ી જતે જ મુક્ત ર્વાનુાં છે . ઈચવિ પિ શ્વચવાસ કિીએ, તે
મધિ ટેિેસાનો જન્મ ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૧૯૧૦માાં ર્યો
જ તેમાાંર્ી મુક્ત કિશે. મનુષ્ય તિીકે આાંસુ સાિીએ, હૃદયભાંશ્ગત
હતો. તેમનુાં નામ આગ્નેસ હતુ.ાં તેમને નાનપણર્ી જ
ર્યા
છીએ,
દુ
:
ખશ્મશ્શ્રત અને વ્યાકુળ છીએ, પ્રભુને પોકાિીએ છીએ ત્યાિે રદલાસો
સાિા સાંસ્કાિ મળ્યા હતા. તેમને પોતાનુાં જીવન પ્રભુ
તેણે આપણા માટે િાખ્યો છે , તેને સ્વીકાિી ધીિજર્ી યહોવા (પ્રભુ)ની
ઈસુના ચિધેલા માગે જીવવુાં હતુ.ાં અઢાિ
વાટ જોઈએ. અયૂબે સવથસ્વ ગુમાવ્યુ,ાં દુ:ખમાાં યહોવાને પોકાયો. તે
વષથની ઉમિે તે લોિેટો માંડળમાાં દાખલ ર્યા
ન્યાયી હતો. તેની ધીિજની કસોટી દાદ માગી લે તેવી હતી. ધીિજને
ત્યાિે તેમણે લોિેક્ષના સાંત ટેિસ
ે ાનુાં નામ પસાંદ કયુું. તેમને ડબ્લીનમાાં
લીધે પહેલાાં કિતાાં બમણા આશીવાથદ પ્રા્ત ર્યા. આગલા સમય કિતાાં
તાલીમ પૂિી કિી અને ૧૯૨૮માાં તે ભાિત આવ્યા. કોલકતાની
પાછલો સમય વધાિે સમૃશ્ધ્ધવાન કયો. (અયૂબ: ૪૨: ૧૨)
કોન્વેન્ટ સ્કુલમાાં તે છોકિીઓને ભણાવતા. પિાંતુ કોલકતાના ગિીબ,
ધીિજ, જે આપણી સમજશશ્ક્તની બહાિ છે . પીડા અને
માાંદા લોકોની પરિશ્સ્ર્શ્તર્ી તે પુિેપુિા વાકેફ હતા. તેમની સેવા
કિવાની તેમને અદમ્ય ઈચ્છા હતી. ૧૯૪૬માાં તે રિટ્રીટ-પ્રાર્થના માટે દાર્જીચલગ ‘સ્ટ્રેસ’માાં ઈચવિને શિણે જઈએ. તો તેની અમાપ શશ્ક્તર્ી મુક્ત કિશે. ધીિજર્ી
જતા હતા ત્યાિે તેમને અાંતિાત્માનો સાદ સાંભળાયો, 'માિે આ દુ:ખીજનોની,
તેને આધીન ર્ઈએ. બેસી િહેવાનુાં નર્ી, મદદની િાહ જોવાની નર્ી. શેતાન સામે
ગિીબોમાાં પણ અશ્તગિીબોની સેવા કિવી જોઈએ. ત્યાિર્ી “શ્મશનિીઝ ઓફ આશ્ત્મક હશ્ર્યાિ સજી બાર્ ભીડીએ. આપણાં કૌટુાંશ્બક જીવન, અાંગત બાબતો,
િેરિટી” સાંસ્ર્ાની શરૂઆત ર્ઇ. તેમને કાળી માતાના જૂ ના માંરદિના પટાાંગણમાાં સવથ તેની હજૂ િમાાં લાવીએ. સાંપણ
ૂ થ િીતે ખાલી ર્ઈ તેની આણ સ્વીકાિીએ. “મેં
માાંદા અને તિછોડાયેલા લોકોને આશિો આપવાનુાં શરુ કયુું.
ધીિજર્ી યહોવાની વાટ જોઈ અને તેણે કાન દઈને માિી અિજ સાાંભળી.”ભીખ માગીને તે ખોિાક અને દવા લાવતા. એક વાિ એક વેપાિીએ મધિ ટેિેસાને ગીતશાસ્ત્ર: ૪૦: ૧
પૈસા કે મદદ આપવાને બદલે તેમના હાર્ પિ ર્ૂાંકયા પિાંતુ મધિ ટેિસ
ે ાએ તેમને
શ્વચવાસ િાખીએ, આપણો દાવો તેની આગળ છે , માટે વાટ જોઈએ.
કહ્ુ,ાં 'આ ર્ૂાંક તો માિા માટે આ્યુાં હવે આ શ્બમાિ લોકો માટે કાંઈક આપો.' અને અયૂબ કહે છે કે, “હુ ાં કેમ અધીિો નશ્હ ર્ાઉં? મારુાં બળ શુાં કે સબૂિી િાખુાં અને
પેલા વેપાિીનુાં મન બદલાઈ ગયુ.ાં આમ, મધિ ટેિેસા સવે કાંઈ બીજ માટે કિતા.
માિો અાંત કેવો ર્વાનો છે કે હુ ાં ધીિજ િાખુ?ાં ” (અયૂબ: ૨૧:૪, ૬:૧૧) અધીિાઈ
બીજ એક પ્રસાંગે તેમને એમના એક શ્મત્રે કહ્ુ,ાં 'મને તમે પુષ્કળ પૈસા આપો તો છે , જો બધુાં જ આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે હોય તો ધીિજ હોવા છતાાં અન્યાય ર્ાય
પણ હુ ાં આ સળી ગયેલા, િક્તશ્પતર્ી પીડાતા માણસને ન અડુાં.' મધિ ટેિેસાએ કહ્ુાં ત્યાિે ધીિજ ગુમાવી દઈએ છીએ. િસ્તા પિ જ્યાિે કાિ િલાવતા હોઈએ ત્યાિે
“હુ ાં પણ ના અડુ,ાં પણ હુ ાં આ બધુાં ઈસુના પ્રેમને લીધે કરુાં છુ ાં , અને કિીશ.” મધિ કોઈ ખોટી િીતે આપણને ‘ઓવિટેક’ કિીને આગળ નીકળી અકસ્માત કિે તો
ટેિસ
ે ા દિેકમાાં પ્રભુ ઈસુને જોતા અને તેમની સેવા કિતા. તેમને ૫ મી સ્ટેમ્બિ, ધીિજ ગુમાવીએ છીએ. વગિ વાાંકે હેિાન ર્વાનુ,ાં પોલીસકેસ, કાિ િીપેિીંગની
૧૯૯૭માાં િીિશ્વદાય લીધી. આજે પણ તેમનુાં જીવન ઘણાને પ્રેિણા આપે છે , માર્ાકૂટ, ઘણી બધી ચિતા ધીિજની કસોટી કિે છે . પાઉલ કહે છે “આપણે
હાલ એમના માંડળમાાં ઘણાાં સીસ્ટિો ઘણા દેશોમાાં તેમનુાં સેવાકાયથ આગળ ધીિજર્ી દોડીએ.”-ર્ેિસ્સા.:૫: ૧૪. જે ઈનામ મળવાનુાં છે તે શ્નશાન ભણી
ધીિજર્ી દોડીએ. ધીિજ િાતોિાત આપણામાાં આવવાની નર્ી. યહોવાની વાટ
ધપાવવા પોતાનુાં સવથસ્વ અપથણ કિી િહ્ાાં છે .
વેરટકન શહેિમાાં મદિ ટેિેસાને તા. 4 સ્ટેમ્બિ, 2086ના રદવસે સાંત તિીકેનો જોવાની છે , પ્રભુ ર્ોડીવાિમાાં આવે છે . દેવ પિ શ્વચવાસ આખો. ખેડૂત પહેલા
દિજ્ જો આપવામાાં આવ્યો હતો. મદિ ટેિેસાને બે િમત્કાિ માટે આ દિજ્ જો અને છે લ્લા વિસાદની િાહ જુ એ છે . ધીિજ િાખીને ફસલ લણે છે . આજના
આપવામાાં આવ્યો છે . પશ્ચિમ બાંગાળની મશ્હલા મોશ્નકા બેસિા મધિ ટેિસ
ે ાને ઉતાવળીયા જમાનામાાં આપણી પાસે ધીિજ નર્ી. માતા નવ માસ સુધી ગભથમાાં
પોતાના જીવન િક્ષક તિીકે ગણે છે . મોશ્નકા બેસિા એવા બે િમત્કાિ પૈકી એક છે શીશુનુાં જતનપૂવથક િક્ષણ કિે છે , તેને ખાંતર્ી ઉછે િી આશ્ત્મક બાબતો તિફ લક્ષ
િાખવા પ્રેિે છે . ધીિજર્ી વષો સુધી શ્વના વેતને, મૂકપણે સાંતાનને ઉછે િવા માંડી
જે ની નોંધ શ્વચવમાાં લેવામાાં આવી હતી. મોશ્નકા બેસિાએ એક અગ્રણી અાંગ્રજી
ે
અખબાિ સાર્ેની વાતિીતમાાં કહ્ુાં છે કે, મધિ ટેિેસા તેમના ભગવાન તિીકે છે . િહે છે . ધન્ય છે તે માતાની ધીિજને! જે દેવમાાં શ્વચવાસિ િાખે છે , તેને શોધે છે ,
૧૮ વષથ પહેલા ૧૯૯૮માાં મોશ્નકાને ગભાથશયના કેન્સિની ગાંભીિ શ્બમાિી ર્ઇ તેને માટે પ્રભુ સાિો જ છે . કેવી િીતે ધીિજ િાખીએ? શા માટે ધીિજ િાખીએ?
ગઇ હતી. શ્બમાિી વધી િૂકી હતી. મોતનો ઇન્તજિ ર્ઇ િહ્ો હતો. પશ્ચિમ તેનામાાં આનાંદ કિીએ, તેના સાક્ષી બનીએ. તેણે ખાત્રી આપી છે . જે ઓ દેવના
બાંગાળના સાઉર્ રદનજપુિ શ્જલ્લાની આરદવાસી મશ્હલાના કહેવા મુજબ મધિ ઉપિ પ્રેમ િાખે છે , જે ઓ તેના સાંકલ્પ પ્રમાણે તેડાયેલા છે તેઓને એકાંદિે સઘળુાં
ટેિેસાની પૂજ શરૂ કિવામાાં આવ્યા બાદ િમત્કાિ ર્યો હતો. મદિ ટેિસ
ે ાના ફોટાની શ્હતકાિક છે .-રૂમી:૮:૨૮. પ્રભુ બધી મુશ્કેલીમાાંર્ી પાિ ઉતાિશે.
ધીિજ એટલે ‘પેશન્સ’, જે અયૂબે સવથસ્વ ગુમાવીને િાખી. ‘પેશન્ટ’ જે
પૂજ શરૂ કયાથ બાદ શ્બમાિી આચિયથજનક િીતે દૂિ ર્ઇ ગઇ હતી. હાલમાાં તેઓ
પશ્ત, વહુ ઓ, અન્ય સાર્ે િહે છે . વેરટકન આ મશ્હલાને સ્વસ્ર્ કિી દેવાના ખાટલામાાં છે તે દદી દુ:ખી છે . તેને કહીએ ધીિજ િાખો. તેને ગુસ્સો આવશે,
મામલાને િમત્કાિ ગણે છે પિાંતુ કેટલાક તબીબોએ મેરડકલ સાિવાિર્ી આ િાતોપીળો ર્ઈ જશે. એક વખત તો તમાિો માિી દેવાનુાં મન ર્ાય, આ
મશ્હલા સ્વસ્ર્ ર્ઇ હોવાનો દાવો કયો છે . તબીબોનુાં કહેવુાં છે કે, મોશ્નકાને પરિશ્સ્ર્શ્તમાાં પશ્વત્ર પાઉલ ધીિજની વાત કિે છે . પ્રીશ્ત શ્વના ધીિજ નર્ી.
ટયુમિની શ્બમાિી ન હતી પિાંતુ લાાંબા સમય સુધી ટીબીની શ્બમાિીના કાિણે ધીિજનાાં મૂળ પ્રભુમાાં છે . િાકિનુાં દેવુાં માફ કયુું પણ તેણે માનવતા ગુમાવી, દેવની
તકલીફ ર્ઇ હતી. મધિ ટેિેસાના બીજ િમત્કાિના કનેકશન
્
બ્રાઝીલ સાર્ે છે . રદવ્યતા ગુમાવી. દેવ બમણાં માફ કિે છે . જ્યાિે માનવ માનવતા ભૂલી દગાખોિ
૨૦૦૮માાં માર્શશશ્લયો નામની એક વ્યશ્ક્તને વાઇિલ બ્રેઇન ઇન્ફેક્શનની અસિ બને છે , પ્રભુ સવથ ખાલી કિે છે . જ્યાિે માનવ િૂિતા અને શ્નદથયતા આિિે છે ,
ર્તાાં કોમામાાં જતી િહી હતી જ્યાિે આશા ખતમ ર્ઇ ગઇ હતી ત્યાિે તેમના પશ્ત માનવમાાં િહેલી મક્કાિી તેને ધીિજ ગુમાવવા પ્રેિે છે . દેવનો ગુણ પ્રેમ અને
કેર્ોશ્લક પાદિીના શિણે પહોંચ્યા હતા તે વખતે પાદિીએ તેમને મધિ ટેિેસાની ધીિજ છે .
ધીિજર્ી ઈબ્રાહીમ અને સાિાએ દેવના વિનની િાહ જોઈ, ઘણી ધીિજ પછી
પ્રાર્થના કિવા માટે કહ્ુાં હતુ.ાં માર્શશશ્લયોના પશ્તના કહેવા મુજબ મધિની
પુત્ર-ઈશહાકનો જન્મ ર્યો. દેવ વિન આપે છે અને પૂરુાં કિે છે .
wrei-03
પ્રાર્થનાના કાિણે તેમની શ્બમાિી દૂિ ર્ઇ હતી.
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AMERICAN CHRISTIAN NEWS અમેરિકન શ્ચિયન ન્યુઝ
SeptembeY-OctobeY-2016
“બાઈબલ સ્ટડી”-સ્ટેમ્બિ-ઑક્ટોબિ ૨૦૧૬ના પ્રચનો:
“અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ” માટેનાાં દાન ફક્ત શ્રીમતી રૂર્બેન રિશ્ચિયનના
શ્વભાગ ૧. નીિેના પ્રચનોના જવાબો ૨ કાળવૃતાાંત, માકથ, યાકુબનો પત્ર, ૧ સિનામે મોકલવાાં, તાંત્રીશ્રીના સિનામે દાન સ્વીકાિવામાાં આવતાાં નર્ી, તેની ખાસ
શ્પતિ, 2 શ્પતિના પુસ્તકમાાંર્ી શોધીને જવાબ આપો;
નોંધ લેવી.
પ્ર. ૧) દાઉદ નગિમાાંર્ી એટલે શ્સયોનમાાંર્ી યહોવાહનો કિાિકોશ લઈ અવવા * અમેરિકામાાં િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબેનને AmeYicen ChYistien
સારુ સુલેમાને કોને કોને એકઠા કયાથ?
News મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો પોતાનુાં પોસ્ટલ/ઈ-મેઇલ એડ્રસ, તાંત્રીશ્રીને
પ્ર. ૨) શુાં જોઈને ઈસુ નાખુશ ર્યા? અને તેઓને શુાં કહ્ુ?ાં
મોકલવા શ્વનાંતી! તાંત્રીનુાં સિનામુાં અને ફોન નાંબિ િાખશોજી!
પ્ર. ૩) જે કોઈ પ્રર્મ ર્વા િાહે તેણે શુાં કિવાનુ?ાં
Eeitor-ACN,
પ્ર. ૪) આપણા શિીિમાાં એવો કયો અવયવ છે કે જે આખા શિીિને મશ્લન કિે છે ? Rev. Dr. Snehanata Paten & Rev. Anin Paten,
પ્ર. ૫) જે માણસ રદઘાથયુ િાહે છે અને સાિા રદવસો જોવાની ઈચ્છા િાખે છે તેણે 751, 47th Street,
Brooknbn, NY 88228
શુાં કિવુાં જોઈએ?
E-main: snehnata@msn.com Phone No: 781-435-4716
પ્ર. ૬) જે દૂતોએ પાપ કયુથ તેઓને છોડ્યા નશ્હ પણ તેમને માટે શુાં કયુ?ું
શ્વભાગ ૨. નીિેના પ્રચનોના જવાબ ૧ યોહાન, ૨ શમૂએલ, ૧ શમૂએલ અને * ખાસ સૂિના:- AmeYicen ChYistien News (ACN)માાં પોતાના લેખ
પ્રશ્સધ્ધ કિવાની ઈચ્છા ધિાવનાિે પોતાનાાં તમામ લખાણ સીધાાં જ ઉપિ
ગીતશાસ્ત્રમાાંર્ી શોધો;
જણાવ્યા મુજબના તાંત્રીશ્રી Rev. Dr. Snehanata Paten & Rev. Anin
પ્ર. ૧) કાઈને શા માટે પોતાના ભાઈને માિી નાખ્યો?
પ્ર. ૨) યહોવાહનો િોધ ઉગ્ઝાય પિ શા માટે સળગ્યો?
પ્ર.૩) યોબાનો ભાઈ અસાહેલ કેવી િીતે મિણ પામ્યો?
પ્ર. ૪) હાન્નાએ યહોવાહને શી શ્વનાંતી કિી?
પ્ર. ૫) “મિકી તાિા તાંબન
ુ ી પાસે આવશે નશ્હ, તને તાિા સવથ માગથમાાં સાંભાળવાને
માટે તે પોતાના દૂતોને આજ્ઞા આપશે.” આ વાક્ય કયા પુસ્તકમાાં કઈ કલમમાાં
આવે છે ?
શ્વભાગ ૩. રફલીપીનો પત્ર, યાકુબનો પત્ર અને ૧ ર્ેસ્સાલોશ્નકાના આધાિે ખાલી
જગ્યા પૂિો;
પ્ર. ૧) કેમકે મને જીવવુાં તે ___ અને ____ તે ___ છે .
પ્ર. ૨) કેમકે પ્રભુ ___, ____ પ્રમુખ દૂતની ____ તર્ા દેવના ___, ____
ઉતિશે.
પ્ર. ૩) માટે તમે ____. ___, ર્ાઓ, પણ ____. ___, ર્ાઓ.
પ્ર. ૪) માટે જે ___ કિી ___ છે , પણ ____ નર્ી, તેને ___ લાગે છે .
પ્ર. ૫) કેમકે જે મ ___ , ___, વગિ ____ છે . તેમજ ___ વગિ ___ છે .
“બાઈબલ સ્ટડી” જુ લાઈ-ઑગટ, ૨૦૧૬ના પ્રચનોના સાિા જવાબો મોકલનાિ
‘બાઈબલપ્રેમી’ઓની યાદી. સૌને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”નાાં અશ્ભનાંદન!
૧) સ્ટેલા પિમાિ- નોર્થ બગથન, ન્યૂ જસી,
૨) કુમુદીની આિ. સોલાંકી-કનેક્ટીકટ
૩) એશ્મલ્યા રિસ્ટી-જસી સીટી, ન્યૂ જસી
૪) િીબેકા ડાયલ-ન્યુયોકથ, ૫) લીલીયન જે . જોન-નોર્થ બગથન, ન્યૂ જસી,
૬) ભાનુ રિસ્ટી-કેશ્લફોર્શનઆ,
૭) શાાંતાબેન િઠોડ- નોર્થ બગથન, ન્યૂ જસી,
૮) યશવાંતીબેન રિશ્ચિયન-કેશ્લફોર્શનઆ,
૯) શુશીલાબેન રિશ્ચિયન-શ્શકાગો.
ખાસ નોંધ:-“બાઇબલ સ્ટડીના જવાબો મોકલનાિ સૌને શ્વનાંતી કે, કવિ મોટુાં
વાપિશો, કેમકે નાના કવિમાાંર્ી સવાલ-જવાબ લખેલો પત્ર કાઢતાાં અાંદિનો પત્ર
ફાટી જય છે . સહકાિ આપી આભાિી કિશોજી!
* “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”ને મળેલાાં દાનની યાદી$10/ એશ્મલ્યા રિસ્ટી-જસી સીટી, ન્યૂ જસી,
$10/ કુમુદીની સોલાંકી-કનેશ્ક્ટકટ,
$25/ સિોજબેન ભગત,
$10/ પુષ્પાબેન તમાસી, અને
88 પોસ્ટલ સ્ટેમ્્સ-સ્ટેલા પિમાિ.
“અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ” ઉદાિરદલ દાતાઓનો હાર્દદક આભાિ માને છે !

Patenના સિનામે મોકલવાાં. નવેમ્બિ ૨૦૧૬ની ૧૫ તાિીખ સુધીમાાં બાિોબાિ
તાંત્રીને મોકલીને સહકાિ આપવા શ્વનાંતી!
-લખાણની શરૂઆતમાાં લેખકે પોતાનુાં નામ, સિનામુ અને ફોન નાંબિ અને જો ઈમેઇલ એડ્રસ હોય તો લખીને લેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિૂક લખવી
* “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ 2087 માટે અિજી કિવાની તાિીખ જહેિ
ર્ઈ છે . જે ઓ 2086માાં “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સમાાં જોડાયેલા હશે
તેઓનુાં ‘હેલ્ર્ કવિેજ’ 38 ડીસેમ્બિ, 2016 સુધી િહેશે અને તેઓ સામાન્ય િીતે
આપોઆપ “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ 2087માાં જોડાયેલા ગણાશે, અને
તેઓનુાં ‘કવિેજ’ 8 જન્યુઆિી, 2087ર્ી અમલી બનશે. શ્સવાય કે તેઓ
2016માાં પોતે સ્વીકાિેલા ‘હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ ્લાન’માાં સને 2087માાં કોઈ ફેિફાિ
ઈચ્છતા હોય.
*જે ઓ કોઈ પણ ‘હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ’ ધિાવતા ન હોય તે 66 વષથ સુધીની ઉંમિ
ધિાવતા સૌ માટે“ ઓબામા કેિ ”હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ મેળવવા અિજી કિવાની
મુદત) Affordable Care Act enrollment periods) 1 નવેમ્બિ,2016 ર્ી
શરૂ ર્ાય છે .અને 31 જન્યુઆિી, 2017 સુધી િાલુ િહેશે .
* જે ઓને 2087ની 8લી જન્યુઆિીર્ી “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ અન્વયે
‘હેલ્ર્ કવિેજ’ િાલુ કિાવવુાં હોય તેવા નવા અિજદાિે 1 નવેમ્બિ, 2016ર્ી 15
ડીસેમ્બિ 2016 દિમ્યાન “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ માટે અિજી કિેલી
હોવી જરૂિી. કાિણ.... 16 રડસેમ્બિ 2016 પછી અિજી કિનાિનુાં “ઓબામા કેિ”
હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ હેલ્ર્ કવિેજ 1 ફેબ્રઆ
ુ િી 2017ર્ી શરૂ ર્શે.
* Affordable Care Act enrollment periods દિમ્યાન કોઈપણ માસની
85 તાિીખ પહેલાાં “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ મેળવવા અિજી કિી હશે તો
અિજદાિને ‘હેલ્ર્ કવિેજ’ અિજી કયાથના મશ્હના પછીના મશ્હનાની 8લી
તાિીખર્ી શરૂ ર્શે.
(કેટલાાંક સ્ટેટ્સમાાં Affordable Care Act enrollment periods ડીસેમ્બિ
85, 2086ર્ી શરૂ ર્શે અને 8 જન્યુઆિી, 2017ના િોજ આખિી રદવસ હશે)
*સને2087 માાં 64 વષથની ઉંમિર્ી ઓછી ઉંમિની વ્યશ્ક્ત જો Affordable
Care Act enrollment periods દિમ્યાન“ ઓબામા હેલ્ર્ કેિ ”માટે અિજી *
“ઓબામા કેિ ”હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ 2087 માટે અિજી કિવાની તાિીખ જહેિ ર્ઈ
છે .જે ઓ2086 માાં“ ઓબામા કેિ ”હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સમાાં જોડાયેલા હશે તેઓનુાં
‘હેલ્ર્ કવિેજ’ 38 ડીસેમ્બિ, 2016 સુધી િહેશે અને તેઓ સામાન્ય િીતે
આપોઆપ“ ઓબામા કેિ ”હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ2087 માાં જોડાયેલા ગણાશે, અને
તેઓનુાં ‘કવિેજ’ 8 જન્યુઆિી,2087 ર્ી અમલી બનશે .શ્સવાય કે તેઓ
2016માાં પોતે સ્વીકાિેલા ‘હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ ્લાન’માાં સને2087 માાં કોઈ ફેિફાિ
ઈચ્છતા હોય .
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* જે ઓ કોઈ પણ ‘હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ’ ધિાવતા ન હોય તે 66 વષથ સુધીની ઉંમિ
ધિાવતા સૌ માટે “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ મેળવવા અિજી કિવાની
મુદત (Affordable Care Act enrollment periods) 1 નવેમ્બિ, 2016ર્ી
શરૂ ર્ાય છે . અને 31 જન્યુઆિી, 2017 સુધી િાલુ િહેશે.
* જે ઓને 2087ની 8લી જન્યુઆિીર્ી “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ અન્વયે
‘હેલ્ર્ કવિેજ’ િાલુ કિાવવુાં હોય તેવા નવા અિજદાિે 1 નવેમ્બિ, 2016ર્ી 15
ડીસેમ્બિ 2016 દિમ્યાન “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ માટે અિજી કિેલી
હોવી જરૂિી. કાિણ.... 16 રડસેમ્બિ 2016 પછી અિજી કિનાિનુાં “ઓબામા કેિ”
હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ હેલ્ર્ કવિેજ 1 ફેબ્રઆ
ુ િી 2017ર્ી શરૂ ર્શે.
* Affordable Care Act enrollment periods દિમ્યાન કોઈપણ માસની
85 તાિીખ પહેલાાં “ઓબામા કેિ” હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ મેળવવા અિજી કિી હશે તો
અિજદાિને ‘હેલ્ર્ કવિેજ’ અિજી કયાથના મશ્હના પછીના મશ્હનાની 8લી
તાિીખર્ી શરૂ ર્શે.
(કેટલાાંક સ્ટેટ્સમાાં Affordable Care Act enrollment periods ડીસેમ્બિ
85, 2086ર્ી શરૂ ર્શે અને 8 જન્યુઆિી, 2017ના િોજ આખિી રદવસ હશે)
* સને 2087માાં 64 વષથની ઉંમિર્ી ઓછી ઉંમિની વ્યશ્ક્ત જો Affordable
Care Act enrollment periods દિમ્યાન “ઓબામા હેલ્ર્ કેિ” માટે અિજી
કિીને હેલ્ર્ કવિેજ ન મેળવી લે તો 2087 માટે વ્યશ્ક્ત દીઠ $695.00 અર્વા
વ્યશ્ક્ત કે પરિવાિની વાષ્કથ આવકના 2.5% લેખે જે િકમ ર્ાય તે $695.00 ર્ી
વધુ હોય તે-બેમાાંર્ી જે વધાિે હોય તે ‘પેનલ્ટી’ તિીકે િૂકવવી પડે. અર્વા....
માકેટમાાંર્ી કોઈ એજન્સીનો હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ ખિીદવો પડે.
* “ઓબામા હેલ્ર્ કેિ” માટે અિજી ન કિનાિ કુટુાંબમાાં 81 વષથર્ી ઓછી ઉંમિના
સાંતાન માટે $347.50 વાર્શષક ‘પેનલ્ટી’ લાગે અને કુટુાંબની કૂલ વાર્શષક આવકના
2.5% લેખે ર્તી વધુ મુજબની િકમ-બેમાાંર્ી વધુ િકમની ‘પેનલ્ટી’ લાગુ પડે.
“ઓબામા હેલ્ર્ કેિ” ફિશ્જયાત હોવાર્ી અિજી ન કિે અને કાય્દાકીય ‘પેનલ્ટી’
સ્વીકાિનાિ જો પોતાના હેલ્ર્ની સાિવાિ મેળવે તો તેનુાં 800% ખિથ ભોગવવુાં
પડે. અને તેઓને ‘િેિીટી’ની મદદ પણ મળી શકે નશ્હ.
* Meeicaie અને Chineren’s Inseranse Heanth Program (CHIP)
ધિાવનાિને Affordable Care Act enrollment periods લાગુ પડતો નર્ી.
* “ઓબામા હેલ્ર્ કેિ” માટે અિજી કિનાિના સિનામાના ‘પોસ્ટલ ઝીપકૉડ’ના
આધાિે જ અિજી ‘અપલોડ’ર્ાય છે અને જે તે ‘પોસ્ટલ ઝીપકૉડ’ના શ્વસ્તાિમાાં
ઉપલબ્ધ હેલ્ર્ ઈન્સ્યોિન્સ એજન્સીઓના ્લાન, તેનુાં શ્પ્રશ્મય, કવિેજ, વગેિે
પહેલાાં વાાંિી-સમજીને અનુકૂળ ્લાન પસાંદ કિી શકાયછે .
* ઘણા જણે છે તેમ “મેરડકેિ”-Meeicare-ધિાવનાિે Priscri tion Dreg
Program Part D ખિીદવો ફિશ્જયાત છે . યોગ્ય સમયે જો Part D ન ખિીદ્યો
હોય તો એક મશ્હનો કે તેર્ી વધુ મશ્હનાના શ્વલાંબર્ી ખિીદનાિને Part Dના
માશ્સક શ્પ્રશ્મયમના 8% લેખે ‘પેનલ્ટી’ મુજબ દિ માસે શ્પ્રશ્મયમ વધે અને તે
આજીવન વધેલુાં િહે. જે ઓ “મેરડકેિ” ધિાવે છે અને 2086 માટે પોતાનો Part D
ખિીદેલો હોય, અને તે ્લાન અાંગે અસાંતોષ હોય તો 2087 માટે Part D ્લાન
બદલવા માટે ઑક્ટોબિ 85ર્ી ડીસેમ્બિ 7, 2086 સુધીના “ઓપન એનિોલમેન્ટ
પીરિયડ” દિમ્યાન પોતાનો ્લાન બદલી શકે છે . જે ઓ પોતાના સને 2086ના
“પાટથ ડી” અાંગે કોઈ મુશ્કેલી ન હોય (સાંતોષ હોય) તો... તેઓનો જે તે ્લાન
આપોઆપ િાલુ િહે છે .
જુ લાઈ, ઑગટ, સ્ટેમ્બિ અને ઑક્ટોબિ -2016 શ્વઝા બુલટે ીન
ફેશ્મશ્લ કેટગ
ે િી
F-1
F-2 A
F-2 B
F-3

જુ લાઈ-2016
22 MeY-09
15 Nov-16
08 Dec -09
01 Dec-06

ઑગટ-2016
22 MeY-09
15 Nov-16
08 Jen-10
01 Dec-06

સ્ટે-2016
15 સ્ટે-09
15 Nov-16
01 Feb-10
01 Dec-06

ઑક્ટો-2016
22 સ્ટે-09
22 Dec-16
15 MeY-10
22 Dec-06

SeptembeY-OctobeY-2016

F-4
01 Jen-01
01 Jen-01
01 Jen-01 01 Dec-02
પાછળના ત્રણ મશ્હનાની શ્વગતના આધાિે પાાંિયે કેટેગિી દિ માસે કેટલી આગળ વધી કે
અટકી તે જણીને શ્વઝા ક્યાિે નીકળશે તેનો અાંદાજ કાઢી શકાય. ઉપિોક્ત કોઠા મુજબ
ઑક્ટોબિ-2016ની શ્વઝા શ્વગત નીિે મુજબ છે :F-1-અમેરિકન સીટીઝનનાાં 21 વષથ કે તેર્ી વધુ ઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનો22 SEPTEMBER-2009 (ગયા મશ્હને હતી ત્યાાંર્ી ફક્ત 7 રદવસ આગળ વધી છે ,
જે ખુશીના સમાિાિ

નોંધ: (યુએસ સીટીઝનનાાં પશ્ત/પત્ની, યુએસ સીટીઝનનાાં 21 વષથર્ી ઓછી ઉંમિનાાં
અપિશ્ણત સાંતાન, યુએસ સીટીઝનનાાં માતા/શ્પતાને શ્નકટતમ કુટબ
ુાં જન તિીકે
તત્કાલીન શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્શષક શ્વઝા-ક્વોટા મયાથદા લાગુ પડતી નર્ી
F-2 A ગ્રીનકાડથધાિકનાાં પશ્ત/પત્ની અને 21 વષથર્ી ઓછી ઉંમિનાાં અપિશ્ણત
સાંતાનો-22 NOVEBER-2016 (છે લ્લા ત્રણ મશ્હનાર્ી ત્યાાંર્ી 37 રદવસ
આગળ વધી છે , જે ખુશીના સમાિાિ)
F-2 B– ગ્રીનકાડથધાિકનાાં 21વષથ કે તેર્ી વધુ ઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનો15 MARCH-10 (ગયા મશ્હનાર્ી 62 રદવસ આગળ વધી છે )
F-3–અમેરિકન સીટીઝનનાાં પિશ્ણત સાંતાનો-01 DECEMBER-2006 (િાિ
મશ્હનાર્ી હતી ત્યાાંર્ી 21 રદવસ આગળ વધી છે (યુએસ સીટીઝન માબાપ માટે ઘણા
ખુશીના સમાિાિ છે )
F-4–US સીટીઝનનાાં ભાઈ/બેન, ઓિમાન ભાઈ/બેન01 DECEMBER-2002 છે લ્લા િાિ મશ્હનાર્ી 2 વષથ 6 મશ્હના અને 22
રદવસ પાછળ ગઈ હતી, આ મશ્હને 8 વષથ અને 88 મશ્હના આગળ વધી છે , છતાાં
છે લ્લા િાિ મશ્હના ઉપિ હતી ત્યાાંર્ી હજી પણ 7 મશ્હના 22 રદવસ પાછળ છે . તેમ
છતાાં ભાઈ-બેન માટે ઘણા જ આનાંદના સમાિાિ છે )
uscis.gov વેબ સાઈટ ઉપિની છે લ્લામાાં છે લ્લી માશ્હતી આખિી ગણવી.
ઉપિોક્ત બુલટે ીન મુજબ આ મશ્હને F-1 37 રદવસ આગળ વધી છે અને F-2 A
62 રદવસ આગળ વધી છે , F-1 માટે 7 વષથર્ી વધુ િાહ જોવી પડે.
F-2 A હવે છે લ્લા 4 મશ્હનાર્ી આગળ જય છે , તેર્ી 1 વષથ 6 મશ્હના જે ટલી િાહ
જોવી પડશે. F-2 B માટે 6 વષથ િાહ જોવી પડે.
F-3 માટે 12 વષથર્ી વધુ િાહ જુ ઓ અને
F-4 માટે હવે તો 16 વષથ જે વી િાહ જોવી પડે, F-3 જે પિશ્ણત સાંતાનની માતા કે
શ્પતાએ કિેલી ફાઈલના કિતાાં F-4-જે ભાઈ કે બહેને પોતાના ભાઈ કે બહેન માટેની
ફાઈલ હવે પાછળ જવાર્ી F-4 માટે 15 વષથ કે તેર્ી પણ વધુ મુદતનો શ્વલાંબ ર્શે. *
‘બ્લડ િીલેશન’-લોહી સાંબધ
ાં ે પશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બેન, સાંતાનો, માતા/શ્પતાની-ફેશ્મલી
કેટગ
ે િીની ફાઈલો િાલુ જ છે . શ્વઝા ફી િૂકવી હોય તો કશી િાહ જોયા શ્વના
સ્પોન્સિશીપનાાં પેપિો યુએસ શ્વઝા સેન્ટિમાાં મોકલી દેવાાં પણ શ્વઝાકોલ આવ્યા
બાદ સગાાંને મોકલવાાં શ્હતાવહ છે .
િોજગાિ આધારિત વીઝા બુલટે ીન ઑક્ટોબિ -2016
કેટેગિી
E 1-શ્નષ્ણાત કામદાિો

અગ્રતા તાિીખ
તત્કાલ

ગયા માસર્ી આગળ/પાછળ
6 વષથ 6 મશ્હના પાછળ હતી ત્યાાં (01
Jen-2010)ર્ી ‘કિન્ટ’ ર્ઈ
15
Jen
07
E 2- ધાંધાકીય
ગયા માસ 22 Feb 05
(સાિા સમાિાિ) ર્ી 62 વીક આગળ ગઈ
ડીગ્રીધાિકો
01 MeYch 05 ગયા માસ 15 Feb 05ર્ી
E 3- કુશળ કાિીગિો
(ઠીક સમાિાિ)
2 વીક આગળ ગઈ
01 MeYch 05
E W-અન્ય કામદાિો
ગયા માસ 15 Feb 05ર્ી
(ઠીક સમાિાિ)
2 વીક આગળ ગઈ
E 4- િોક્કસ પ્રકાિના
તત્કાલ
વતથમાનર્ી 7 વષથ 7 મશ્હના પાછળ ગઈ
વસાહતીઓ
હતી ત્યાાં જ છે .
E 5-િોજગાિી
ઉપલબ્ધ નર્ી
વતથમાન ર્ી 7 વષથ 7 મશ્હના પાછળ
ઉત્પન્નકતાથ
ગઈ હતી.
ધાર્શમક વ્યશ્ક્તઓ
તત્કાલ
વતથમાન
નીિેની બૂકો “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”ના વાિકો ઓછા દિે મળે છે ; wrei-05
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(8) “અમેરિકામાાં સીશ્નયિોને મળતા લાભો”-$10.00 (શીચપગ સશ્હત),
* “At the end of life we will not be judged by how many
(2) “યુએ સીટીઝશીપ ગાઈડ”-$10.00, (શીચપગ સશ્હત), યુએસ સીટીઝનશીપ diplomas we have received, how much money we have made,
મેળવવા માટેના નવા N-600 ફોમથનાાં 21 પાનના નવા ફોમથની સમજ અને તેને how many great things we have done.
લગતા પ્રચનોત્તિ સાર્ે અદ્યતન 2016ની નવી આવૃશ્ત્ત.
We will be judged by "I was hungry, and you gave me
(3) “ડ્રાઇચવગ ઈન યુએસએ ટેસ્ટ ગાઈડ” )અમેરિકાનાાંo 50o સ્ટેટ્સo માટે(-$7/ something to eat, I was naked and you clothed me. I was
(શીચપગ સશ્હત)નો િેક/મનીઓડથિ Josh Foundetion નામે લખીને એક homeless, and you took me in.”
શ્િઠ્ઠીમાાં નામ, સિનામુાં અને ફોન નાંબિ (અિૂક લખવો) અને કઈ બૂક માંગાવવી છે તે * “I alone cannot change the world, but I can cast a stone across
લખીને-Josh Foundetion, 166 StYewbeYYy Hill Ave, WoodbYidge,
the waters to create many ripples.”
NJ 07095 સિનામે મોકલ્યા પછી બે વીકમાાં આપને બૂક ન મળે તો જ ફોન કિશો.
* “The hunger for love is much more difficult to remove than
િજીસ્ટિ મેઈલ કિવી નશ્હ. Josr h Parmarના નામે િેક લખવો નશ્હ. oo
the hunger for bread.”
* “If you judge people, you have no time to love them.”
* “The greatest disease in the West today is not TB or leprosy; it
* “Not all of us can do great things. But we can do small things
is being unwanted, unloved, and uncared for. We can cure
physical diseases with medicine, but the only cure for
with great love.”
loneliness, despair, and hopelessness is love. There are many in
* “Peace begins with a smile..”
the world who are dying for a piece of bread but there are many
more dying for a little love. The poverty in the West is a
* “I am not sure exactly what heaven will be like, but I know
different kind of poverty -- it is not only a poverty of loneliness
that when we die and it comes time for God to judge us, he will
but also of spirituality. There's a hunger for love, as there is a
not ask, 'How many good things have you done in your life?'
hunger for God.” ― Mother Teresa
rather he will ask, 'How much love did you put into what you
did?”
* હવેર્ી જે કોઈને પોતાનાાં લખાણ-લેખો, સમાિાિ કે કોઈ પ્રસાંગો અાંગન
ે ી
* “Every time you smile at someone, it is an action of love, a
માશ્હતી “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”માાં પ્રશ્સધ્ધ કિવાની ઈચ્છા હોય તો તેઓએ
gift to that person, a beautiful thing.”
પોતાના લેખો કે અન્ય શ્વગતો- EditoY-ACN,
Rev. DY. Snehelete Petel & Rev. Anil Petel,
* “Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have
758, 67th StYeet,
only today. Let us begin.”
BYooklyn, Nr 11229 ઉપિ મોકલી આપવાાં.
* “Do not think that love in order to be genuine has to be
તાંત્રીશ્રીનો સાંપક- E-main: snehnata@msn.com
extraordinary. What we need is to love without getting tired. Be Phone No: 718-635-6786
faithful in small things because it is in them that your strength
* હવેર્ી “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ” ફિીર્ી માનનીય િેવિન્ડશ્રી પાસે તાંત્રીપદે
lies.”
જય છે , તેનો મને શ્વદાય લેતા તાંત્રી તિીકે આનાંદ ર્ાય છે . શ્િસ્તી ધમથ, શ્િસ્તી
* “Kind words can be short and easy to speak, but their echoes
ધમથપુસ્તક-પશ્વત્ર બાઇબલ અને િિથ અને સમાજ સાર્ે સાંકળાયેલા અને માિી
are truly endless.”
માન્યતા મુજબ પાળકશ્રીઓ તિીકે પ્રભુની વધુ નજીક એવાાં માનનીય િેવ. ડો.
સ્નેહલતા અને િેવ. અશ્નલ પટેલએ આધ્યાશ્ત્મક જ્ઞાન અને “નવા કિાિ” અને
* “Let no one ever come to you without leaving better and
happier. Be the living expression of God's kindness: kindness in “જૂ ના કિાિ” અાંગે યર્ાર્થ જ્ઞાન અને સમજ છે . િિથસેવાઓ આપીને સમાજને
આધ્યાશ્ત્મક માગથદશથન આપવામાાં ઘણાાં વષો શ્વતાવ્યાાં છે . આર્ી “અમેરિકન
your face, kindness in your eyes, kindness in your smile.”
રિશ્ચિયન ન્યૂઝ” યર્ાયોગ્ય તાંત્રીશ્રીઓ પાસે જય છે . શ્િસ્તી સમાજમાાં એક
* “The most terrible poverty is loneliness, and the feeling of
દાંપતી-પશ્ત-પત્ની-બાંને પાસ્ટિ હોય તેવા ઓછા દાખલા છે . ત્યાિે આવનાિ
being unloved.”
વષોમાાં સમાજ અને ધમથનો સમન્વય કિીને નવા તાંત્રીશ્રીઓ ”અમેરિકન રિશ્ચિયન
* “If we have no peace, it is because we have forgotten that we
ન્યૂઝ”ને નવી ઊંિાઈએ પહોંિાડશે તેની આપણ સૌને ખાતિી છે . તાંત્રીપદેર્ી
belong to each other.”
શ્વદાય લઉં છુ ાં પણ આ સમાિાિપત્રના શુભેચ્છક/શ્હતચિતક તિીકે માિો સહકાિ
* “What can you do to promote world peace? Go home and
હાંમેશાાં મળતો િહેશ.ે આજસુધી શ્પ્રય વાિકોએ આપેલા સહકાિ બદલ અને
પ્રત્યક્ષ કે પિોક્ષ િીતે જે કોઈએ ”અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ”ને િાલુ િાખવામાાં
love your family.”
મદદ કિી છે તે સૌનો રદલપૂવથક આભાિ માનીને શ્વિમુ છુ ાં -આપનો જોસેફoપિમાિ
* “God doesn't require us to succeed, he only requires that you
try.” ― Mother Teresa
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