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તં ીની કલમ ેઆ પતં ીની કલમ ેઆ પતં ીની કલમ ેઆ પતં ીની કલમ ેઆ પ ... ડસે બર મિહનાના અિતશીતળ હવામાનમાં 
સામા ય તાપમાન સાચવીને શરીરની તંદુર તી સભંાળવી મુ કેલ તો 

છે જ. પણ માનવી પોતાન ે અનકુૂળ તાપમાન ળવી રાખવા ઊનનાં કપડાં, 
‘હેવી જેકેટ’- ડા ડગલા, મફલર, ટોપી-કાન ઢંકાય તેવી અવનવી ચીજવ તુઓ 
વાપર ે છે. હોઠ, ચામડી ફાટ ે નિહ તેવી ીમ-લોશન વાપર ે છે. ગરમ શાલ, 
ધાબળા અને ચામડાંના પહેરવેશ, હાથમો ,ં વગેરે પહેરે છે. શરીરની સભંાળ 
માટ ેઘરમાં ‘હીટ’-‘ફાયર લેસ’-તાપ ં, વગેર ેસગવડ કરી લેવાય છે. અન ેઆમ 
કરીને પોતાની તંદુર તી સાચવવી, તે સારી બાબત છે. કમેક,ે મનુ યે “પહેલંુ સુખ 
તે તે નયા” કહીન ેતંદુર ત શરીર હોવુ ંતેને ‘પહેલંુ સુખ” ગ યંુ છે. પોતાની ત 

યેનો આવો મે હોવો જોઈએ.  
       સુખી લોકોન ેકપરી ઠંડીમાં શરીરના ર ણ માટ ેખચ કરવાનો વાંધો આવતો 
નથી, તેની સામે ગરીબ-ઝંૂપડી, કે નીચે જમીન અને ઉપર આકાશ જ હોય, તેવા 
ખુ લા થળે કડકડતી ઠંડીમાં રહતેા લોકો શરીરનું ર ણ કવેી રીતે કરતા હશે? 
બચપણમાં શિનવાર ે સવારના કલૂ ટાઈમમાં કૂલના મેદાનમાં કલૂ શ  થતાં 
પહલાં પહ ચનાર મોટી મરના િવ ાથ ઓ તાપ ં કરીન ેઠંડી ભગવતા. િશ કો 
પણ તેમાં જોડાતા. યારે ઉ સાહમાં આવી જઈન ે િવ ાથ ઓ વધુ બળતણ 
લાવીન ે તાપ ં હળવુ ં ન થવા દતેા. યાર ે સૂકાં ઝાંખરાં સાથે થોડંુ લીલંુ પણ 
ભડકામાં નાખતા, “સૂકા સાથે લીલંુ પણ બળી ય”, તેમ બનતંુ.  
      ઠંડીમાં આ લીલોતરી વનરા  પાંદડાં િવનાની થઈ ય છે. તફાવત તો 
જુઓ! મનુ યો ઠંડીમાં ભારે વાઘા સજે, ઠંડીથી બચવા અનેક ઉપાયો કર,ે યાર ે
વૃ ો પાંદડાં પી વાઘા ઉતારી નાખ!ે પણ પશુ-પ ીઓનું શંુ? આ બધું િવચારતાં 
થયા કરે છે ક,ે સૃિ ના સજનહારે કેવી કમાલ કરી છે! સૃિ ના સજનહારની ખરી 
કમાલ તો આવી કડકડતી ઠંડીમાં એવા આ ય થાને મધરાતે માનવપુ  તરીક ે
જ મ લે છે! “આજે દાિવદના નગરમાં તમારો મુિ તદાતા અવતય  છે. એ જ 
િ ત અને ભુ છે.” (લૂક 2:11)  
    આજથી 2013 વષ અગાઉ આ મહાન ઘટના ઘટી હતી- ભ ુમાનવ વ પ ે
પૃ વી પર અવતયા હતા. ભનુા જ મ અગાઉ માનવ તને ભનુી આ ાનુસાર 

વન વવા ભએુ માનવ સમુદાયમાંથી પસંદ કરેલા અનેક આગેવાનોન ે
સમાજને દોરવણી આપવા મોક યા હતા. શા  તો જણાવ ેછે ક,ે ભએુ પસંદ 
કરેલા આગવેાનો ભુ સાથે વાત કરતા! એ આગવેાનો માર તે સમાજને તેઓ 

ભનુી ઈ છાઓ જણાવતા, ભુ પોતે સમાજના લોકોન ે આ ાઓ અન ે
સામા ક કાનનૂ જણાવતા. છતાં હમણાં સાંભ યંુ અને ત કાળ ફોક!  
    સગી આંખે જોયંુ, કાન ેસાંભ યંુ, નજરોનજર અનભુ યંુ, છતાં પાપનો માગ 
નિહ છોડનાર માટ ે ભ ુપોતાના પુ ન ેપાપમાંથી માનવ તન ેમુિ ત અપાવવા  
તરીકે જગતમાં મોકલે છે. જગતના લોકોન ેપાપને માગથી પાછા વાળવા ભ ુ
છે લા યાસ તરીકે નાનસં કારક યોહાનને જગતમાં મોકલે છે. યગંબર 
યશાયાએ લ યંુ છે, “જો હુ ંમારા દૂતને તારી આગળ મોકલંુ છંુ.” (માક: 1:2) 
યોહાન લોકોને કહેતો, “ દયપલટો કરો અન ે નાનસં કાર પામો, એટલે તમને 
પાપની માફી મળશે.” (માક:1:4) ભુ ઈસનુા જ મ દનની ઉજવણી દર વષ 
આવ ે યાર પહેલાં આ બધી વાતો “બાઈબલ”માંથી વાંચવા લાગીએ છીએ. 
ઠંડીથી બચવા અનેક ઉપાયો અજમાવીએ છીએ. પાંદડાં િવનાનાં વૃ ો ભનુ ે
આશરે ઠંડીમાં ટકી રહે છે. પશુ-પંખી ઠંડીમાં ભનુા આશરે વન વે છે. 

યારે મનુ ય ભનુ ેઆશર ે વન વવા ઈ છતો નથી. વનપલટો કરવાના 
આદેશો આપનાર યોહાનની જેમ આજે કોણ? ભનુી વાણી, ભએુ જગતમાં 
મોકલેલા પેગંબરોની વાણી. પિવ શા  “બાઈબલ’માં વાંચવી, અન ે તેનુ ં
અનુસરણ કરવુ,ં તે ઈસુના જ મ દનની ઉજવણી પૂવ અન ે પછી સતત 
આ વન! રો જદા વનની જવાબદારીઓ સાથે ભએુ બતાવેલો અન ે
“બાઈબલ”માં િનદશેલો મે, મા, શાંિત, દયા અન ે સિહ તાનો, સમભાવ 
અન ેઉદારતાનો દયભાવ કેળવીએ! કુટુંબમાં ેમથી સપંથી પર પર સહકારા મક 

રહીન ે વન વીએ! “ મસ પવ”-“નાતાલ” આપણ સૌન ેઆનંદ અન ેસુખ 
આપનારી બની રહ,ે તે માટ ે આપણ ે શંુ કરવુ ં જોઈએ? િવચારજો! સાચંુ 
હકારા મક િવચારજો! િવચારો તે અચૂક અમલ કરજો! કહીએ અમલ કરીએ!   
                                                                                                                                                    રાહ જોવીરાહ જોવીરાહ જોવીરાહ જોવી-ઈલા જોબટ - (Union City, NJ)   
આપણ ે ખૂબ જ ઝડપથી દોડતા જેટ યુગમાં વીએ છીએ. રાહ જોવી કોન ે
ગમ?ે આપણન ેજરા પણ કોઈ રાહ જોવડાવ ે તે ગમતંુ નથી. ધીરજ જ નથી. 
ાફીક િસ નલ હોય, બસની લાંબી લાઈન હોય, બસ, ેન ક ે લેન મોડંુ પ યંુ 

હોય અન ેજે રાહ જોવી પડે, યારે આપણ ેકટંાળી જઈએ છીએ. યહુદી લોકો 
તારનાર મિસહની આવવાની વાટ જોતા હતા. (લૂક: 2:37) હા ના બોિધકા 
84 વષની િવધવા હતી અન ે મિસહના આવવાની રહ જોતી હતી. ભ ુ
આપણને ‘એડવ ટ’ની સીઝનમાં પણ રાહ જોવાનુ ંશીખવે છે. આવી રાહ જોવી 
આપણને આનંદ આપે છે. ખાસ આશીવાદ લાવનારી  આ રાહ છે. છતાં આખા 
દવસના કામના બો  નીચે એવા દબાઈ જઈએ છીએ ક,ે બીજંુ કશંુ િવચારવાનો 
સમય જ નથી રહેતો. ભુએ ખા ીદાયક વચનો આ યાં છે. “ઓ વૈત ં કરનારા 
તથા ભારથી લદાયેલા, તમ ે સઘળા મારી પાસ ે આવો અન ે હુ ં તમન ે િવસામો 
આપીશ.” (મા થી: 11:28)  
     વષના પહેલા મિહનાથી જ ડીસે બર સધુી આપણે “નાતાલ” આવવાની રાહ 
જોઈએ છીએ. તારણહાર સાથનેો સંબંધ, તેની રાહ જોવા જણાવે છે. વગ ય 
સુખ-વૈભવ મૂકીન ેગંદી ગભાણમાં ભુએ દેહ ધારણ કય . આ કારના પવ માટ ે

ભએુ ધીરજ રાખી. લોકોએ ઘણી રાહ જોઈ. પછી બોધકોની ભિવ યવાણી 
પૂરી કરવા “નાતાલ”ના દવસ ે ભુ આ યા. “જુઓ, કુમારી ગભવતી થશે ન ેપુ  
જણશે, ન ે તેનુ ં નામ તે ઈમાનુએલ (દવે આપણી સાથે છે) પાડશે.” (યશાયા: 
7:14) “યશાઈના ઠંૂઠામાંથી ફણગો ટશે ન ેતેની જડમાંથી ઊગતી એક ડાળીન ે
ફળ આવશે.” (યશાયા: 1:11) મીખાહ 5:2માં બોધકે ભિવ યવાણી કરી, 
નાતાલે ભુ આપણા માટે જગમાંહી આ યા. આપણ ે હંમેશાં ણે ય ત જ 
હોઈએ છીએ. પણ મે, શાંિત અન ેઆનદંનો સંદેશ સૌની સાથે વહચીએ. અન ે

ભનુા આશીવાદ પામીએ. ”દેવબાપે આપણા પર મે કય  તેમ–લૂક:10:27-
જેવો પોતા પર તેવો પાડોશી પર ેમ રાખવો ઘટ.ે આપણી આજુબાજુ ઘણા જ 
પાડોશી મળી આવશે. એજબી ને મીત આપી ખબરઅંતર પૂછીએ. દુ:ખમા ં
ભાગીદાર થઈએ, માંદગીમાં મુલાકાત અને ાથના કરીએ. ધીરજથી ભુનો ેમ 
વહચીએ. ભુ ઘણી તકો આપે છે, તેનો ઉપયોગ કરીએ. એકબી ને સાંભળીએ. 

ભુમાં ઉ ેજન આપીએ. અને ભનુો મિહમા કરી આ ા પાળીએ.  
     ઈસુ પોતાનંુ દૈવ ય છોડી માનવદેહધારી થઈ પૃ વી પર આ યો. વધ તંભના 
મરણ �ારા પાપોની માફી આપી, પુન થાન પામી વગ ચડી ગયા. યાંથી આપણને 
લેવા આવવાના છે. આપણે બે હ ર વષથી રાહ જોઈએ છીએ. “એમનો આવવાના 
દવસે આકાશ મોટા કડાકા સાથે અ ય થઈ જશ,ે મહાભૂતો અિ નમા ંિવલીન થઈ 
જશ,ે અને પૃ વી અને તેના પરનંુ બધું બળીને ખાખ થઈ જશે.” (પીતર 2:3:10) 
“કોઈનો પણ નાશ ન થાય પણ સઘળા પ ચા ાપ કરે યાં સુધી ભુ ધીરજ રાખે.” 
(યાકૂબ: 5:7) “એ માટે ભાઈઓ, ભુના આવવા સુધી તમે ધીરજ રાખો. યહોવા 
યાયીનો દેવ છે. જેઓ તેની વાત જુએ છે તઓેને ધ ય છે.” (યશાયા: 30:18)  
   ભુના આગમનની આનંદસિહત રાહ જોઈએ અને ભુને ગમતાં કાય  કરી, 

વતુ,ં પિવ  અને દેવને પસંદ પડે તેવંુ અપણ કરીએ.  
દીન-દુ:ખી સૌ જનને આપે ઈસુ શભુસંદેશ, 
આપી ેમ, શાંિત અને મા કરવાને ઉ ધાર.  
આનદંી નાતાલઆનદંી નાતાલઆનદંી નાતાલઆનદંી નાતાલ-સુનાિલની મચ ટ ((New Jersey)   
મનન.... બીહો મા, કેમકે, હું મોટા આનંદની સુવાતા તમને કહું છંુ.  
આપ સવને નાતાલની ેમી સલામ! નાતાલનો આનંદ એટલે કે, તારણ, આશીવાદ 
તથા અનંત વન આપનાં દયો, પ રવારોમાં રાજ કર!ે    
       યહુદી  રોમન સ તનતની હકુમતમાં વી રહી હતી. રોમન સરકારની 
જોહુકમી તથા િનયમશા  િવ ધની પ ધિતથી તઓે યિથત હતા.       Page 01        
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કૈસર અગ તસે વ તીગણતરી ઠરાવ બહાર પા યો હતો, જેથી વધુ કર મેળવી શકાય 
અને મહ મ યિ તઓ પાસેથી કરવેરો-Tax-વસુલ કરી શકાય. યહુદીઓ આ 
પ ધિતને િધ કારતા હતા, છતાં િનયિમત કર ભરતા હતા.  
       વ તી ગણ ીના સમયમાં ઈસુના જ મની વધામણી દૂતોએ થમ ભરવાડોને 
જણાવી. ણકારોના મતે ભરવાડો ય શાલેમના મં દરમાં ય વેદી પરનાં અપણો 
માટે ઘેટા-ંબકરાં પૂરાં પાડતા હતા. એ સમયના ણકારો, ાની અથવા જેઓ રાહ 
જોઈને બેઠા હતા, તેમને નિહ પણ સામા ય ભરવાડોને દૂતોએ ઈસુજ મની વાત 
જણાવી. દેવે ાનીઓને શરમાવા આપણા જેવા સામા ય યિ તઓને આ આનંદની 
સુવાતા આપી છે, એટલા માટે આપણે લૂક: 2:17 માણે બી ઓને જણાવીએ.  
શા માટે “આનંદી નાતાલ”?  
૧. જ મ લેનાર તારનાર છે: Savior-ગભાણમાં જ મ લેનાર ઉ ધારનાર, તારનાર 
છે. લૂક: 19:10 માણ,ે “કેમકે, ખોવાયેલુ ંશોધવા તથા તારવા સા  માણસનો દીકરો 
આ યો છે.” યોહાન: 3:17 “કેમકે, જગતનો યાય કરવા સા  નિહ, પણ તેનાથી 
જગતનંુ તારણ થાય, તે માટે દેવે પોતાના દીકરાને જગતમાં મોક યો.” “નાતાલ”ની 
ઉજવણી વખતે તારનાર યાં હોય છે? તારનાર વગરની “નાતાલ” તાલ વગરની થઈ 
જશ.ે-વાંચો પે. કૃ.: 5:31, 1 િતમોથી: 1:15, 1 યોહાન: 4:14.  
૨. જ મ લેનાર િ ત છે: ‘િ ત’ એ ીક શ દ છે. અને િહ ુમાં ‘મિસહ’ શ દ 
વપરાય છે. ‘મિસહ’ એટલે અિભિષ ત, રા , યાજક, મા થી:16:16 માણ ે
“મિસહ, વતા દેવનો દીકરો.” રોમન: 5:8 માણે “ યાર ેપાપી હતા યારે િ ત 
આપણે સા  મરણ પા યો, એમ કરવામાં દેવે આપણા પર ેમ હેર કય .” 
રોમન:8:1 માણે “એ માટે જેઓ િ ત ઈસુમાં છે તઓેને દંડા ા નથી." 26: 
5:17-“માટે જે કોઈ માણસ િ તમાં છે, તે નવી ઉ પિ  છે.”    
૩. જ મ લેનાર ભુ છે: “તે કેવળ મનુ યપુ  નિહ, પરંતુ દેવપુ  તેમજ દેવ છે.”  
પે. કૃ.:2:36. જે ઈસુને તમે વધ તંભ પર મારી ના યો તેને દેવે ભુ તથા િ ત 
બના યો છે. જેને આશરે સવ છે. આપણે તેને આશરે છીએ.  
        દૂતોએ ભરવાડોને જે આનંદના સમાચાર આ યા, તેથી તેઓ ગયા, જોયંુ અને 

હેર કયુ. આપણે પણ ઈસુની પાસે જઈએ, તેનો અનુભવ કરીએ. “નાતાલ”ના 
સંગે મોટા આનંદની સુવાતાને હણ કરવા, હરે કરવા અમારી મદદ કરો. આવો, 

િવ વાસીઓ-િ તીઓ-જયાનંદ કરતાં આવો રે આવો,  
બેથલહેેમ, ભુ પાસ!        
                                                                                                                ઓ બથેલહેમેઓ બથેલહેમેઓ બથેલહેમેઓ બથેલહેમે.....!!! –રેવ. અિનલ પટલે (Brooklyn, NY)  
“હે બેથલહેેમ એ ાથાહ, જો કે તું એટલું નાનંુ છે કે યહુદીઓનાં ગો ોમાં તારી 
ગણતરી નથી, તો પણ તારામાંથી મારે માટે એક એવો પુ ષ ઉ પ ન થશે કે, જે 
ઇ ાયલમાં અિધકારી થવાનો છે.” િમખાહ: 5:2   
    હા, એટલુ ં નાનંુ જે જેની કોઈ િવસાત નિહ, છતા ં યા ં મહાન ઈસુ જ યા! 
જગતની િ એ િવસાત વગરનંુ, પણ સૃિ િનયંતા દેવબાપની નજરમા ંમહાન! અને 
એ જ યહુ દયાના બેથલહેેમને ઉદેશીને ભુ કહે છે, “ઓ યહુ દયા દેશના બેથલેહેમ, 
તું યહુ દયાના સૂબાઓમાં કોઈ કારે સવથી નાનંુ નથી. કેમકે, તારામાંથી  એક 
અિધપિત નીકળશ,ે જે મારા ઇ ાયલી લોકોનો પાળક થશે.” (મા થી: 2:6) નાનંુ 
બેથલહેેમ, પણ કોઈ જ રીતે નાનંુ નિહ; િવસાત વગરનંુ બેથલેહેમ, છતાં ભુની 
નજરે મહાન ઉપયોગી નગર, ભુની યોજના પ રપૂણ કરનાર. અને શા મા ં
ન ધાયંુ, “દાઉદના વંશમાંથી તથા બેથલહેેમ ગામમાં અને દાઉદ હતો યાંથી િ ત 
આવવાનો છે.” (યોહાન: 7:42)  
    બેથલહેેમ-“રોટલીનંુ ઘર” વનની રોટલી જે વગમાંથી ઉતરી છે, તે યાંથી જ 
હોઈ શકે. બેથલહેેમ-દાઉદનંુ નગર.. અને િસયોન પણ દાઉદરા નંુ શહરે (2 
શમૂએલ: 5:7) બંને દાઉદનાં નગરો. છતાં પસંદગી ઉતરી બેથલહેેમ પર. કારણ કે, 
બેથલહેેમ તો હતું દાઉદનંુ જ મ થળ. દાઉદ ભરવાડ હતો-ભલો ભરવાડ. ઈસુએ યાં 
જ જ મ લીધો. દાઉદ તે રા  હતો. રા ઓના રા  ઈસુ પણ યા ંજ જ યા. 
િસયોનના ક લામાથંી તો દાઉદે રા ય કયુ. છતાં ઈ વરે ઈસુના જ મ માટે એ થળ 
પસંદ ન કયુ. એમણે તો ન  બનીને બેથલેહેમમાં જ જ મ લીધો. એ નાનકડા 
બેથલહેેમમાં ઈસુનંુ નામ ન ધાયંુ. ઈસુની એ મહાન યોજનામાં મ રયમ અને ઈસુ 
ગાલીલના નાઝરથેમાંથી યહુ દયાના બેથલેહેમમાં વ તીગણતરીમાં નામ ન ધાવવા  
આ યા. અને યાં જ ઈસુનો જ મ થયો. “ભલો ભરવાડ” જ યો એની થમ 
વધામણી ભરવાડોને પાઠવવામાં આવી. રા ઓના રા  બાળઈસુનંુ દશન-ભજન 
કરવા પૂવના ણ ાની રાજનો બેથલેહેમ આ યા.     

     સમ  જગતનંુ સજન અને સંચાલન કરનાર “અિધકારી” જ મ ધારણ કરીને 
જગતના અિધકારી તરોમન સ તનતની સ ાના સેવક બ યા. (યશાયા: 49:7) જેને 
જગત આધીન છે, તે જ મ ધારણ કરીને જગતની સ ાને આધીન બ યા. વાદળનાં 
વ ો વડે ગાઢ અંધકારથી સમુ ને વ ટનાર (લપેટનાર)ને સામા ય લૂગડામાં  
લપેટવામાં આ યો. (અયૂબ: 38:9 અને લૂક: 32:12)  
      પૂવના તારાનંુ કાશતું અજવાળુ જોઈને પૂવના માગીઓએ બાળરા  ઈસુનંુ 
ભજન કરવા બેથલહેેમ તરફ યાણ કયુ. 2013ની “નાતાલે” એ “રા ઓના રા ” 
આપના દયના નાનકડા બેથલેહમેમાં જ મ લેવા ચાહે છે! શું આપના દયની 
ધમશાળામાં તેને માટે જ યા છે?  
       “િ ત જયંતી”ના  આ મહા આનંદના અવસર,ે દુિનયાભરની ઝગમગતી 
રોશનીમાં ચમકતા તારલાઓની જેમ, ભુ ઈસુના યેક અનુયાયીના વનમા ં
તારલાનંુ અજવાળુ એવંુ કાશે કે અ ય જનસમુદાય તે જોઈને ઈસુિ તન દય 
તથા વનનંુ નજરા ં કરે. અને તમેની તુિત તથા ભજન સ યતા અને આ માથી 
કરે. એ જ આવનાર “ મસ” યાને “નાતાલ”નો સાચો સંદેશ છે.  

“બાઈબલબાઈબલબાઈબલબાઈબલ ટડીટડીટડીટડી”-સ ટે બરસ ટે બરસ ટે બરસ ટે બર-ઓ ટોબરઓ ટોબરઓ ટોબરઓ ટોબર, ૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩નાનાનાના નોનોનોનો: ભાગભાગભાગભાગ ૧૧૧૧  

નીચનેાનીચનેાનીચનેાનીચનેા નોનાનોનાનોનાનોના જવાબજવાબજવાબજવાબ મા થીમા થીમા થીમા થી,    માકમાકમાકમાક,    યોહાન અન ેયોહાન અન ેયોહાન અન ેયોહાન અન ે૨૨૨૨રા માથંીરા માથંીરા માથંીરા માથંી શોધશોધશોધશોધ કરીનેકરીનેકરીનેકરીન ેલખોલખોલખોલખો.   
. ૧૧૧૧. દૂતે યુસુફને દશન દઈને શું ક ુ?ં     
. ૨૨૨૨. યારે માણસો નનંત વનનો વારસો પામશે ?    
. ૩૩૩૩. ઊઠ,    તારો ખાટલો ચકીને તારે ઘેર ચા યો    ? આ વા ય કોણ બોલે છે અને 

કોને સંબોધીને બોલે છે? 
. ૪૪૪૪. િશ યોએ ઈસુને ન પૂ યો,,,, મણસ જ મથી આધંળો હતો,,,, કોના પાપે? 
. ૫૫૫૫. દેવે પોતાના દીકરાને શા માટે જગતમાં મોક યો? 
. ૬૬૬૬. નામાન કેવી રીતે શુ ધ થયો? 

ભાગભાગભાગભાગ ૨૨૨૨: યો યયો યયો યયો ય શ દથીશ દથીશ દથીશ દથી ખાલીખાલીખાલીખાલી જ યાજ યાજ યાજ યા પરૂોપરૂોપરૂોપરૂો; 
. ૧૧૧૧. તું ____ બચાવશે,,,, પણ ____ ____ તું નીચું ઘલાવશે. . ૨૨૨૨. આકાશો 

____ ___ િસ ધ કરે છે અને____ તેના____ ___ દશાવે છે.       
. ૩૩૩૩. યહોવાહની વાટ જો, ____ થા અને ____ રાખ.  
. ૪૪૪૪. મ ____ યહોવાહની ___ જોઈ,,,, અને તેણે ___દઈને મારી ___સંભાળ.     
. ૫૫૫૫. તારા ___ ટકી રહેશે. તઓેનાં ____, તારી ____, ____, કરવામાં આવશે.     
. ૬૬૬૬. ____ થયેલાને તે ____ કર ેછે,,,, તે તેઓના ____, ____,છે.     
ભાગભાગભાગભાગ ૨૨૨૨: અધરૂાંઅધરૂાંઅધરૂાંઅધરૂા ંવા યોવા યોવા યોવા યો યો યયો યયો યયો ય શ દોશ દોશ દોશ દો વડેવડેવડેવડ ેપરૂાંપરૂાંપરૂાંપરૂા ંકરોકરોકરોકરો; (યોહાન અને પે. કૃ યોમાંથી) 

. ૧૧૧૧. ઈસુએ ક ું કે,,,, જગતનંુ અજવાળુ હું છંુ ________________ 

. ૨૨૨૨. દેશી લોકો તે સાપને હાથ પર લટકતો જોઈને ____________ 

. ૩૩૩૩. ભાઈઓ હમત રાખો ________________ 

. ૪૪૪૪. યારે પીતરે તઓેને ક ું કે,,,, ________________ 

. ૫૫૫૫. િસમોન પીતરે ઉ ર આ યો કે,,,, ભુ અમે કોની પાસે જઈએ ___________ 

. ૬૬૬૬. િનયમશા  મુસાની માર તે આપવામાં આ યંુ,,,, ________________ 
“બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી”નાનાનાના સ ટે બરસ ટે બરસ ટે બરસ ટે બર-ઓઓઓઓ ટોબરટોબરટોબરટોબર-૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩નાનાનાના નોનાનોનાનોનાનોના સાચાસાચાસાચાસાચા જવાબોજવાબોજવાબોજવાબો મોકલનારમોકલનારમોકલનારમોકલનાર 
‘બાઈબલ ેમીબાઈબલ ેમીબાઈબલ ેમીબાઈબલ ેમી’નોનીનોનીનોનીનોની યાદીયાદીયાદીયાદી. તે સૌને “અમે રકન િ ચયન યુઝ”ના ંહા દક અિભનંદન!  
૧. ટેલા પરમાર-નોથ બગન, યુ જસ , ૨. રેબેકા ડા લ- ુકિલન્, યુયોક, ૩. ભાનુ 

ટી-કેિલફો નઆ, ૪. કુમુદીિન સોલંકી-કનેિ ટકટ, ૫. એમે યા ટી- જસ  સીટી.    
“અમે રકન િ ચયન યુઝ”ના ંસૌ સુ  વાચકો અને શભુે છકોને “નાતાલ” અને 

“નૂતન વષ”ની હા દક શભુે છા! 
      કાળચકાળચકાળચકાળચ : : : : દરકે વિૃ  માટ ેયો ય સમયદરકે વિૃ  માટ ેયો ય સમયદરકે વિૃ  માટ ેયો ય સમયદરકે વિૃ  માટ ેયો ય સમય- રેવ. નેહલતા પટેલ  (Brooklyn, NY)      
      માનવ વનમાં ઋતુઓ તેમજ કેલે ડરનંુ થાન મહ વનંુ છે. તે સાથે અ ય 

કારનાં કાળચ ોનંુ થાન પણ અનોખું હોય છે. જેમકે, પારસીઓનંુ નવંુ વરસ 
“પતેતી”-“નવરોઝ”  મુ લીમોનંુ “મોહરમ” અને હદુઓનંુ કારતક સુદ પડાવો નવા 
વષ તરીકે ઉજવાય છે. યહુદીઓનંુ નવંુ વષ “રોશ હશાનાહ”-િતશરી-સ ટે બરથી શ  
થાય છે. પણ તેઓ “અબીલ”(નીસાન) કે જે માચ-એિ લમાં આવે છે તનેે પિવ  પવ 
ગણે છે. તે જ માણે મંડળીના કાળચ ની શ આત નવે બરના છે લા કે ડીસે બરના 
પહેલા  રિવવારથી શ  થાય છે.  
     ટૂંક સમયમાં આ થક અને સામાિજક વનમાં ધરખમ ગરમી આ શે. નાતાલની 
ભેટસોગાદો, આપવાલાયક ચીજવ તુઓથી અને માનવ મહેરામણથી ટોસ ઉભરવા 
માંડશે. લાંબા અંધકારભયા દવસો, ઠેર ઠેર રોશનીથી ઝળાંહળા ં થઈ જશે. 
ટેિલિવઝન પર હરેાતો પણ “નાતાલ”ને અનુસરીને આપવામા ં આવશે. પરંત ુ
િવિધની વ તા જુઓ! “નાતાલ”ના દને ભજનાલયોમાં પાતળી હાજરી! Page 02  
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તો તે દવસે ભેટસોગાદોની આપ-લે, િમ ા નને ાધા ય આપવામાં આવશે. 
“િ તજયંતી”ની િનિમ ે િ તને ઉજવણીમાં થમ થાન નિહ હોય. પ રણામે 
એકડા િવનાનાં મ ડાં જેવી “િ તજયંતી”ની ઉજવણી થાય. દરેક વૃિ  અથવા 
સમયનંુ અનોખું થાન હોય છે. જો તેનંુ મહ વ સમજવામાં આવે તો િવ વ યાપી 
માનવસમાજમાં શાંિત, ભાઈચારો અને ેમનંુ સા ા ય જોવા મળશે.    
એડવ ટ (આગમન) સીઝન: મંડળના કાળચ ના વરસની શ આત આ સીઝનથી 
થાય છે. “નાતાલ”ની અગાઉનાં ચાર સ તાહનો આ સમયગાળો છે. જેમ લ નની 
સફળતા, શાળાની સફળતા કે પરી ાની સફળતાનો આધાર પૂવતૈયારી ઉપર રહે છે. 
તેમ આગમનના ચાર રિવવારો દર યાન પિવ શા માંનાં વચનોને આધારે આશા, 
દીનતા, આનંદ, શાંિત, દયપલટો, વગેરે બાબતો પર કાશ પાડતાં ભજિનકોને ત ે
બધા ગુણો આચરણમાં મૂકવા આહવાન આપવામાં આવે છે.   
આશા: િવધાતાની સંગતમાથંી િવમુખ થએલ માનવ તને આ મિસહા ઈ વરની 
સંગતમાં પુન: લાવે છે. આ મિસહા માનવ તને શેતાનની ચુંગાલમાંથી મુ ત કરતાં 
ઉ ધારકનંુ કામ જ કરે છે. “િ તજયંતી”માનવ અને ઈ વરના પુન:િમલનની મહાન 
આશાનો સંદેશો લાવે છે.        
દીનતા: “નાતાલ”ની ઐિતહાિસક ઘટનામાં જોડાયેલાં પા ો મ રયમ, યુસુફ, 
ભરવાડો, જ મ થળ ગભાણ, તરફ નજર નાખીએ તો આપણને ન તાનો પાઠ 
શીખવા મળશે. સૃિ સજક પોતે જ માનવને પોતાની સંગતમાં લેવા માનવ બને એ 
કેટલી દીનતા, ન તા કહેવાય! ભુ ઈસુના શ દો, “જેઓ આ મામાં રાંક છે, તેઓ 
આશીવા દત છે, કેમકે, વગનંુ રા ય તેઓનંુ છે.” “ન જનો આશીવા દત છે કેમકે, 
પૃ વીનો વારસો તેઓને મળશે.” અપણનેન  દીન બની આશીવા દત થવા આમં ણ 
આપે છે.  
આનંદ: જુવાન કુમારી મ રયમ ચતા કરવાને બદલે લૂક 2:46-55માં પોતાનો આનંદ 
ઈ વરના ં તુિતગાન સાથે ય ત કર ે છે. ઈ વરના અગિણતઆશીવાદો સંભારવાનો 
અને આનંદ કરવાનો ગુણ કેળવવાનો આ સમય છે.  
શાંિત: ભુ ઈસુનંુ એક નામ “શાંિતનો સરદાર” છે. આ મિસહાને જો આપણા 

વનમાં થાન આપીએ છીએ તો િવપરીત સંજોગોમાં પણ આપણે શાંિત અને 
સલામતી અનુભવીએ છીએ.  
જો દરેક યિ ત ‘એડવ ટ સીઝન’ના હેતુઓને અમલમાં મૂકે તો આ િવ વ ભયરિહત 
બની જશે. “નાતાલ” (25 ડીસે બર-6 યુઆરી) ની ઉજવણીના આશીવાદોનો 
આધાર આગમન ઋતુની તૈયારી પર રહલેો છે. “નાતાલ”એટલે ઈ વરનંુ માનવ સાથ ે
પુન:િમલન, જેનો આનંદ અનોખો હોય છે. યાં બાળક અને માતા છૂટાં પડી ગયાં 
છે અને પુન મલાપ થયો છે અને તેનો આનંદ માણી શકે છે, તેમ “નાતાલ”નંુ પવ 
માનવ અને ભુનંુ િમલનપવ છે. “નાતાલ”ની ઉજવણી યાદ દેવડાવે છે કે, જે ઈ વર 
બાળ વ પે આ યા તે જ ઈ વર પોતાના લોકોને લેવા માટે ફરીથી આવનાર છે. આ 
સમય માનવ ત માટે તૈયારીનો સમય છે, આપણાં વનો ઈ વરના હાથમાં મૂકીએ, 
જેથી તેમના પુનગમન સમયે તેમની સાથે સનાતનકાળ સુધી રહી શકીએ.  
                        ““““દાન ેદાન ેપેદાન ેદાન ેપેદાન ેદાન ેપેદાન ેદાન ેપે............””””----જોઈસી જૉવેટ િ ચયન (Union City, NJ)  
વષ  પહેલાનંું એક ગીત મરણમાઆંવે છે; “દાને દાનેપે િલખા હૈ ખાનેવાલેકા નામ,  
                                                   ખાનેવાલે કરોડ, દેનેવાલા એક રામ”  
    કેટલો સંુદર ભાવાથ આ ગીત આપી ય છે! એકે એક દાણો યેક યિ ત કે વ 
માટે િન મ  થયેલો હોય છે. અં ે માં કહેવા જઈએ દાણા ઉપર “to 

whomsoever it may concern” જેમ! આ ગીતમાં કિવ કહે છે ખાવાવાળા 
કરોડો છે પણ દેવાવાળો કે આપનાર તો ફ ત એક જ, એટલે સૃ ુકતા ઈ વર જ છે. 
કિવની ક પના એક સીધીસાદી ફલસૂફી રજૂ કરે છે. 
       ઇ ાયલી   મુસાની આગેવાની હઠેળ િમસરની ગુલામીમાથંી છૂટી  જવા 
િસધાવે છે. યારે તેમની સમ  િવશાળ રણ હતું આવા અર યમાં દવસના તાપ 
દર યાન ગરમ લાય જેવી રેતીનંુ વાતાવરણ હશે. રાતના રેતી એટલી શીતળ થઈ ઠંડી 
લાગતી હશે. વ ચેવ ચે ખડકો, જંગલી ાણીઓ, દુ મનો તથા અનેક મુસીબતો 
તેઓને નડતર પ નીવડી હશે. હ રો અને લાખો ી-પુ ષો, બાળકો, ઢોરઢાંખર, 
મરઘા-ંબતકાં, ઘરવખરી લઈને તઓેની આ મુસાફરી સરળ તો નિહ જ હોય. 
અ યો માગ, ખા સામ ી, પાણી, વનિનવાહની આછીપાતળી યવ થા વ ચ ે
નાનાં બાળકો હરેાન થાય એવા સંજોગો વ ચે આઠ-દસ દવસ કે મિહનાઓની આ 
મુસાફરી નહોતી. ના અિવ વાસ અને કચકચને લીધે ચાળીસ દવસનો તેમનો 
આ વાસ ચાળીસ વષ લંબાઈ ગયો. આ ચાળીસ વષ  દર યાન ઈ વરે આ પસંદ 

કરેલી  માટે ‘મા ના” પી અ ન-ખોરાક-તથા ખડકમાથંી પાણી, વગેરે પૂરવઠો 
પૂરો પા યો. ચાળીસ વષ  સુધી વગ ય ‘માના’ જે આકાશથી ઝરમર ઝરમર વરસતા 
વરસાદ જેવંુ વરસતુ,ં તેમાંથી આ  લોટ દળી િવિવધ રીતે આહાર બનાવતા હતા.   
     આ “જૂના કરાર’ની વાત ઉપરાંત 2 રા : 17:8-15માં એક િવધવાનો 
માટલીમાંનો મુ ઠીભર મદો તથા થોડંુ તેલ દવસો સુધી ઘણાજણ માટ ેખોરાક પૂરો 
પાડનાર બની ગયંુ. ખાનેવાલે ભલ ે કરોડો હોય પણ દેનાર ઈ વર વભંડારમાંથી 
વરસોવરસ કા યે જ ય છે, આ યે જ ય છે. ગીત: 147:9માં કહે છે તેમ “પશુને 
તેમજ પોકાર કરતા કાગડાના બ ચાને પણ તે ખોરાક આપે છે.” મા થી: 6:26મા ં

ભુ ઈસુિ તનાં વચનો જુઓ, “આકાશનાં પ ીઓને જુઓ, તેઓ વાવતાં નથી, 
તે કાપતાં નથી ને વખારો ભરતાં નથી, તો પણ તમારો આકાશમાનંો બાપ તેઓનંુ 
પાલન કરે છે. તો તેઓ કરતાં તમે શું અિધક નથી?” હાલા િમ ો, ઈ વરના ભંડારો 
અખૂટ છે. િવશાળ મહાસાગર કરતા ંપણ િવશાળ આપણો ભુ છે.   
     “નવા કરાર”માં દેવપુ  તરીકે જ મ લેનાર ભુ ઈસુિ ત માનવ તથા 
દેવ વ પમાં આ યા હતા. તેમને ભૂખ-તરસ લાગતાં હતાં. તેથી જ માનવીની 
આગવી જ રયાત માટે તેઓ સ ગ હતા. તેમના સેવાકાય દર યાન ભલાઇ તથા 
સા પણનાં કાય  ઉપરાંત િવિવધ સંગોમાં લોકોને અ નની જ ર છે, એ ણી 
પાંચ રોટલી અને બે માછલીના ન વા ખોરાકમાથંી પાંચ હ ર કરતાં વધુ લોકોને 
તેમણે જમા યા. તે પછી છાંડેલા ખોરાકના ટૂકડાઓ તેમના િશ યોએ ભગેા કયા તેની 
બાર ટોપલીઓ ભરાઇ હતી. આજે આ લખતાં િવચા ં છંુ કે, મારી દગીનાં સાત 
દાયકા કરતાં વધુ સમય પસાર થઈ ગયો છે, તે િવતેલાં વષ માં યાદ નથી કે, એક ટંક 
ખોરાક ઉપલ ધ ના થયો હોય. વેળાવેળાએ ના તા-પાણી, બપોર-રાતનંુ જમણ 
વષ થી ખાધે રા યંુ છે. કેટલા ટન ખોરાક આટલાં વષ થી શરીરે પચા યો હશ,ે એનો 
અંદાજ નથી. પણ એક વ તુ ચો કસ છે કે, ભુનો ભંડાર કે તેની કૃપા યારેય ખૂટી 
નથી. ઘણીવાર િવચાર આવે કે, એકાદ હાથીને સુપર માકટમાં છો યો હોય તો કેટલો 
ખોરાકખાઈ ય? અર,ે એક િહપોપોટેમસ કેટલો ભા પાલો હડપ કરી જતો હશ!ે 
જંગલ, ડંુગર પરનાં અગિણત નાનાંમોટાં નવરોને ઈ વર ભ  પૂરો પાડે છે. 
અસં ય નાનાંમોટાં પશ-ુપંખીઓ વો, મગરમ છ, વગેરેને ભુ જ પોષે છે. 
ઈ વરના ભંડાર ખૂટતા નથી. તેમનો હાથ ટૂંકો પડી પાછો પડતો નથી. વષ  વીતે, 
સદીઓ સરતી ય, છતાં વાસ લેનાર વો ઈ વરની કૃપા તથા તેમના બેસુમાર 
ભંડારોને કારણે સૌ ટકી રહે છે. માટેજ ગીતકતા દાઉદભ ત કહે છે, “ વાસો વાસ 
લેનાર દરેક ભુની તુિત કરે.”   
     શારી રક ભખૂ તો દવસની રોટલી �ારા ભુ ભાંગે છે. શું તમને આિ મક ભૂખ 
છે? વનની નાડી ચલાવનાર, દયના તાલબ ધ ધબકારા આપનાર કતાહતાને શુ ં
તમે તમારા દયમાં થાન આપો છો? વન ણભંગુર છે. પરપોટાની જેમ િવલાઈ 
જનાર છે. પછી શુ?ં જે અિવનાશી છે તે શોધવા ય ન કરવાનો છે. ગીત: 119: 
37માં કહે છે, “હે ભુ, યથતામાથંી મારી િ  દૂર કર અને તારા માગ િવશે મને 
આતરૂ કર.” રખેને સનાતન સ ય ‘ વન બાદ મૃ યુ’ એને આપણ ેભલૂીએ. ભુઈસુ 
�ારા વન બ કે અનંત વન છે. કારણ, તેમણે આપણાં પાપો માફ થાય માટ ે

વનનંુ ર ત છેવટ સુધી વહાવી દીધું છે તે ન ભલૂીએ!  
 “ભજન સં હ:માં પરદેશી િમશનરી સાહેબ જે. વી. એસ. ટેલર �ારા નંબર 326મંુ 
સંુદર ગીત છે તે પર િવચાર કરો તો કેવંુ?  

“ િણક ત ને અ ય ઝાલુ,ં અિવનાશીની આશા રાખુ,ં 
પાર જવાને માગ ચાલુ,ં મુજ િવ વાસ વધારો િપતા ” 

* “અમે રકન િ ચયન યુઝ” ઉદાર દલે દાનનો વીકાર કરતાં દાતા ીનો આભાર માને 
છે! 1. દેવકંુવર દવ-ે$10/-િશકાગો 
* ટેટન આયલ ડિ થત ને સી પરમારને યુકેિમયા હોઈ રોગિનવારણ માટ ે‘બોનમોરો’ 
અને આ થક સહાયની હેર અપીલ કરતા ં િ ચ ન કો યુનીટીના સેવાભાવી આગેવાનો 
મારફત $60,000/નંુ ભંડોળ એક  કરવામા ં આ યુ ં હતંુ. ઉદાર દાતાઓનો “અમે રકન 

િ ચયન યુઝ” આભાર માને છે, અને ને સી પરમારને ભ ુવહેલી તકે તંદુર તી બ ે તે 
માટ ેસૌ વાચકોને ાથાના માટ ેિવનંતી કરે છે.     

* “ઈિ ડયન િ ચયન િવમે સ એસોસીએશન ઓફ નોથ અમે રકા” ુકિલન, યુયોકના 
ઉપ મે ‘થે સગી વગ, મસ અને “ યુ રટી ફેશન શો”નંુ સફળ આયોજન કરવામાં 
આ યું હતંુ.  સં થાનાં ફાઉ ડર અને ચેરમેન ડો. હેમલતા પરમારના સુયો ત િ તી 
કો યુનીટીના આ સૌ થમ “ યુ રટી ફેશન શો” એકંદરે  સારો યાસ હતો. યુયોક સીટીના  
“ક ોલર” ી. જોન લૂઈ અિતિથિવશેષ તરીકેની હાજરી ભાિવત રહી હતી. Page 03   
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સં થાએ ખાસ સેવાઓ આપનારનંુ ‘ લેક’ અને ‘સ ટફીકેટ’ અપણ કરીને સ માન કયુ 
હતું. સં થાનાં મિહલા ઓ ફસરોના સહકાર અને ો સાિહત હાજરી માટે સૌનો 
આભાર માનવામાં આ યો હતો. સમાજમાં ખાસ તો કુટુંબમાં ીના યોગદાન માટ ે
આવી સં થા યો ય માગદશન આપે તે જ રી જણાય છે.      
* “ગુજરાતી કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસએ” તરફથી તા. 28 ડીસે બર, 2013ને 
શિનવારે  “ મસ ઉજવણી”નંુ અયોજન કરવામાં આ યું છે. 37 Guardian Angels 

Church, Edison, NJ 08817ના િવશાળ ઑ ડટો રયમ ખાતે બપોર બાદ 3:30થી 
5.00 પિવ  “િ તય ” અને 5:15થી રાતના 9:30 સુધી મનોરંજન કાય મ અને 
ગરબાનંુ ભ ય આયોજન કરવામાં આ યું છે. તમામ ગુજરાતી િ ચયન પ રવારોને 
સં થા તરફથી આમં ણ આપવામાં આવેલ છે. કોઈ વેશ ફી નથી.    
                                                                                                                                            ““““વાચંોવાચંોવાચંોવાચંો    અન ેઅન ેઅન ેઅન ે ણોણોણોણો””””----સુનાિલની મરચ ટ (New Jersey)  
“બાઈબલ”ની કલમ અને તેમાં દશાવેલી િશ ા-સ   
૧. કટીકરણ: 1”9 -િવપિ મા ં( યિ ત મુ કેલીમા ંઆવે)  
૨. ે રતોના ંકૃ યો: 7:59-પ થર ેમારવુ.ં   
૩. મા થી: 27:26-કોરડા મારવા. 
૪. મા થી:27:31-વધ તંભ ેજડવુ.ં  
૫. 2 ક રથ: 11:24-ફટકા મારવા, માર મારવો.  
૬. 2 રા : 6:32-િશર છેદ  
૭. એ તર: 7:10-ફાંસી.  
૮. દાિનયેલ: 3:20-બળતા અિ નમા ંનાખવું.  
૯. ઉ પિ : 39:20-કેદ.  
૧૦. એઝરા: 7:26-મરણ, દેશનુકાલ, કેદ, માલિમ કતની જ તી.     
િશ ા આપણા િહતને સા  કરવામાં આવે છે.જેમ અિ નમાં સોનંુ તપાવતાં શુ ધ થાય 
છે, તેમ દેવ િશ ા �ારા યિ તને પિવ  કરે છે. અને તેને સુધારે છે. િશ ાથી સામ ય 

ા ત કરીએ અને ાની બનીએ!    
* “ઓબામા હે થ કેર”મા ં ફેિમલીમા ંસાથ ેરહેતા ં64 વષ અને તેથી ઓછી મરના ંકોઈ 
હે થ ઈ યોર સ નિહ ધરાવનાર સૌને ‘હે થ કવરેજ’ મળી શકે છે.    

1. bronze plan કુલ  ‘કવરેજ ખચ’ 60% ‘કવરેજ ખચ’ ચૂકવશે, અને બાકીના 40% 

આ લાનમા ંજોડાનારને ચૂકવવા પડશ.ે 40% ‘કવરેજ ખચ’ની રકમ વધારે ચૂકવવાની 
હશ ે તે સમ  શકાય છે. યાર ે bronze plan ખરીદનારનંુ “માિસક િ િમયમ” ઓછંુ 

હોવાનંુ. આજ ગણતરી મુજબ 2. silver planમા ં 70% સામે 30% લાનમાં 
જોડાનારને ‘કવરેજ ખચ’ના ચૂકવવા પડશ ે  3. gold plan planમા ં80% સામે 20% 

લાનમા ંજોડાનારને ‘કવરેજ ખચ’ના ચૂકવવા પડશ ે4. ptetinum plan planમા ં90% 

સામે ફ ત 10% લાનમા ંજોડાનારને ‘કવરેજ ખચ’ના ચૂકવવા પડશ.ે જેથી ptetinum 

plan plan પસંદ કરનારનંુ “માિસક િ િમયમ” સા ં એવુ ંવધુ રકમનંુ હશ.ે                      
નીચેની બૂકો “અમે રકન િ ચયન યૂઝ”ના વાચકો માટે ઓછા દરે ખરીદી શકાય છે; 
(1) ““““અમે રકામા ં સીિનયરોન ે મળતા લાભોઅમે રકામા ં સીિનયરોન ે મળતા લાભોઅમે રકામા ં સીિનયરોન ે મળતા લાભોઅમે રકામા ં સીિનયરોન ે મળતા લાભો”-$14.00 $15/ (શી પગ સિહત), (2)    
““““યએુયએુયએુયએુ    સીટીઝશીપ ગાઈડસીટીઝશીપ ગાઈડસીટીઝશીપ ગાઈડસીટીઝશીપ ગાઈડ”-$8.00, $9/ (શી પગ સિહત), (3) ““““ ાઇ વગાઇ વગાઇ વગાઇ વગ    ઈનઈનઈનઈન    યએુસએ યએુસએ યએુસએ યએુસએ 
ટે ટ ટે ટ ટે ટ ટે ટ ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ””””    (અમે રકાના ં50 ટે સ માટ)ે-$5.00 $7/ (શી પગ સિહત)નો ચેક Josh 
Foundation નામે લખીને એક િચ ઠીમા ંનામ, સરનામંુ અને ફોન નંબર સાથ ેકઈકઈકઈકઈ બકૂબકૂબકૂબકૂ 
મંગાવવીમંગાવવીમંગાવવીમંગાવવી છેછેછેછે તેતતેેત ે લખીને-Josh Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, 

Woodbridge, NJ 07095 સરનામે મોક યા પછી બે વીકમા ંઆપને બૂકબૂકબૂકબૂક નનનન મળેમળેમળેમળ ેતોતોતોતો 
જજજજ ફોનફોનફોનફોન કરશોકરશોકરશોકરશો. ર ટરર ટરર ટરર ટર મઈેલમઈેલમઈેલમઈેલ કરવીકરવીકરવીકરવી નિહનિહનિહનિહ.     
અમે રકામાં રહેતા જે કોઈ િ તી ભાઈબેનને American Christian News  

િનયિમત મેળવવાની ઈ છા હોય તો પોતાનું પો ટલ એ સપોતાનું પો ટલ એ સપોતાનું પો ટલ એ સપોતાનું પો ટલ એ સ અથવા ઈઈઈઈ----મેઇલમેઇલમેઇલમેઇલ, તં ી ીને 
મોકલવા િવનંતી! તં ીનું સરનામુ ંઅન ેઈતં ીનું સરનામુ ંઅન ેઈતં ીનું સરનામુ ંઅન ેઈતં ીનું સરનામુ ંઅન ેઈ----મેઇલ ન ધી રાખશોમેઇલ ન ધી રાખશોમેઇલ ન ધી રાખશોમેઇલ ન ધી રાખશો !   
      Editor-ACN, 144 Strawberry Hill Ave,  Woodbridge, NJ 07095          

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

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)   

                (732) 855-0596 (Joseph Parmar) 

* “ઓબામા કેર હે થ ઈ યોર સ” મેળવનારનંુ “માિસક િ િમયમ” ન કી કરવાની ખાસ 

‘ફો યુલા’ મુજબ અરજદારના સમ  ફેિમલીની જે ખરેખર માિસક આવક હશ ે તે જ 

યાનમા ંલેવાશ,ે કે જે Internal Revenue Service (IRS) ના રેકોડમા ંહશ.ે આથી 
મિસક િ િમયમ આવકની વધઘટ મુજબ વધાતંુ-ઓછંુ થશ.ે “માિસક િ િમયમ” ન કી 
કરવાની ખાસ ‘ફો યુલા’ મુજબ National Poverty Line (NPL) યાનમા ંલેવાશ,ે 
અને તેની પણ ખાસ ગણતરી મુજબ “માિસક િ િમયમ” ચૂકવવામાં રાહત પણ મળશ.ે 
(IRS કદીપણ ફોન કરીને બાકીના પૈસાની ઉઘરાિણ કરતંુ નથી, કે પોિલસ મોકલતંુ નથી, 
કોઈને ‘એરે ટ’ કરાવાનો ફોન કરતંુ નથી. આવો ફોન આવે તો મૂકી જ દેવો. બીલકુલ 
ચતા કરવી નિહ)    
* “િ ી શન ગ લાન”-Part D બદલવાની મુદત તા. 15 ડીસે બર, 2013ના રોજ 

પૂરી થાય છે. “મે ડકેર” ધરાવનારે પોતાનો “મે ડકેર એ વા ટેજ લાન” બદલવાની મુદત 
પણ તા. 15 ડીસે બર, 2013ના રોજ પૂરી થાય છે. પોતાના જે તે વતમાન લાન અનુકૂળ 

હોય, તેઓએ જે તે લાન ચાલ ુરાખવા.   
સ ટે બર, ઓ ટોબર, નવે બર અને ડીસે બરડીસે બરડીસે બરડીસે બર-2013 િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા બલુટેીનબલુટેીનબલુટેીનબલુટેીન  

ફિેમિલફિેમિલફિેમિલફિેમિલ કટેગેરીકટેગેરીકટેગેરીકટેગેરી  ઑગ ટ-2013 સ ટ-ે2013 નવે.-2013 ડીસે બરડીસે બરડીસે બરડીસે બર-2013 
F-1 15 Sep-06 01 Oct-06 22 Oct-06 15 Nov-06 

F-2 A -Current- 08 Sep-13 08 Sep-13 08 Sep-13 

F-2 B 15 Feb-06 01Mar-06 22 Mar-06 01May-06 

F-3 22 Jan-03  22 Jan-03 08 Feb-03 08 Mar -03 

F-4 22 Jul- 01 08 Aug-01 22 Aug-01 08 Sep-01 

પાછળનાપાછળનાપાછળનાપાછળના ણણણણ મિહનાનીમિહનાનીમિહનાનીમિહનાની િવગતનાિવગતનાિવગતનાિવગતના આધારેઆધારેઆધારેઆધાર ેપાચંયેપાચંયેપાચંયેપાચંયે કટેગેરીકટેગેરીકટેગેરીકટેગેરી દરદરદરદર માસેમાસેમાસેમાસ ેઆગળઆગળઆગળઆગળ વધેવધેવધેવધે છેછેછેછે કેકકેેક ે
નિહનિહનિહનિહ? વધેવધેવધેવધ ે છેછેછેછે તોતોતોતો કટેલીકટેલીકટેલીકટેલી તેતતેેત ે ણીણીણીણી-સમ નેસમ નેસમ નેસમ ન ે િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા યારેયારેયારેયાર ેનીકળશેનીકળશેનીકળશેનીકળશ ેતનેોતનેોતનેોતનેો અદંાજઅદંાજઅદંાજઅદંાજ કાઢીકાઢીકાઢીકાઢી 
શકાયશકાયશકાયશકાય. ઉપરો ત કોઠા મુજબ નવે બરનવે બરનવે બરનવે બર -2013નીનીનીની િવઝાનીિવઝાનીિવઝાનીિવઝાની િવગતિવગતિવગતિવગત નીચે મુજબ છે:- 
F-1-અમે રકન સીટીઝનના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સતંાનોસતંાનોસતંાનોસતંાનો અને તેના ંસગીર સંતાનો-જો હોય  
તો તેઓ- 15 November-2006 (આ મિહને 24 દવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધી છેછેછેછે)  

ન ધન ધન ધન ધ: (યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંપિત/પ ની, યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં21 વષથીવષથીવષથીવષથી ઓછીઓછીઓછીઓછી મરનાંમરનાંમરનાંમરના ં
અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન, યએુસયએુસયએુસયએુસ સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંમાતા/િપતાને િનકટતમિનકટતમિનકટતમિનકટતમ કટુુબંજનકટુુબંજનકટુુબંજનકટુુબંજન તરીકે 
ત કાલીનત કાલીનત કાલીનત કાલીન િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા મળ.ે માિસક/વા ષક િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા- વોટાવોટાવોટાવોટા મયાદામયાદામયાદામયાદા લાગુલાગુલાગુલાગ ુપડતીપડતીપડતીપડતી નથીનથીનથીનથી 

F-2 A ીનકાડધારકના ંપિતપિતપિતપિત/પ નીપ નીપ નીપ ની અને 21 વષથીવષથીવષથીવષથી ઓછીઓછીઓછીઓછી મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત     
     સંતાનો- 08 September-2013 (સતત ી  મિહને હતી યાંની યા ંજ છે)        
F-2 B– ીનકાડધારકના ં21વષવષવષવષ કેકકેેકે તથેીતથેીતથેીતથેી વધુવધુવધુવધ ુ મરનાંમરનાંમરનાંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત સંતાનો- 
       01 May-2006 (ગયા મિહનાથી 40 દવસદવસદવસદવસ જજજજ આગળઆગળઆગળઆગળ વધીવધીવધીવધી છે)    
F-3–અમે રકન સીટીઝનના ંપરિણતપરિણતપરિણતપરિણત સંતાનો-08 March-2003 (આ કેટેગરી  
આ મિહનાથી 28 દવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધી છેછેછેછે, યુએસ સીટીઝન માબાપ શભુ સમાચાર)    
F-4–US સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-08 September-2001 
(ગયા મિહનાથી  17 દવસદવસદવસદવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધીવધીવધીવધી, ખરેખર તો 2010મા ં યા ંપહ ચી હતી, 
યાંથી હ  2 મિહનામિહનામિહનામિહના 19 દવસદવસદવસદવસ પાછળપાછળપાછળપાછળ જ છે, ત ેહવે આગળ વધશ ેતેવી આશા)  

આ મિહને F-2 A િસવાયની કેટેગરી આગળ વધીવધીવધીવધી છેછેછેછે, uscis.gov ઉપર મૂકાયેલી 
છે લામા ંછે લી માિહતી આખરી ગણવી. પોતાના ં લડ રીલેશન-લોહીના ંસગાંની 
ફાઈલ એ વુલએ વુલએ વુલએ વુલ તારીખ ે યાર ેપહ ચશ,ે ત ેબુલેટીનથી ણી શકાય. ઉપરો તઉપરો તઉપરો તઉપરો ત બલુટેીનબલુટેીનબલુટેીનબલુટેીન 
મજુબમજુબમજુબમજુબ જોજોજોજો આઆઆઆ મિહનેમિહનેમિહનેમિહન ેફાઈલફાઈલફાઈલફાઈલ કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ંઆવેઆવેઆવેઆવ ેતોતોતોતો.. F-1 માટ ે7 વષ રાહ જોવી પડે.  
F-2 A હવે છે લા ણ મિહનાથી ખસતી નથી તથેી 12-18 મિહનામિહનામિહનામિહના કેકકેેકે તથેીતથેીતથેીતથેી વધુવધુવધુવધ ુરાહરાહરાહરાહ 
જોવીજોવીજોવીજોવી પડશેપડશેપડશેપડશ.ે F-2 B માટ ે7 વષ 6 મિહના રાહ જોવી પડે. F-3 F-3 માટ ે10 વષ 8 
મિહના રાહ જૂઓ અને F-4 માટ ે12 વષ 2 મિહના રાહ જોવી પડે, પણ તેથી ફાઈલ 
કરવી જ રી નથી તેવંુ સમજવંુ નિહ. ‘ લડ રીલશેન’-લોહીના સંબંધે પિત/પ ની, 
ભાઈ/બેન, દીકરા-દીકરી, માતા/િપતાની- ફિેમલીફિેમલીફિેમલીફિેમલી કટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીની બધીબધીબધીબધી ફાઈલોફાઈલોફાઈલોફાઈલો ચાલુચાલુચાલુચાલ ુજજજજ છેછેછેછે. 

સગાનંીસગાનંીસગાનંીસગાનંી િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા ફીફીફીફી ચકૂચકૂચકૂચકૂ યાયાયાયા    પછી પછી પછી પછી કશીકશીકશીકશી રાહ જોયા િવના પો સરશીપપો સરશીપપો સરશીપપો સરશીપ----પપેરોપપેરોપપેરોપપેરો યએુસયએુસયએુસયએુસ 

િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા સે ટરમાંસે ટરમાંસે ટરમાંસે ટરમા ંમોકમોકમોકમોકવાંવાંવાંવા ંપણ િવઝાકોલિવઝાકોલિવઝાકોલિવઝાકોલ આ યાઆ યાઆ યાઆ યા બાદબાદબાદબાદ સગાનંેસગાનંેસગાનંેસગાનંે મોકલવાંમોકલવાંમોકલવાંમોકલવા ંિહતાવહ છે.       

 

 

 

To, 

      _________________________________________________________  
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