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તતં્રીની કલમ ેઆ પત્ર... સામાન્ય િીતે બધા લોકો એમ કહેતા થઈ 

ગયા છે ક,ે “દુશ્નયા બહુ નાની થઈ ગઈ છે.” દુશ્નયાન ેમુલિતા આ 

નાના િાક્યનો સંદર્ભ સામાન્ય િીતે એિો સમજિામાં આિે છે ક,ે દુશ્નયાના કોઈ 

પણ ખૂણે ખાસ નિાજૂની થાય તો કાિી શ્મશ્નટે શ્િચિર્િમાં એની જાણ થઈ જાય 

છે. વ્યશ્ક્તગત કે કટુુંબ સંદર્ે આપણી કોઈ વ્યશ્ક્ત દુશ્નયાના કોઈ અન્ય દેશમા ં

સગાંસંબંધીઓથી અશ્ત દૂિ િસિાટ કિતી હોય તો ફોન-મોબાઈલ ફોન, મેસેજ, 

ઈ-મેઈલ, શ્િરિયો કેમેિા, ફેસ બૂક અને અન્ય કેટલાંયે ટેકશ્નકલ માધ્યમોથી થોિી જ 

સેકંિોમાં સપંકભ સાધી શકાય છે અને જાણે રૂબરૂ મળ્યા હોય તમે અનુર્િાય છે! 

તત્કાલીન પિોક્ષ કે ઓનલાઈન માિફત િત્યક્ષ જેિો સંપકભથી શક ેછે, તેિા અથભમા ં

“દુશ્નયા બહુ નાની થઈ ગઈ છે.” તેમ લોકોને લાગે છે.  

      થોિી શ્િગતથી સમજીએ; ર્ાિત-ગુજિાતથી ૨૭ િષભનો દીકિો ‘સ્ટુિન્ટ 

િીઝા’ પિ યુએસએમાં આવ્યો છે, ગુજિાતના નાના ગામિામાંથી તેના ંમાબાપ 

કદી મુંબઈ પણ ગયા ંનથી. પણ તેમની પાસ ે‘મોબાઈલ’ છે. દીકિો યુએસએના 

કોઈ એિપોટભ પિ સશ્હસલામત ઉતિીન ે ‘કસ્ટમ ક્લીયિન્સ’ શ્િશ્ધ બાદ બહાિ 

આિીને તિત જ માબાપન ે‘િીંગ’ કિ ે(માિ)ે છે, “પપ્પા, હંુ અમેરિકા પહોંિી ગયો 

છંુ.” આ એક સમજ થઈ ક,ે દુશ્નયા નાની થઈ ગઈ છે. આ સ્ટિુન્ટના સગા કાકા-

તેના પપ્પાના માજણ્યા સગા મોટાર્ાઈ સાથે બોલ્યે વ્યિહાિ નથી, છેલ્લા ં

પાંિછ િષભથી સાિા-માઠા િસંગે કોઈ સંબંધ નથી. નજીિા કાિણસિ અણબનાિ 

છે! છતા ં તેઓને “દુશ્નયા નાની થઈ ગઈ લાગે છે.” જાણે દુશ્નયા નાની અન ે

સ્િજનોના પિસ્પિ સંબધંે પિસ્પિનાં મન પણ નાના,ં રદલના દિિાજા બંધ!                    

     અમેરિકા પહોંિેલો સ્ટુિન્ટ અમેરિકાના એિપોટભના ફોટા તિત જ પોતાના 

‘ફેસ બૂક’ ઉપિ ‘પોસ્ટ’ કિી દે છે અને અનેક ‘લાઈક’- ‘કોંગ્રેચ્યુલેશન’, િગેિ ે

િધાઈ પાઠિે છે, જેઓ ‘લાઈક’ કે ‘આર્ાિ’ દશાભિે છે, તેમાં નજીકના કોઈ સગા ં

નથી! ખિા અથભમાં આ સ્ટુિન્ટ અને તેના ં માબાપની ‘દુશ્નયા’ નાની થઈ ગઈ 

ગણાય. પહેલાં તેઓના લોહીના સંબધંોના ં પરિિાિો સાથે મનમેળ અન ે

વ્યાિહારિક સંબધંો હતા ત્યાિ ે તેઓની દુશ્નયા ’મોટી’ હતી. અને હિે ‘નાની 

દુશ્નયા’ સાથે તેઓનાં હૃદય પણ નાના ંથઈ ગયા!ં  

   ઉપિોક્ત ‘સ્ટુિન્ટ’નો દાખલો તો એક િશ્તકાત્મક કાલ્પશ્નક િસગં છે.  

માનિજીિનના આિા તો કટેલાયે નાના-મોટા જીિનવ્યિહાિો હકીકતમાં ક્ટૂતાથી 

ર્િેલા અને ર્ાિોર્ાિ િર્ુ પિમચેિિને દુ:ખ પહોંિાિ ે તેિા હોય છે. ઉપિોક્ત 

ઉદાહિણ મજુબ જેમ દુશ્નયા નાની થાય છે, તેમ આપણે આપણા િર્ુથી દૂિ થતા 

જઈએ છીએ. ‘દુશ્નયા નાની’મા ં નજીકની વ્યાખ્યા આર્ાસી છે. ર્ૈશ્તક િીતે-

િત્યક્ષ નજીક નથી હોતા, છતા ંતત્કાલીન સંપકભ થિાની િરિયા દુશ્નયાને નાની 

બનાિે છે. હકીકતમાં િર્ુએ આપલેી િેમની આજ્ઞાથી આપણે જોજનો દૂિ થતા 

જઈએ છીએ.  

     કેટલાયે શરુ્ િસંગો આપણ ે િર્ુની યાદમાં ઉજિીએ છીએ. ‘રિસ્મસ’, 

‘નૂતન િષભ’ અને આ એશ્િલમા ં ‘પાસ્ખાપિભ’-‘ઈસ્ટિ’ પણ ઉજિીએ છીએ. 

કુટુંબમાં થતી આિા િસગંોની ઉજિણીમાં કટુુંબનાં સભ્યોનો પિસ્પિનો િેમ દૃઢ 

થાય છે, અને ત્યાિ ે ખિેખિ દુશ્નયા નાની થઈ હોય છે, અને આપણે 

સમૂહશ્મલનમાં પાસ ે આવ્યા ં છીએ અને તેથી િર્નુી નજીક આિીએ છીએ. 

આિા િસંગોની ઉજિણી દિમ્યાન જો સગાંસંબધંી, શ્મત્રો અને શરુ્ેચ્છકો સાથ ે

ર્ેગા મળિાનું બને ત્યાિ ેખિેખિ સ્િજનોને મળિાનું ટાળીને ત્યા ંહાજિ એિા 

પિાયા પણ જેઓ સમર્ાિ ેપોશ્તકાં બન્યાં છે (જો ક ેઆ સાિી બાબત છે), તેમન ે

ઉમળકાથી અને હશીખુશીથી મળીએ, ર્ટેીએ, હાથ શ્મલાિીએ, િગિેે... પણ જે 

સ્િજનો ત્યા ં હાજિ છે, પણ અગાઉ થયેલા અણબનાિથી તમેની સામ ે પણ 

જોઈએ નશ્હ. અને ત્યાિ ેખિેખિ ‘દુશ્નયા ઘણી જ નાની’ થઈ જતી હોય છે!  

અને ત્યાિ ેઆપણે િર્ુન ેટાળીને આપણા સ્િમાનન ેિધુ મહત્િ આપીએ છીએ. 

આ િકાિના અણબનાિોમાં કંઈ “એક હાથે તાળી પિતી નથી”? જે ‘સ્િજનો’ 

સાથે અણબનાિને કાિણે સમૂહમા ંતેમને મળિાનું ટાળિામાં આિે છે, તેમને પણ 

‘અણબનાિ’ અંગે કાિણ હશ.ે બનંેને પોતાની જાતનો અહમ, તેમન ેશ્ધક્કાિ તિફ 

દોિી જાય છે અને ત્યાિ ે આપણ ે િર્નુા િમેના આદેશને અિગણીને િર્નુ ે

િધસ્તરં્ે જિિામાં સહર્ાગી બનીએ છીએ. આપણને ખબિ છે ક,ે “કાિણ કે જો 

કોઈ માણસ આખંુ જગત િાપ્ત કિ ે પણ પોતાનો િાણ ગુમાિે અથિા તનેો 

પોતાનો નાશ થાય તો તનેે શો લાર્?” (લૂક-૯: ૫)        

       આપણે જગતમા ં એટલંુ બધું તો શુ ં િાપ્ત કયુું ક,ે િર્નુે અિગણતાં પણ 

આપણને શિમ આિી નશ્હ? “િર્,ુ માિો ર્ાઈ અપિાધ કિ,ે તો માિ ેકેટલી િાિ 

ક્ષમા કિિી? સાત િાિ?’-પીતિના આ િચનના જિાબમાં ઈસએુ તેને કહ્ુ,ં 

“માિો જિાબ છે ક ેસાત િાિ નશ્હ, પણ શ્સત્તેિ િખત સાત િાિ.” (માથ્થી-૧૮: 

૨૧-૨૨) જો િર્ ુઈસનુા ંઆ િિનો આપણ ેજાણતા ંહોઈએ છતા ં‘સ્િજનો’ 

સાથે મનમેળ ન િાખતાં િાણી-િતભનથી કટૂતા િાખીએ તો આપણે આપણા 

મુશ્ક્તદાતાને ‘િોસ’ ઉપિ જિાિામાં સામેલ થઈએ છીએ.   

     અણબનાિને ગંર્ીિતાથી નશ્હ લેનાિ શ્નયશ્મત “બાઇબલ” િાિન, 

વ્યશ્ક્તગત અને પારિિારિક િાથભના, શ્નયશ્મત િર્મુંરદિની ર્શ્ક્તસિેામાં હાજિી, 

િગેિથેી પોત ેિર્મુય અને િર્નુી નજીક હોિાનો સંતોષ અને ગૌિિ માણતા હોય 

છે. સાથે સાથે પોતાના િોજજદા વ્યિહાિો કઠોિ, કટૂતાર્યાભ અને શ્નષુ્ઠિ હોય તો 

આપણ ેિર્ુન ે કોિિા માિિા અન ેતેને માથે કાટંાનો મગુટ પહેિાિિામાં સામેલ 

થઈએ છીએ. પિમેચિિના પશ્િત્ર આત્માને દુ:ખી કિીએ છીએ. “પિમેચિિના 

પશ્િત્ર આત્માને દુ:ખી કિશો નશ્હ... તમાિામાથંી કિિાશ, ઉશ્કેિાટ, ગુસ્સો, 

બોલાિાલી, જનદા અને સિભ િકાિની ર્ૂંિાશ કાઢી નાખજો. એકબીજા િત્યે મમતા 

અન ેકણૂી લાગણી િાખજો, અને ઈચિિે શ્િસ્ત માિફત ેતમન ેક્ષમા કિી છે તમે 

તમે પિસ્પિ કિજો.” (એફેસ: ૩૦-૩૨)     

    ખિેખિ તો આધુશ્નક ટેકનોલોજીએ તો દુશ્નયાને ‘નાની’ બનાિીને માનિોન ે

‘નજીક’ લાિિાનું કામ કયુું છે. કેટલા બધા ‘ફેસબૂરકયા શ્મત્રો’ કદી પિસ્પિ મળ્યા 

નથી અને િમેર્ાિનાથી એકબીજાને ગમતી બાબતો ‘શેિ’ કિ ે છે-એકબીજાન ે

િહેંિે છે અને એ િહેંિેલી બાબતો બીજાઓને ગમતી અન ેિિેણાત્મક પણ હોય 

છે. અને આમ ઘણે દૂિ...ના કોઈ માનિીનું સૌજન્ય ઘણાંઓને િેિણા આપતુ ંહોય 

છે, “તમે મારં કહ્ું કિો, તો હંુ તમાિો ઈચિિ, અને તમે માિા લોકો. તમે માિી 

બધી આજ્ઞાઓ પાળો તો સુખી થશો.” (ઈર્મમયા-૭: ૨૩)        

    આપણે િર્ુમય જીિન જીિિાના ગૌિિ સાથે નાના રદલના બનીને િર્ુ ઈસનુ ે

આપેલાં કષ્ઠમય અત્યાિાિના ર્ાગીદાિ થઈએ છીએ. આપણ ે ‘પાપ’ અન ે

‘પણુ્ય’ને સમજી શકતા નથી. “બાઇબલ”, િાથભના, િર્ુમંરદિની મુલાકાતોન ે

આપણે પણુ્યકાયભ સમજીએ છીએ અને આિાં પુણ્યનાં કાયોની આિમા ં‘સ્િજનો’ 

કે અન્ય કોઈને પણ શ્ધક્કાિીએ છીએ, અણબનાિના બહાને કટૂતા િાખીએ છીએ, 

હંુપદમા ંિાિીએ છીએ, અન ેઆ બધી બાબતોન ેઆપણે ‘પાપ’ ગણતા ંનથી!  

   આપણે િર્ુની સાથે િહિેું હોય તો આપણી દુશ્નયાને ‘નાની’ ન બનાિીએ! 

આપણા અહમને લીધ ે ઈર્મમયાએ તેના સમયમાં કહેલી િાત તાજેતિમા ં પણ 

સાિી ઠેિિીએ છીએ-“આ એ િજા છે જે પોતાના ઈચિિ િર્ુનુ ંસાંર્ળતી નથી 

કે સુધિતી નથી; સચ્િાઈ મિી પિિાિી છે.” (ઈર્મમયા-૨૪: ૨૮)       Page 01  
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     િૂસની વાટે ઈસનુી સાથે િાલીએ. તેમનાાં દુ:ખદદટ કવેી િીતે 

આનાંદમાાં પલટાયાાં? આપણને કવેી િીતે જીવન મળયુાં? તે આ 

‘લેન્ટ’ની સીઝનમાાં જાણવાની તક મળી. અમેરિકામાાં નાનાાં નાનાાં 

બાળકો તેમની મનગમતી િીજવસ્તુઓ આ સીઝનમાાં ત્યાગે છે. 

કોફી, આઈસિીમ, િોકલેટ, વગેિે ક ેજેના શ્વના તમેને સહજે પણ ન િાલે, તે બાંધ 

કિી દે છે. કથેશ્લક સ્કૂલોમાાં સ્ટુડન્ટ જે વસ્તુઓ ત્યાગે તે વસ્તુના જે પૈસા હોય તે 

સ્કૂલમાાં આપીને તે િકમ ‘શ્મશનવકટ’ માટે ઉપયોગમાાં લેવાનુાં શીખવવામાાં આવ ે

છે.  નાનાાં બાળકો જ્યાિે ત્યાગ કિ,ે ઉપવાસ કિે અને કાલીઘેલી ભાષામાાં 

‘લેન્ટ’નો મશ્હમા સમજાવ ે ત્યાિ ે શુાં આજે આપણ ે આપણી મનગમતી વસ્ત ુ

વધસ્તાંભ પાસ ેલાવ્યા છીએ?  

     ગથેસમાની અાંધાિી ગોઝાિી િાતે ઈસુનાાં દુ:ખ-દદટની શરૂઆત થઈ. ઈસનુ ે

વધસ્તાંભના િૂિ મોતની સજા થઈ. ગલગાથાની ઊંિીનીિી ટેકિીઓ પિ ભાિ ે

વધસ્તાંભ ઉંિકીને ઈસનુ ેિલાવવામાાં આવ્યા. ઈસ ુધીમે ધીમ ેિાલતા હતા. આજે 

એવો સમય આવ્યો છે ક,ે જ્યાિે બાળકો િસ્તા પિ િાલે છે, ત્યાિ ે ક્યાિ ેબોમ્બ 

ફાટશ ે તેનો ભય છે. િોજના સમાિાિોમાાં શ્નદોષ બાળકો, મશ્હલાઓ અન ે

જનસમૂહને જીવતા મોટના મુખમાાં ધકેલી દવેામાાં આવે છે. િોજ િોજ લોહીની 

હોળી ખેલાય છે. શ્નદોષ ઈસુની જેમ આતાંક આજે માણસોને ભિખે છે. આપણ ે

આ દેશમાાં શાાંશ્તથી િહીએ છીએ ત્યાિ ેતેમન ેઈસનુા પ્રમેનો સાંદેશો આપીએ!  

     વધસ્તાંભની વાટે જતાાં ઈસ ુપ્રથમ વાિ પડી ગયા. ભાિ ેિૂસ અને સૈશ્નકોના 

માિ સામે ઈસુ ભોંયે પટકાય છે. દવેબાપે માનવ સાથે શ્મલાપ કિાવવાના હતેુથી 

ઈસુને આ કષ્ટ અને મિણ સહન કિવા જગતમાાં મોકલ્યા હતા. એટલે આપણા 

માટે ઈસ ુઆ દુ:ખ સહન કિ ેછે. આજે આતાંકમાાં જીવતા-મિતા પીરડતોને આપણ ે

પ્રેમ અને હહમત આપીએ. ભાિત અને અન્ય દેશોમાાં શ્િસ્તી લોકો પિ અત્યાિાિ 

થાય છે. શ્રીમતી ગ્લડીસ સ્ટઈેનના પશ્ત ગ્રહેામ સ્ટઈેન અન ેતેમનાાં બે બાળકોન ે

જીવતા જ ધમાાંધ લોકોએ સળગાવી દીધાાં હતાાં. તાજેતિમાાં બાંગાળમાાં ૭૧ વષટની 

ઉંમિનાાં શ્િસ્તી સાધ્વી પિ બળાત્કાિ અને માલમતાની લૂાંટનો શિમજનક દુ:ખદ 

રકસ્સો બન્યો છે. આવા તો િોજના બનાવો બને છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જેવુાં 

કશુાં જણાતુાં નથી. આજે તો ગિીબ, માાંદાાં, ભૂખયાાં, શ્પરડતો માટે દવા કે ખોિાક 

નથી. ઈસ ુઆ ભાિ િૂસ પિ ઉપાડે છે. આપણે સલામત છીએ ત્યાિ ેઈસ ુઆજે 

આવી પીડાનો ભાિ ઉપાડવા સહભાગી થવા આપણને આમાંત્રે છે.    

    યોહાન ૧૯- ૨૬-૨૭ ઈસએુ શ્શષ્યોને માતા મરિયમ અને અન્યોને િોસ પાસ ે

જોયા ત્યાિ ેમાને કહ ેછે, બાઈ, જો તાિો દીકિો અને શ્શષ્યોને કહ ેછે, જો તાિી 

મા. તે જ ઘડીએ શ્શષ્ય તેને પોતાને ઘેિ તેડી ગયો. િૂસના મિણમાાં માતા 

મરિયમની વેદના અને દીકિાને આપેલો સાથ એક ઉત્તમ શ્શક્ષક છે. બાળકે કયા 

માગે િાલવુાં, તે તેમના ઉદાહિણ પિથી શીખી શકાય. પતુ્રને વેદના સહેતો જોવો 

તે માતા માટે અસહ્ય વેદના કહવેાય. ઈસ ુ દેવના દીકિા હતા છતાાં માતાની 

સોંપણી કિી. આજે આતાંકમાાં બાળકોએ માતા ગમુાવી છે એવાાં અનાથ અન ે

ગિીબ બાળકોની સોંપણી પ્રભુ આપણને કિ ે છે. વધસ્તાંભની વાટમાાં િાલતા 

કિીંથીના શ્સમોન ેઈસનુો વધસ્તાંભ ઉપાડવામાાં મદદ કિી ત્યાિ ેઈસ ુઆભાિી થયા.      
       ઓ પ્રભુ! શ્મત્ર જ્યાિે મદદ કિ ેત્યાિ ેહૃદય ખોલીન ેપ્રમેાળ અને આભાિી 

બનીએ! આપણે પણ બીજાનાાં દુ:ખ કે સાંકટનો ભાિ જોઈને મોં ન ફેિવીએ, પણ 

િાજીખુશીથી તેમનો ભાિ ઉપાડવામાાં સહાય કિીએ! ઈસનુી વધસ્તાંભની વાટે 

વિેોશ્નકા જેનો બાઇબલમાાં ઉલ્લેખ નથી અને આિીમથાઈનનો યસુફુ 

શ્સપાઈઓના ભયની વચ્િ ેપણ ઈસુની પાસ ેગયાાં. વિેોશ્નકાએ રૂશ્ધિઝિતા મુખન ે

લૂછયુાં, િોસ ઉપાડ્યો. આ એવો સમય હતો ક,ે ઈસુને પ્રમે અન ે સેવાની જરૂિ 

હતી. ઈસ ુતો દયાળુ હતા અને છે, આજે આપણન ેમદદ કિવા તૈયાિ છે! “બી 

મા! હુાં તાિી સાથે છુાં!”  ઈસનુી વધસ્તાંભની વાટ કેટલી કઠીન છે કે ઈસુ બીજી વાિ 

પડી ગયા. આ જગતમાાં લોકો ‘હોમલેસ’-ઘિશ્વહોણા હોય છે. ઠાંડીમાાં ફૂટપાથ પિ  

સૂએ છે, મુશ્કેલીમાાં િસ્તા પિ છે. આ દેશમાાં તો ‘શેલ્ટિો’ની સવલત છે. ત્યાાં 

તેમન ે શ્વિામ અન ે રદલાસો મળે છે. પણ અન્ય દેશોમાાં ન હોય ત્યાાં આ લોકોનુાં 

કોણ? ત્યાિ ે આ ઘિ-બાિ શ્વનાના લોકોને પ્રભુ રદલાસો આપે છે. પ્રભુ વાટમાાં 

બહેનોને મળયા. લૂક-૨૩: ૨૮ યરૂશાલમેની દીકિીઓ માિ ેમાટે િડો મા! માતાઓ 

બાળકો માટે આાંસ ુસાિ ેછે. તમેના ભશ્વષ્યની હિતા કિ ેછે. આ ભયના સમયમાાં 

તેઓ સલામત િહેશ ે કે નશ્હ? ત્યાિ ે ઈસ ુ કહ ે છે, િડો મા! ઈસુમાાં નવુાં જીવન 

મળવાનુાં જ છે.  

      વાટમાાં િાલતાાં ઈસ ુ ત્રીજીવાિ પડી ગયા. આજે ઘણાાં બાળકોને ખાવાનુાં 

નથી, ઘિ નથી. ઈસ ુગામગેામ ફિતા ત્યાિ ેતેમની પાસ ેપણ કાંઈ ન હતુાં. માથાટ, 

મરિયમ અને લાજિસ તમેને માટ ે હિતા કિતાાં. ઈસ ુતેમના ઘિમાાં શ્વસામો લેવા 

જતા. આજે આપણને બીજાની કાળજી લેવાનુાં પ્રભુ કહ ેછે.   

     વાટમાાં હવ ે ઈસનુાાં લૂગડાાં લઈ લેવામાાં આવ્યાાં. આજે ઘણાાં અધટનગ્ન 

ફૂટપાથો પિ િઝળતા લોકો છે. આ બધાન ેમાટે ઈસ ુિૂસ ેજડાયા. ઈસુને કઠણ ન ે

બુઠ્ઠા ખીલ્લાથી જડવામાાં આવ્યા. આજે ઘણા દેશોમાાં ઈસનુી વાતો લોકો 

સાાંભળી શકતા નથી. કદેમાાં નાખવામાાં આવ ેછે. ઈસ ુઅહીં કેદી તિીકે િૂિતાપૂવટક 

વધસ્તાંભ ે જડાય છે. ઈસુ બાપની આજ્ઞાન ે આશ્ધન થયા. વધસ્તાંભથી-માથ્થી-

૬:૧૫ જો તમે માણસના અપિાધ માફ નશ્હ કિો તો તમાિો બાપ તમાિા 

અપિાધ માફ નશ્હ કિે. પ્રમેથી એકબીજાને ક્ષમા કિીએ.  

     ઈસુન ે િસૂ પિથી ઉતાયાટ,ખાલી કબિમાાં મકૂ્યા, તે કબિમાાં શાાંત થઈ ગયા. 

આજે ઘણાાં મકૂ રૂદન કિ ેછે. વેદનામાાં છે, તેમને મદદ કિીએ. આપની પાસ ેજરૂિ 

કિતાાં વધુ ન િાખતાાં, વહેંિીએ. જે પ્રમે ઈસુએ કયોત ે શ્પતા, પુત્ર અને પશ્વત્ર 

આત્માન ેનામે વહેંિીએ. આપણી મુસાફિી અહીં પૂિી થતી નથી. કબિમાાં અાંત 

નથી, પણ પુનરૂત્થાનની પ્રભાત ેમિણ જયમાાં ગિક થઈ ગયુાં. પ્રેરિતોનાાં કૃત્યો-૪: 

૪૨ બીજા કોઈથી તાિણ નથી, કેમકે આપણાં તાિણ થાય એવુાં બીજુાં  કોઈ નામ 

આકાશ તળે અપાયુાં નથી. ૧ યોહાન-૪: ૧૪ અમે જોયુાં ને સાક્ષી પૂિીએ છીએ ક ે

શ્પતાએ પુત્રને જગતનો તાિનાિ થવા સારુ મોકલ્યો છે.                        

        “બાઈબલ સ્ટડી”-માિટ-એશ્પ્રલ, ૨૦૧૫ના પ્રચનો: 

શ્વભાગ ૧. ઉત્પશ્ત્ત, શ્નગટમન અન ે પનુર્નનયમનાાં પસુ્તકામાાંથી શોધીન ે જવાબ 

આપો;      

પ્ર. ૧) યુસુફ કઈ વાતથી િડી પડ્યો?   

પ્ર. ૨) યાકુબને કટેલા દીકિા હતા? તેમનાાં નામ જણાવો.   

પ્ર. ૩) મુસાએ ઈસ્તાએલ પતુ્રોને યહોવાહે ફિમાવેલા કયા વિનો પાળવાને કહ્યુાં?  

પ્ર. ૪) દેશનુાં વતન પામવા સારુ કઈ સાત દેશજાશ્તઓને હાાંકી કાઢવા કહ્યુાં?  

પ્ર. ૫) યહોવાહે હિણ તથા સાબિનુાં માાંસ ખાતી વખત ેખાસ શી સાંભાળ િાખવા 

કહ્યુાં? 

શ્વભાગ ૨. ગીતશાસ્ત્ર, નીશ્તવિન અન ેયશાયામાાંથી શોધીન ેખાલી જગ્યા પિૂો;  

પ્ર. ૧) ઈચવિના યજ્ઞો તો  ___ , ___ , ___ , હે ઈચવિ તુાં ___ અને ___ , 

___ , શ્ધક્કાિીશ નશ્હ.        

પ્ર. ૨) દવે આપણો ___ , તથા આપણાં છે.      

પ્ર. ૩) બખીલ માણસનુાં  ___ ન ખા, તેની ___ , ___ , લોભાઈ ન જા.   

પ્ર. ૪) મને  ___ ન આપ, તેમજ ___ પણ ન આપ.    

પ્ર. ૫) ઢીલા હાથોને ___ ન કિો અને ___ ,  ___ , શ્સ્થિ કિો.   

પ્ર. ૬) યહોવાહ તુાં અમાિો ___  છે, અને અમે ___ , ને તુાં અમાિો કુાંભાિ. 

શ્વભાગ ૩. અધિુાાં વાક્યો પિૂાાં કિો.-(હઝરકયલે, યનુા આમોસ અન ેહોશ્શયાના 

આધાિ)ે       

પ્ર. ૧) યહોવાહે સાંહાિ કિવા િાિ સખત શ્શક્ષાઓ _____________ મોકલી.   

પ્ર. ૨) યહોવાહ કહ ે છે ક ે જેમ વનનાાં વૃક્ષોમાાંના દ્રાક્ષાવૃક્ષને મેં 

____________   

પ્ર.૩) યહોવાહે માછલીને આજ્ઞા કિી ને તેણે ______________   Page 02     
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પ્ર. ૪) હુાં તમાિા ઉત્સવોને ___ છુાં ને તમાિા ___ ,  ___ , હુાં મગ્ન થઈશ નશ્હ.      

પ્ર. ૫) યહોવાહના માગો ___ છે, ને ___ ,  ___ , તે માગ ેિાલશ.ે   

 “બાઈબલ સ્ટડી” જાન્યઆુિી-ફબે્રઆુિી-૨૦૧૫ના પ્રચનોના સાિા જવાબો 

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

અશ્ભનાંદન!  

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

૩) લીલીયન જે. જોન-નોથટ બગટન  ૪) એશ્મલ્યા રિસ્ટી-જસી સીટી  

૫) સ્ટેલા પિમાિ- નોથટ બગટન ૬) પુષ્પાબેન શ્વચવાસ-કનેશ્ક્ટકટ.    

* “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”ને મળેલાાં દાનની યાદી-  

-$10/, એમેલ્યા રિસ્ટી $10/ ન્યુ જસી,   

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

ફક્ત શ્રીમતી રૂથબનેના સિનામે મોકલવાાં. તાંત્રીના સિનામે કોઈ દાન સ્વીકાિવામાાં 

આવશ ેનશ્હ, તેની નોંધ લેવી.  

                શોધ-જોઈસી જોબટટ રિશ્ચિયન (Union City, NJ) (201)-864-4816  

     આજકાલ માણસ ‘શોધ’ કિવામાાં વ્યસ્ત િહે છે. ‘શોધ’ અન ે ‘શોધવુાં’-એ 

બન્ને અલગ બાબતો છે. ખોવાયલુેાં શોધવુાં અને વજૈ્ઞાશ્નક શોધ-એ બેમાાં તફાવત 

છે. જૂનાાં રફલ્મી ગીતોમાાંનુાં એક ગીત અનાયાસ ે સ્મિણમાાં આવી જાય છે. 

હીિોઈનના કાનની વાળી ગૂમાવતાાં હીિોઈન હીિો આગળ લલકાિ ેછે, “ઢૂાંઢો ઢૂાંઢો 

િે સાજના ઢૂાંઢો મોિ ે કાનકા બાલા” (રફલ્મી જગતના લેખકો, કશ્વઓ તથા 

સાંગીતકાિોને સાિે જ ધન્યવાદ ઘટે છે. ગમે તે શ્વષય પિ ગીતિિના કિવી, િાગ 

આપવો, લોકશ્પ્રય ગાયક કે ગાશ્યકા પાસ ેગીત ગવડાવવુાં, વગેિે તો શ્હન્દી રફલ્મી 

જગતની  મોટી ખાશ્સયતને વધાવ્યા વગિ િહવેાય નશ્હ)     

     આજનો માનવી શોધી શોધી જમીનમાાંથી કોયલો, સોનુાં, રૂપ,ુ શ્પત્તળ, 

પેટ્રોલ,ડીઝલ, વગેિે જમનૈમાાં ઊંડાણે જઈ બહાિ લાવ ેછે. તદ્દઉપિાાંત, હવામાાંથી 

ટીવી રકિણો, મોબાઈલ ફોનનાાં ધ્વશ્નકિણ કિતાાં રકિણો શોધી શોધી શ્નજશોખ 

અને સગવડ સાંતોષતાાં મહનેત કિવામાાં પાછુાં વાળીને જોતો જ નથી. આ બધુાં 

જીવનમાાં જરૂિી તો છે જ, પિાંત ુજીવન લય પામ્ય ેશુાં આ સાાંસારિક તથા ભૌશ્તક 

સગવડો ઉપયોગમાાં લઈ શકાશ?ે શ્િસ્તી જીવન એક અલગ પ્રકાિનુાં જીવન છે. 

માથ્થી-૬: ૩૩માાં પ્રભુ ઈસ ુશ્િસ્ત ેશોધ કિવાનો આદેશ આપતાાં કહ્યુાં ક,ે “એટલે 

તમે સૌથી પહેલાાં ઈચવિના િાજ્યની અને એણે ઈચ્છેલા ધમાટિિણની પાછળ 

પડો. એટલે આ બધી વસ્તુઓ તમને મળી િહેશે.” ભૌશ્તક વસ્તુઓની જાત ેશોધ 

ન કિો તો પણ પૈસા ખિીન ે વસાવી શકશો, પિાંતુ દેવને તથા દવેના િાજ્યન ે

શોધવા સ્વપ્રયત્ન કિવો પડશે. સવાલ એ છે કે શુાં આપણી પાસ ેદેવની ખોજ 

કિવા સમય છે? દેવનુાં િાજ્ય તથા દેવ જેને માળયા તેન ેશ્િસ્તના કહ્યા મજુબનુાં 

ધમાટિિણ-બધુાં જ મળી ગયુાં?  

     સવાલ એ છે ક,ે દેવને કઈ િીતે શોધશો? ઈર્નમયા-૨૯: ૧૩માાં તિકીબ છે, 

“તમે માિી ખોજ કિશો, તો પામશો, કાિણ, તમાિી ખોજ સાિા રદલની હશ.ે” 

પ્રભુ ન મળે ત્યાાં સુધી શોધ જાિી િાખો. યશાયા-૫૫: ૬માાં આદેશ અપાયો છે, 

“પ્રભ ુ જડ ે ત્યાાં સધુીમાાં તેન ે શોધી કાઢો, તે નજીક ત્યાાં સુધી તેન ેપુકાિો.” આ 

ઈચવિનો સમય છે. પૃથ્વી પિ પ્રભ ુઈસુનુાં બીજુાં  આગમન ન્યાયાથ ેથાય એ સમય 

હાથવેંતમાાં છે. શ્નશાનીઓ થતી જાય છે. મિણ તિફ જતાાં વય વધે ત્યાિ ેવાળ 

ધોળા થાય, દાાંત પડી જાય, પગ અને શ્વશષે તો ઘૂાંટણો શિીિનો ભાિ વેંઢાિવા 

તકલીફ અનુભવ,ે કાને કમ સાંભળાય, આ બધૂાં મહેસૂસ થાય ત્યાિ ેઆપણે મિણ 

ભણી જતા જઈએ છીએ તે ધ્યાનમાાં લેવાનુાં છે. તે જ િીતે પ્રભુ ન્યાય કિવા આવ ે

ત્યાિ ે તેમની ભશ્વષ્યવાણી મુજબ ધિતીકાંપો, િેલ, દુકાળ, મિકી, લડાઈઓ, 

લડાઈની અફવાઓ, ઘિઘિમાાં લોહીનુાં સગપણ ધિાવતી વ્યશ્ક્તઓનુાં એકમકે 

શ્વરુધ્ધનુાં વતટન, જૂઠા ઉપદેશકો ઊભા થાય, એ બધી બાબતો અનુભવાય છે. માટ ે

શ્મત્રો! સમજી લઈએ. “ઊંઘમાાંથી ઊઠવાની વેળા આવી ગઈ છે.” ઈસ ુ શ્િસ્ત 

આવી િહ્યા છે.     

      લૂક ૧૬: ૧૯-૨૧માાં ધનવાન તથા લાજિસ શ્ભખાિીની વાત વણટવાય 

છે. ઘિ આાંગણે પડેલા શ્ભખાિીના ફોલ્લા કૂતિા િાટતા હતા. શુાં ધનવાને આ જોયુાં 

નશ્હ હોય? જો પ્રભુ ધનવાનના હૃદયમાાં હોત તો એ ધનવાને શ્ભખાિી પિ દયા 

દશાટવી હોત. દનુ્યવી સમૃશ્ધ્ધના જુવાળમાાં પ્રભ ુબાજુ પિ િહી જાય છે. પરિણામ 

છેવટે શુાં આવ્યુાં? ધનવાન નિકાશ્ગ્નમાાં બળતા, બળતા, સ્વગટમાાં શાાંશ્ત અન ે

આનાંદથી બેઠેલા શ્ભખાિીન ેજુએ છે. (આ ધનવાને જીવતાાંજીવત શ્ભખાિી સામ ે

જોયુાં પણ નહોતુાં) આજે ધનવાન પાણીના એક બૂાંદ માટે તલસી િહ્યો છે અન ે

શ્ભખાિીની મદદ ઈચ્છી િહ્યો છે!  જેઓ શ્િસ્તને નામ ે બાશ્તતસ્મા પામ્યા છે 

તેમણે સ્વગીય બાબતોની શોધ કિવાની છે-શ્િસ્તમયી બનવુાં પડશે. ઈસ ુશ્િસ્તન ે

નામે આપણે જો ઓળખાઈએ છીએ તો ગિીબ, શ્વધવા, અનાથ, શ્વસાત વગિના 

લોકો, કિડાયેલા, પીરદત થયેલા લોકોને પ્રમેનુાં નજિાણાં આપવાનુાં છે. કઈ િીતે 

આ કિશો? નાણાાં ધ્વાિા, જનસેવા ધ્વાિા, પ્રાથટના ધ્વાિા, દયાળુ શબ્દોથી સાાંત્વન 

આપવા ધ્વાિા, મદદનો હાથ લાંબાવી પડતાન ેઊભા કિવાનો યત્ન કિવાનો છે. 

પ્રભનુાાં બાળકો તિીક ેપશ્વત્ર જીવન અપનાવવાનુાં છે. ઈસુના પગલ ેશ્ન:સ્વાથટ પ્રમે 

વહેંિવાનો છે. આપણ શ્િસ્તીઓની શાખ અન્યધમીઓમાાં એવી ના હોવી 

જોઈએ-જેવી ક,ે શ્િસ્તીઓ બેવડાબાજ, અનૈશ્તક, સ્વચ્છાંદી, ગાળો બોલનાિ, 

શ્બનદાસ્ત-બેફાપણે જીવન ગજુાિનાિ હોય છે. પ્રભુમય જીવન જીવવા યત્ન કિતા 

હો તો આશ્ત્મક વાતો અને સસુાંગત તિફ વળો. વિનમાાં, વતટનમાાં  શ્પ્રતીમાાં જે કાંઈ 

તમે કિોતે શ્િસ્તને શોભ,ે શ્િસ્તને માન આપે તે િીતે કિો. તમે ક્યાાં કઈ િીતે 

સમય વડેફો છો તે તપાસો. પ્રભએુ આપને જીવન આતયુાં છે, અનકે આશીવાટદો 

આતયા છે, જીવનમાાં ડગલ ેન ેપગલે આપણી જરૂરિયાતો પૂિી પાડી છે. સાંકટોમાાં 

પ્રભ ુ આપણી પડખ ે િહ્યા છે. પ્રભુનો પ્રમે અને પ્રભનુી કૃપાઓ મળી છે. તો 

પ્રભનુે લજવશો નશ્હ. માન, મશ્હમા, સ્તુશ્ત,  ગૌિવ પ્રભનુે મળે એ િીતે જીવનના 

રદવસો શ્વતાવો. પ્રભુન ેશોધશો!       

* વતટમાન એશ્પ્રલ મશ્હનાની ૧૫મી તાિીખ “ટેક્ષ રિટનટ” ભિીન ે મોકલવાની 

છેલ્લી તાિીખ છે. ઓછામાાં ઓછાં ૧૦ વષટ સધુી જરૂિી વાર્નષક આવક ઉપિ 

યોગ્ય ટેક્ષ િૂકવનાિન ે ૬૫ વષટ કે વ્યશ્ક્તની ખિેખિી શ્નવૃત્તીવયે માશ્સક 

“સોશ્શયલ સીક્યોિીટી શ્નવૃતી વેતન” મળવાની શરૂઆત થાય છે, જે આજીવન 

મળવાપત્ર હોય છે. આથી દિ વષ ે૧૫મી એશ્પ્રલની તાિીખ િોજગાિી મેળવતા-

આવક ધિાવનાિ માટ ેઘણી અગત્યની તાિીખ છે.    

       દિ વષે માશ્સક સેલિીમાાંથી “સોશ્શયલ સીક્યોિીટીના ટેક્ષ” કપાઈને મળતી 

આવક ભશ્વષ્યની આજીવન શ્નવૃત્તીની આવક બની િહે તે સમજીને પોતાના લાભ 

માટે ૧૫મી એશ્પ્રલ સધુીમાાં “ટેક્ષ રિટનટ” ભિી દેવુાં જોઈએ.  

     * માશ્સક “સોશ્શયલ સીક્યોિીટી શ્નવૃતી વેતન” સાંદભે ઘણાન ેપ્રચન હય છે 

કે, ‘રિટાયડટ’ થયા પછી જો પોતાના મૂળ વતનના દેશમાાં જઈએ તો ત્યાાં આપણા 

દેશની બેંકમાાં દિ મશ્હન ેજમા થાય?   

     સામાન્ય િીતે જે તે વ્યશ્ક્તના યુએસએની બેંકના ખાતામાાં “માશ્સક 

સોશ્શયલ સીક્યોિીટી”ની િકમ દિ મશ્હને કોઈ િોક્કસ તાિીખે જમા થતી હોય 

છે. યુએસએની બેંકની જો ભાિતમાાં કોઈ શાખા હોય તો, અહીંની તે બેંકમાાં ખાતુ 

ધિાવનાિને ભાિતની એ જ બેંકની શાખામાાંથી કેશ કિવાવૌં સહલુેાં િહે. બાકી 

યુએસએની જે બેંકમાાં માશ્સક “સોશ્શયલ સીક્યોિીટી શ્નવૃતી વેતન” જમા થતી 

િકમ જે તે બેંકના િેકથી ભાિતની િાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાાંથી િકમ મેળવી શકાય.       

* જેઓ યુએસ સીટીઝનશીપ સ્વીકાિીને મૂળભૂત ભાિતીય હોવાન ે નાત ે

Overseas Citizen of India (OCI)મેળવે છે, તેઓ જ્યાિે જે યુએસ 

પાસપોટટ ઉપિ OCI મેળવેલ હોય તે મુદત પૂિી થવાથી નવો યુએસ પાસપોટટ 

મેળવે તો ફિીથી OCI નવા યુએસ પાસપોટટ ઉપિ ‘OCI સ્ટીકિ’ િીપકાવવુાં પડ ે

કે કેમ?-પ્રચન સાંબાંધી “ગજુિાત દપટણ”ના જનશ્હતેચ્છુ વાિકે ખાસ ધ્યાન દોિીન ે

માશ્હતીની િોખવટ કિવા ભલામણ કિી છે-જે અાંગે શ્વગત એવી છે કે;  
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૧) જેઓ ૨૦ વષટ ક ેતેથી ઓછી ઉંમિ ેOCI મેળવેલ હોય તો જ્યાિ ેપણ નવો 

યુએસ પાસપોટટ કઢાવે તો દિેક નવા યુએસ પાસપોટટમાાં ‘OCI સ્ટીકિ’ િીપકાવવુાં 

જ પડે. ૨) ૨૧થી ૪૯ વષટની ઉંમિની વ્યશ્ક્તએ જે યુએસ પાસપોટટ ઉપિ OCI 

મેળવેલ હોય તે મદુત પિૂી થવાથી નવો યુએસ પાસપોટટ મેળવે તો ફિીથી OCI 

નવા યુએસ પાસપોટટ ઉપિ ‘OCI સ્ટીકિ’ િીપકાવવુાં જરૂિી નથી, પણ જો 

વ્યશ્ક્ત ઈચ્છે તો જ્યાિે પણ નવો યુએસ પાસપોટટ મેળવે તો એ નવા યુએસ 

પાસપોટટ ઉપિ ‘OCI સ્ટીકિ’ િીપકાવડાવીને પોતાનો નવો યુએસ પાસપોટટ 

‘અપડેટ’ િાખી શક ેછે. ૩) જેઓ ૫૦ વષટ કે તેથી વધુ ઉંમિે OCI મેળવેલ હોય 

તો જે યુએસ પાસપોટટ ઉપિ OCI મેળવેલ હોય, તનેા પછીના નવા યુએસ 

પાસપોટટ ઉપિ ‘OCI સ્ટીકિ’ િીપકાવવુાં જરૂિી ગણાય છે.           

જાન્યુઆિી, ફેબુ્રઆિી, માિટ અન ેએશ્પ્રલ-2015 શ્વઝા બલુટેીન  

ફશે્મશ્લ કટેગેિી  જાન્યુ-2015  ફેબ્રુ-2015 માિટ-2015 એશ્પ્રલ-2015  ફેબ્રુઆિી-2015   

F-1 08 July-07 22 July-07 01 Aug-07 01 Aug-07   

F-2 A 15 April-13 08 May-13 22 Jun-13 01 Aug-13   

F-2 B 01 April-08 22 May-08 08 July-08 22 Aug -08   

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

F-4 22 Mar-02 15 April-02 15 May-02 15 Jun-02   

પાછળના ત્રણ મશ્હનાની શ્વગતના આધાિે પાાંિયે કટેગેિી દિ માસે આગળ વધ ેછે 

કે નશ્હ? વધે છે તો કટેલી ત ે જાણીન ે શ્વઝા ક્યાિ ે નીકળશે તનેો અાંદાજ કાઢી 

શકાય. ઉપિોક્ત કોઠા મજુબ એશ્પ્રલ -2015ની શ્વઝાની શ્વગત નીિે મુજબ છે:- 

F-1-અમેરિકન સીટીઝનનાાં સગીિ સાંતાનો અન ે 21 વષટ કે તથેી વધુ ઉંમિનાાં 

અપિશ્ણત સાંતાનો-01 August-2007 (આ મશ્હન ેઆગળ વધી નથી)   

નોંધ: (યએુસ સીટીઝનનાાં પશ્ત/પત્ની, યએુસ સીટીઝનનાાં 21 વષટથી ઓછી 

ઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાન, યએુસ સીટીઝનનાાં માતા/શ્પતાને શ્નકટતમ કટુુાંબજન 

તિીક ેતત્કાલીન શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્નષક શ્વઝા-ક્વોટા મયાટદા લાગુ પડતી નથી 

F-2 A ગ્રીનકાડટધાિકનાાં પશ્ત/પત્ની અને 21 વષટથી ઓછી ઉંમિનાાં અપિશ્ણત     

  સાંતાનો-01 August-2013 (આ મશ્હન ેસાિી એવી 40 રદવસ આગળ વધી છે)        

F-2 B– ગ્રીનકાડટધાિકનાાં 21વષટ ક ેતથેી વધ ુઉંમિનાાં અપિશ્ણત સાંતાનો- 

     22 August-2008 (ગયા મશ્હનાથી સાિી એવી 45 રદવસ આગળ વધી છે)    

F-3–અમેરિકન સીટીઝનનાાં પિશ્ણત સાંતાનો-08 February-2004 (આ  

મશ્હને 17 રદવસ આગળ વધી છે, યુએસ સીટીઝન માબાપ સમાિાિ ઠીક છે)    

F-4–US સીટીઝનનાાં ભાઈ/બને, ઓિમાન ભાઈ/બને-15 June-2002      

 (ગયા મશ્હનાથી 31 રદવસ આગળ વધી છે, જે ભાઈ-બેન માટે સાિા સમાિાિ)   

uscis.gov વેબ સાઈટ ઉપિની છેલ્લામાાં છેલ્લી માશ્હતી આખિી ગણવી.  

ઉપિોક્ત બલુટેીન મજુબ જો આ મશ્હન ેફાઈલ કિવામાાં આવ ેતો.. F-1 માટે 7 

વષટથી વધ ુિાહ જોવી પડ.ે  F-2 A હવ ે છેલ્લા 4 મશ્હનાથી આગળ જાય છે, 

તેથી 2થી 3 વષટ  વધ ુિાહ  જોવી પડશ.ે F-2 B માટે 7 વષટ 6 મશ્હના િાહ જોવી 

પડે. F-3 માટે 12 વષટ થી વધુ િાહ જૂઓ અને F-4 માટે 13-14 વષટ િાહ જોવી 

પડ,ે F-3 જે પિશ્ણત સાંતાનની માતા ક ેશ્પતાએ કિલેી ફાઈલના કિતાાં F-4-જે 

ભાઈ કે બહને ે પોતાના ભાઈ ક ે બહને માટનેી ફાઈલ વહલેી આગળ વધ ે છે. 

‘બ્લડ િીલેશન’-લોહી સાંબાંધ ેપશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બેન, સાંતાનો, માતા/શ્પતાની-  

ફશે્મલી કટેગેિીની બધી ફાઈલો િાલુ જ છે. શ્વઝા ફી િકૂવી હોય તો કશી િાહ 

જોયા શ્વના સ્પોન્સિશીપનાાં પપેિો યએુસ શ્વઝા સને્ટિમાાં મોકલી દવેાાં પણ શ્વઝાકોલ 

આવ્યા બાદ સગાાંને મોકલવાાં શ્હતાવહ છે.   
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િોજગાિ આધારિત વીઝા બલુટેીન-એશ્પ્ર-2015  
કટેેગિી અગ્રતા તાિીખ ગયા માસથી આગળ/પાછાળ 

E 1-શ્નષ્ણાત કામદાિો  તત્કાલીન  વતટમાન  

E 2- ધાંધાકીય ડીગ્રીધાિકો  1 September 2007  32 અઠવારડયાાં આગળ  

E 3- કુશળ કાિીગિો 8 January 2004 1 અઠવારડયુાં આગળ 

E W-અન્ય કામદાિો  8 January 2004  1 અઠવારડયુાં આગળ 

E 4- િોક્કસ પ્રકાિના 

વસાહતીઓ 

તત્કાલીન  વતટમાન 

E 5-િોજગાિી ઉત્પન્ન 

કિનાિા 

તત્કાલીન વતટમાન 

ધાર્નમક વ્યશ્ક્તઓ  તત્કાલીન  વતટમાન 

* અમેરિકામાાં િહેતા જે કોઈ શ્િસ્તી ભાઈબનેને American Christian 

News  શ્નયશ્મત મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો પોતાનુાં પોસ્ટલ અથવા ઈ-મઇેલ 

એડ્રસ, તાંત્રીશ્રીને મોકલવા શ્વનાંતી! તાંત્રીનુાં સિનામુાં 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) માાં પોતાના લેખ પ્રશ્સધ્ધ 

કિવાની ઈચ્છા ધિાવનાિે પોતાનાાં તમામ લખાણ સીધાાં જ તાંત્રીશ્રીના સિનામે મોકલવાાં. 

કેટલાક માનનીય શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલે છે, તેથી લેખક પોસ્ટલ 

સ્ટેમ્તસનો ખિટ કિે, અન ેરૂથબેન એ જ લેખ તાંત્રીને મોકલવા ફિીથી પોતે પોસ્ટલ સ્ટેમ્તસ 

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

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

મશ્હનાની ૧૫-૨૦ તાિીખ સધુીમાાં બાિોબાિ તાંત્રીને મોકલીને સહકાિ આપવા શ્વનાંતી!  

-લખાણની શરૂઆતમાાં લેખકે પોતાનુાં નામ, સિનામુ અન ેફોન નાંબિ અન ેજો હોય તો ઈ-

મેઇલ એડ્રસ સાથે લેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિૂક લખવી.     

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

-આપનાાં દાન ફક્ત િોકડમાાં પોસ્ટલ સ્ટેમ્તસ માટે શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનને સિનામે 

મોકલવાાં.  
-“અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યુઝ”માાં પ્રશ્સધ્ધ થતાાં લખાણો અાંગ ેજે તે લેખક જવાબદાિ  

િહેશે.        

નીિેની બૂકો “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝૂ”ના વાિકો માટ ે ઓછા દિે ખિીદી 

શકાય છે; (1) “અમરેિકામાાં સીશ્નયિોને મળતા લાભો”-$13.00 (શીહપગ 

સશ્હત),  

(2) “યએુ સીટીઝશીપ ગાઈડ”-$10.00, (શીહપગ સશ્હત), યએુસ સીટીઝનશીપ 

મળેવવા માટ ેનવા N-400 ફોમટની સમજ અન ેહવે 21 પાનના નવા ફોમટ અાંગનેા 

પ્રચનોત્તિ સાથ ેઅદ્યતન 2014ની નવી આવશૃ્ત્ત. 

(3) “ડ્રાઇહવગ ઈન યએુસએ ટસે્ટ ગાઈડ” (અમેરિકાનાાં 50 સ્ટટે્સ માટે)-$7/ 

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

સિનામુાં અને ફોન નાંબિ લખીને કઈ બકૂ માંગાવવી છે ત ે લખીન-ેJosh 

Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 

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

િજીસ્ટિ મઈેલ કિવી નશ્હ.     

To,                  
      
 

 

____________________________________________________  
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