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તતં્રીની કલમ ેઆ પત્ર...”ફોલ સીઝન”મા ંિનિાજીનાં નયનિમ્ય 

દૃષ્યો આખંોન ે ગમી જાય છે. િૃક્ષોનાં પાન ખિી જિાની 

શ્થથશ્તમા ંપોતાના િગં બદલે છે. પછી એિો સમય આિ ેછે ક,ે 

પાંદડાં શ્િના િકૃ્ષો સૂકા ં લાકડાં જેિાં બની જાય છે. ત્યાિ ે સૂકકાભંઠ્ઠ િૃક્ષોન ે

જોિામાં પણ મનુષ્યને આનંદ આિે છે. િનથપશ્તમાં પણ જીિ છે, તો લીલીછમ 

અિથથામાં િકૃ્ષો આનંરદત િહેતાં હશ?ે અને ‘ફોલ સીઝન’મા ંસૂકકાંભઠ્ઠ િૃક્ષો 

દુ:શ્ખત િહેતાં હશ?ે પણ મનુષ્યો િૃક્ષોની આ બનંે અિથથાને જોઈને આનદં 

મેળિે છે. િકૃ્ષોનાં દુ:ખ-સુખની લોકોને જાણ ે કશી પડી નથી. અબોલ િકૃ્ષો 

પોતાની બધી અિથથામાં મનુષ્યને આનદં આપે છે. અને કદાપી તેથી જ કશ્િ 

અશ્નલ જોશીએ ગાય ુ છે; “માિી આ ડાળખીમા ંપાંદડાં નથી, મન ેપાનખિની 

બીક ન બતાિો.”  

      મનુષ્યોમાં પણ િૃક્ષો જેિું જીિન જીિનાિા લોકો હોય છે. ઘડીક સુખ અન ે

મોટાભાગે દુ:ખમાં જીિન ગજુાિતા લોકો િૃક્ષો જેિાં છે, જ્યાિે કેટલાક લોકોને 

િૃક્ષો જેિું જીિનાિા માટે કશી પડી હોતી નથી. અન્યને આનંદ આપતા ંજીિતિો 

િભુ તિફથી માનિ સમુદાયને મળેલી અમૂલ્ય ભેટ છે.   
     મનુષ્યોન ેમળેલી અનેક ભટેો મનુષ્યને જીિનના શ્નભાિ માટે મદદરૂપ થાય 

છે. મુશ્કેલ સમયમા ં મળતી સહાયકભેટ યાદગાિ બની િહે છે, અને સહાય 

મેળિનાિ આભાિિશ થઈ જાય છે. આિો જ આભાિનો િસગં છેક સન ે

૧૬૨૧મા ંઅમેરિકામા ંબને છે. ધાર્મમક થિાતંત્ર્ય મેળિિા અનાયાસ ેઅમેરિકામા ં

આિેલા યાત્રીઓ ખોિાક શ્િના મશુ્કેલીમાં આિ ેછે ત્યાિે મૂળ અમેરિકનો તઓેન ે

જમણ માટ ે સહાય પૂિી પાડીન ે માનિતા બતાિે છે અને સહજમણના આ 

િસંગની કાયમી યાદગીિી એટલે “થેન્સગીવિગ ડે”. આમ આ ‘આભાિદશશન રદન’ 

ફકત મદદ કિનાિ િત્યે જ નશ્હ, પણ િભ ુ િત્યે આભાિ દશાશિિાનો પણ આ 

રદિસ છે. ઈશ્તહાસ જણાિ ે છે ક,ે ૨૦૧૬મા ં અમેરિકામા ં કાિમો દકુાળ પડતાં 

લોકો એકઠા થઈને િભુને િાથશના કિ ેછે, અને બીજે જ રદિસે ધોધમાિ િિસાદ 

પડે છે અને સાિો પાક થિા માટે લોકો િભનુો િભનુો આભાિ માનતા ંએ રદિસન ે

‘આભાિદશશન રદન’ માન ે છે. આમ િભનુો આભાિ માનિા કોઈ એક િસંગના 

આધાિે અમેરિકાની િજા-સિકાિ ે સને ૧૮૮૩મા ં નકકી કિલેો િોકકસ 

“આભાિદશશન રદન” દિ િષશના નિમે્બિ મશ્હનાનો ‘િોથો ગુરુિાિ’. 

     “થેન્સશ્ગવિગ ડે” શ્નશ્મત્તે પરિિાિ અને થિજનો ભગેાં થાય છે, સમૂહભોજન 

યોજે છે અન ેિભનુો આભાિ માનતા ંપિથપિ િમેભાિનાથી િધ ુનજીક આિે છે. 

િોવજદા જીિનમા ં આપણને િસગંોપાત સગા-ંશ્મત્રોની મદદ મળે છે. કેટલીક 

િખત તદ્દન અજાણી વ્યશ્કત પણ આપણી મદદ કિ,ે તેમ બને છે. આિી મદદ માટ ે

આભાિિશ બનીને તત્કાલ આભાિ માનતા પણ હોય છે. પોતાન ે મળેલ મદદ 

અને સહાયતાને યાદ િાખીન ે આભાિ માનનાિ વ્યશ્કત જીિનના દિેક 

તબકકાઓમા ંસફળતાપિૂશક િગશ્ત કિી શક ેછે. આમ “થેંકસશ્ગવિગ ડે” ખિેખિ તો  

વ્યશ્કતના જીિનમાં દિિોજ આિતો હોય છે....અને વ્યશ્કત ભાિનાશાળી, નમ્ર 

હોય તો સહાય કિનાિનો આભાિ માને છે. 

     જીિનમા ં કેટલીક એિી પરિશ્થથશ્ત આિે છે ક,ે તે સમયે જો કોઈ મદમાં ન 

આિે તો વ્યશ્કત હતાશ થઈને પોતાની લાિાિીથી દુ:ખી થઈ જાય છે. આિી 

અણીની િખતની સહાય જીિનની સફળતા માટે િાિીરૂપ સાશ્બત થઈ શક ે છે. 

અન ે સમયસિની સહાયતા માટ ે સહાયકના જીિનભિના ઋણી બની જાય છે. 

આિા અનેક દાખલા જાણિા મળે છે. કોઈ યુિક ઉચ્િ શ્શક્ષણ મેળવ્યા પછી 

પોતાની લાઈનની જોબ માટ ેઅિજી કયાશ પછી કેટલાયે ‘ઈન્ટવ્યુશ’ આપ્યા પછી 

પણ યોગ્ય ‘જોબ’ મેળિી શક ેનશ્હ. બેકાિીનો સમયગાળો િધતો જાય.... એિામા ં

કોઈ દૂિના સગા કે શ્પતાજીના જૂના શ્મત્ર અિાનક મહેમાન બનીને આિ,ે 

િાતિીતમાં યુિકના ઉચ્િ શ્શક્ષણ અને બેકાિીની િાત જાણીને આ મહેમાન એક 

‘જોબ’ મળી શક ેતેિી હૈયાધાિણ આપીને ફલાણા સિનામે રૂબરૂ અિજી લઈન ે

જિા અન ે પોતાનું નામ ઓળખાણ તિીકે આપિા જણાિે... અને આ તકથી 

યુિકને સાિા પગાિની, પોતાને ગમતી ‘જોબ’ મળી જાય. આ સહાય યુિકને પેલા 

મહેમાનના જીિનભિના ઋણી બનાિે તિેી ગણાય.  

    આપણે અમેરિકાની જ િાત કિીએ તો અહીં આિતા નિા ‘ઈશ્મગ્રાન્ટ’ન ે

બોલાિનાિ થિજને ‘બ્લડ િીલેશન’ આધાિ ે‘પીટીશન’ કિી હોય, સમય આવ્યે 

‘થપોન્સિ’ કયાશ હોય, અને આ બધું કિિા પપેિિકશ, સમય, નાણા ં ખચ્યાાં હોય. 

એિપોટશ પિ સમયસિ ‘િીસીિ’ કિી પોતાના શ્નિાસથથાને િાખી કાયદેસિની 

કાયશિાહી કિિામા ંપોતાના િાહનમાં આટંાફેિા કિીને તમેન ેિોજગાિી અપાિિામા ં

પોતાની િગ ક ેઓળખ કે માશ્હતી-માગશદશશન આપીન ેપગભિ કયાશ હોય.... આ 

સહાય માટે નિા ઈશ્મગ્રાન્ટ પોતાને અમેરિકામાં બોલાિનાિના જીિનભિના 

ઋણી બની જાય છે. તમેનો જેટલો આભાિ માનીએ તેટલો ઓછો છે. તમેના 

િત્યે માનમા ંિધાિો થિો જોઈએ. તેમની સાથ ેિમેભયાશ સંબધંો જાળિી િાખિા 

જોઈએ. કૃતજ્ઞતા દશાશિિાની કોઈ તક જતી કિિી જોઈએ નશ્હ. અને જો આ 

ઉપકાિ કે મદદને નિા ઈશ્મગ્રાન્ટ ભૂલી જાય ત્યાિ ેતેઓને “થેન્કશ્ગવિગ ડે” પોતાન ે

અમેરિકામાં પોતાના સગાની મળેલી સહાયતા યાદ કિાિે છે.     

    “થેન્કશ્ગવિગ ડે” બાબત ેમનષુ્યની બ ે િૃશ્ત્તઓ સમજિા જેિી છે; એક-કોઈ 

પિોપકાિીના રદલમા ંકોઈન ેમદદ કિિાની ભાિના છે. બ-ેકોઈ વ્યશ્કત કોઇ પોતાન ે

મદદ કિ ેતેમ ઈચ્છે છે. િોવજદા જીિનમાં ઘણી વ્યશ્કતઓ અજાણ્યા માણસને પણ 

ઉપકાિિશ બનાિી શક ેછે. આપણે ડ્રાઈિ કિતા હોઈએ અને ‘મલ્ટીલેન’ના િોડ 

ઉપિ આપણી ડાબી કે જમણી તિફના ડ્રાઈિિને આપણી ‘લેન’મા ં આિિું છે, 

તેિી ‘સાઈન’ બતાિે છે અન ેઆપણે આપણી આગળ મોકળાશ આપીએ, ત્યાિ ે

એ ડ્રાઈિિ આભાિિશ થઈ જાય છે. તદ્દન આજાણ્યા અને કોઈ અન્ય દેશ/જાશ્તના, 

કદાપી આપણા જેિા ‘ઈન્ડો-અમેરિકન’ િત્યે છૂપો અણગમો ધિાિતા એ 

ડ્રાઈિિમાં સમભાિની િૃશ્ત્ત જાગે તમે જરૂિ બને!                          

     આિો આપણે પણ જરૂરિયાતમંદને સહાય કિીએ, આપણને મદદ કિનાિ િત્યે 

કૃતજ્ઞતા દાખિીએ અને આપણા જીિનમાં જાણ્યે અજાણ્યે મળેલ મદદ, સહાયતા 

અન ેિમે માટ ે વ્યશ્કતનો કે કટુુંબીજનોનો આભાિ માનીએ અન ેઆપણને સૌન ે

મળેલા  ઋણને માથે િડાિીએ.... 

      ખાસ કિી ન ેઆપણન ેમળેલ મદદને આગળ ધપાિીએ અન ેઆપણે પણ 

યથાશશ્કત સૌને સહાય કિીએ અન ેઈચિિે આપણને આપેલા માનિરુપને સાથશક 

કિીએ.... 

     યોગાનુયોગ અમેરિકામા ં “થેન્સગીવિગ ડે” પછી લોકો ‘રિથમસ’ની 

ઉજિણીની તૈયાિીમા ં લાગી જાય છે. અને “થને્કસશ્ગવિગ ડે”ના ગુરુિાિની 

િાતના ૧૨ િાગ્યે શરૂ થતા શુિિાિને “બ્લેક ફ્રાયડે” તિીક ેતદ્દન ઓછી કકમતમા ં

િીજિથતુઓ ‘સેલ’મા ં મૂકાય છે અને ખિીદનાિા “થેન્સગીવિગ ડે”ના ‘ડીનિ’ 

પછી ‘શોપીંગ’મા ં પહોંિી જાય છે. િભુના આભાિ સાથે િભ ુ ઈસનુા 

જન્મરદનની પૂિશ તૈયાિીમા ં આપણાં હૃદયને પશ્િત્ર બનાિિાનો સમયગાળો છે. 

માનિ અિતાિ લઈને જન્મેલા ઈસુના અને િભુ શ્પતાના ઉદ્દેશને સમજીએ અન ે

આપણાં જીિનમા ંિેમ, ભલાઈ, ક્ષમા, નમ્રતા, સમભાિ અને કિેલી ભૂલો માટ ે

પચિાતાપી હૃદયથી િભનુા જન્મરદનને િધાિીએ!                 -Page 01 
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     આપણું જીવન ઉતાવળીયુું ઘરિયાળના કાુંર્ે અને કેલેન્િિનાું 

ફાર્તાું પાનાન ે આધાિ ે ઘિાઈ ગયુું છે, કહીએ કે ગોઠવાઈ ગયુું છે. આસપાસ 

જોઈતાું સુખ, હાથમાું આવેલ આખો ‘મોબાઈલ યુગ’, જેને કાિણે એકબીજા તિફ 

જોવાની સહજે પણ ફૂિસદ નથી. આપણે આપણું સુખ અને આનુંદ 

‘મોબાઈલ’માું શોધીએ છીએ. આપણી આુંતરિક પીિા કોઈન ેબતાવી શકતા નથી. 

આવી પરિશ્થથશ્તમાું આપણા ઉત્સવો, તહેવાિો, પવો, નાતાલ, નવુું વર્ષ, વગિે ે

પ્રાણવાયુ પૂિો પાિ ે છે. આખા વર્ષનાું કાયો અને ધમાલમાુંથી બહાિ નીકળી 

સમાજ અને સાુંથકૃશ્તક પ્રવૃશ્િ સાથે જોિાઈ મનને તિોતાજા કિી આનુંદ મેળવવા 

પ્રયત્ન કિીએ છીએ.  

        નાતાલથી નવા વર્ષનુું સપ્તાહ અથવા ‘થેંક્સગીવીંગ’થી નવા વર્ષ સુધી 

મનભિીને ખિીદી કિવી, એકબીજાન ે આપવાની ભેર્ો ખિીદવાનો સમય, ઘિન ે

શણગાિવાનો સમય, એકબીજાને મળવાનો સમય ‘કેિલ સીંગીંગ’ કિી હ્રદયન,ે 

મનને પ્રભનુાું ગીતો ગાઈને થવગીય મશ્હમાનો આનુંદનો સમય. જ્યાિે આખા વર્ષ 

દિમ્યાન કામના વળગણમાું જિાપણ સમય નહોતો ત્યાિે આ મુંગલ પવષમાું જાણ ે

મફતમાું મળેલો સમય છે તનેે વાપિીએ. નાતાલના આગમનને હ્રદયન ે

નવપલ્લશ્વત કિીએ. સમયની સાથે કદમ મીલાવીએ. આપણા પ્રેમ. આનુંદ અન ે

આશા આ સમયની અુંદિ જ છે. આખા વર્ષના કામના ભાિને બાજુ પિ મૂકી 

તહેવાિોને માણવા તૈયાિ થઈ જઈએ. પ્રભનુા લોકોને ઘણીવાિ આનુંદ, દુ:ખ, દદષ, 

વેદના અને જાણે મિણની છાયની ખીણમાું હોઈએ એવો અનભુવ થાય છે. એ 

બધા અુંધકાિભયાષ સમયમાું આપણને અજવાળુ આપવા ઈસ ુબેથલેહમેની ગભાણ ે

જન્યા. જન્મથી જ ભય, જીવન-મિણ વચ્િ ેઈચવિપુત્ર આપણા માર્ે સઘળુ દુ:ખ 

આ માનવી શિીિમાું ભોગવયુું. આપણને જીવન આપવા અને પષુ્કળ આપવા આ 

જગમાું આવયા. નાતાલ ફક્ત શ્િથતીઓનુું જ પવષ નશ્હ, લૂક-૨: ૧૦ “આ 

સુવાતાષ સવષ લોકો માર્નેી છે.”        

     આપણાું ઘિોમાું આનુંદપવૂષક નાતાલનો આનુંદ માણીએ છીએ ત્યાિ ેઘણા 

સેવકો ગિીબો, દુ:ખી, શ્નિાધાિ, શ્વધવા, અનાથ, શ્વકલાુંગ લોકોની કાળજી માર્ે 

જુદી જુદી ‘કીર્ો’ બનાવી ઘેિ ઘેિ પહોંિતી કિ ેછે. શ્વધવા બેનોને સાિીઓ આપી 

તેમની મુલાકાત કિ ેછે. તમેનાું દુ:ખ અને દિદમાું એક પ્રકાિની આશા પૂિી પાિ ેછે. 

પ્રકાશનો પૂુંજ તો નશ્હ, એક બબદસુમાન અજવાળુ પાથિી એમનાું દદષમાું આનુંદ 

પૂિો પાિે છે. શ્વદ્યાથીઓને મધ્યે જઈ નોર્ો-પુથતકો પૂિાું પાિ ે છે. આજે સેંકિો 

એવા સેવકો છે જે પોતાનુું ઘિ, બાળકો મૂકીન,ે પોતાની પિવા કયાષ શ્વના બીજાની 

બિતા કિ ે છે. એનાું ઉદાહિણ તિીક ે ‘જીવનદ્વાિ’, ‘જીવનજ્યોત’ અુંધ સને્ર્િો, 

વગેિે સુંથથાઓ પ્રેમથી સવેા કિ ેછે.  

     આપણે તો બહાિ જઈ સવેા કિી શકતા નથી, પણ આપણી શશ્ક્ત મજુબ 

તેમન ે મદદ કિીએ. આજે આપણે અમેરિકામાું પણ િવે. મનુ અુંકલનાું પત્ની 

શ્રીમતી રૂથ આન્ર્ી વૃધ્ધાવથથામાું પણ આપણને “અમેરિકન રિશ્ચિયન ન્યૂઝ” 

મળયુું કે નશ્હ? શ્રી જોસેફભાઈ એવિગ્રીન યુંગમને સીશ્નયિોની સેવામાું રદનિાત 

ખિે પગે તૈયાિ િહે છે. બહદુઓ મધ્યે ઈસુની માશાલ લઈ સેવા કિવા હુંમેશા તત્પિ 

િહે છે. આજે આપણે પ્રાથષના કિી શ્વિાિીએ કે આપણે આજે નાતાલ કેવી િીતે 

ઉજવીશુું? આનુંદ અન ેઆશીવાષદ કેવી િીતે વહેંિીશુું? આજે આપણાું નાણાુંનો 

યોગ્ય વહીવર્ કિવાની ક્ષમતા પ્રભુ આપણને આપે. ૧ શ્તમોથી-૧: ૧૨ “તેણ ે

મને શ્વચવાસુ ગણીને તેની સવેામાું દાખલ કયો યહોશુઆ વાિુંવાિ પછૂતો કે ‘તમ ે

કોની સવેા કિશો?’ હુું અન ેમાિા ઘિના તો યહોવાની જ સવેા કિીશુું.” સતત યાદ 

િાખીએ ક ેપ્રભુની સવેા કિવાની છે. ૧શ્પતિ-૪: ૧૦ “એકબીજાની સવેા કિીએ.” 

ગીતશાથત્ર-૧૦૦:૨ “આનુંદથી સવેા કિીએ. પ્રભનુા સેવકો જે તન, મન, ધનથી 

સેવા કિ ેછે, તેમાું પ્રાથષના અને નાણાું દ્વાિા મદદરૂપ થઈને સઘળુું ખિા રદલથી  

કિીએ.” યોહાન-૧૨: ૧૬ “પ્રભુ તમને માન આપશે. તેના સુંતોની કિેલી સેવા  

જરૂિ યાદ િાખશ.ે” નાતાલે ઈસ ુ સેવા કિાવવા નશ્હ કિવા આવયા, તે માગષ 

આપણ ેશુું યાદ િાખીશુું? કવેો અદ્દભૂતપ્રમે! ગભાણે જન્મી નમ્રપણે દીન-દુ:ખીની 

સેવા કિી.   

     પવૂષના ત્રણ િાજા સોનુું, બોળ ને લોબાનની ભેર્ લાવયા. પ્રભુન ેજરૂિ પિવાની 

હતી. મિણ આગાઉ મરિયમ માગ્દાલેણે ૩૦૦ રદનાિના અિિથી પગ પલાળયા, 

િોર્લાથી લૂછ્યા, આુંસુસશ્હત પથતાવો કયો. સાિી ભશ્ક્તથી હ્રદયનુું થવાપષણ કયુું. 

શ્નકોદેમસે સો શેિ બોળને અગિના શ્મશ્રણ સાથ ેઆરિમથાઈના યુસુફને ઈસનુા 

દફનમાું મદદ કિી. થવાપષણ શ્વનાની ભશ્ક્તનો કોઈ અથષ નથી. આજે આ ઉમદા 

નમનૂા દ્વાિા પ્રભુ આપણને આત્માને સત્યતાથી તથા તન, મન, ધનથી સાિા હ્રદયે 

સેવા કિી નાતાલના અ મહાનપવષની ઉજવણી કિીએ, એવુું તે ઈચ્છે છે. જ્યાું 

સુધી છે  

આ બજદગી, ન કદી છે કામથી ફૂિસદ,  

કોઈ એવો સમય દઈ દે, પ્રભુ તજુ સુંગ પ્રીત.  

લૂછી દીન-દુ:શ્ખયાુંનાું આુંસ,ુ િહુ સૌને હર્ે ઉજવુું નાતાલ.                           

God enters through a private door into each individual 

Keep the door open!  

This Advent Season he may just come!  

“બાઈબલ થર્િી”-નવમે્બિ-િીસમે્બિ, ૨૦૧૫ના પ્રચનો: 

શ્વભાગ ૧. નીિનેા પ્રચનોના જવાબો ઉત્ત્પશ્ત, ગણના, કાળવિૃાુંત પથુતકામાુંથી 

શોધીન ેજવાબ આપો;      

પ્ર. ૧) હારૂન પછી ઇસ્રાએલીઓનો બીજો પ્રમુખ યાજક કોણ થયો?   

પ્ર. ૨) ઈબ્રાહીમનો વફાદાિ સેવક કોણ હતો?   

પ્ર. ૩) ઈબ્રાહીમે સાિાહના મૃત્યુ બાદ કોને પત્ની બનાવી?   

પ્ર. ૪) “બાઇબલા”ની કઈ પ્રથમ વયશ્ક્ત પોક મૂકીન ેિિી?  

પ્ર. ૫) કયો પ્રબોધક તલવાિથી માિી નુંખાયો? 

શ્વભાગ ૨. નીિનેા પ્રચનોના જવાબ ૧-૨ શમએૂલ,૧-૨ િાજા અન ે ૧-૨ 

કાળવિૃાુંતના આધાિ ેકોણે કોન ેકહ્ુું, એ િફેિન્સ આપી લખો;    

પ્ર. ૧) ના, માિા દીકિાઓ, જે હકીકત હુું સાુંભળુું છુું તે સાિી નથી, તમે તો 

યહોવાહના લોકો પાસ ેતનેી આજ્ઞાનુું ઉલ્લુંઘન કિાવો છો”    

પ્ર. ૨) “જ્યાિે યહોવહ માિા મિુબ્બીનુું ભલુું કિ ે ત્યાિ ે આ તાિી દાસીને યાદ 

કિજે.”       

પ્ર.૩) “માિા દીકિા, તુું શા માર્ે દોિ?ે કેમક,ે ખબિ (આપવા) બદલ તને કુંઈ જ 

મળવાનુું નથી.”   

પ્ર. ૪) “જો તુું તનેે શોધશ ેતો તે તને જિશે, પણ જો તુું તેનો ત્યાગ કિશ ેતો તન ે

સદા માર્ ેતજી દેશ.ે”       

પ્ર. ૫) “તાિો આત્મા આર્લો બધો ઉદાસ કમે છે કે તુું િોર્લી પણ ખાતો નથી.”   

શ્વભાગ ૩. ગીતશાથત્ર, યશાયાહ અન ેઅયબૂના આધાિ ેખાલી જગ્યા પિૂો;  

પ્ર. ૧) માિો આત્મા ___, ____. ___ જુએ છે કેમક,ે તેનાથી ____. ____ છે.     

પ્ર. ૨) હે ઈચવિ માિી  ____. ___ માિી ____પિ ____ધિ.       

પ્ર. ૩) ઢીલા ____. ___ કિો અન ે___, ____. ___ કિો.  

પ્ર. ૪) હે ____. ___ તમે ____ કિો કેમક,ે તે ____ થયુું છે.  

પ્ર. ૫) અયૂબ ેપહેલીનુું નામ ___ બીજીનુું નામ ___ અન ેત્રીજીનુું ___,  ___ 

નામ પાડયુું.      

 “બાઈબલ થર્િી” સપ્ર્મે્બિ-ઓક્ર્ોબિ-૨૦૧૫ના પ્રચનોના સાિા જવાબો 

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

અશ્ભનુંદન! ૧) ભાનમુતી રિથર્ી-કેશ્લફોર્નનઆ, ૨) એશ્મલ્યા રિથર્ી-જસી સીર્ી, 

ન્યૂ જસી   ૩) થર્ેલા પિમાિ- નોથષ બગષન, ન્યૂ જસી, ૪) લીલીયન જે. જોન-

નોથષ બગષન  ૫) િીબેકા િાયલ-ન્યુયોકષ શાુંતાબેન િાઠોિ- નોથષ બગષન, ન્યૂ જસી       

* “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”ને મળેલાું દાનની યાદી-          -Page 02 
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$10/ એશ્મલ્યા રિથર્ી-જસી સીર્ી, ન્યૂ જસી          
“અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ” ઉદાિરદલ દાતાઓનો હાર્દદક આભાિ માને છે!  

દાન ફક્ત શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલવાું, તુંત્રીશ્રીના સિનામે દાન 

થવીકાિવામાું આવતાું નથી, તેની ખાસ નોંધ લેવી.        

    પ્રભશુ્શખશ્વત પ્રાથષના (ગતાુંક્થી િાલુ) -િેવ.િો. થનેહલતા પર્ેલ (Brooklyn, NY)    

         પ્રાથષના આપણી ઈચવિ સાથનેી સુંગત છે. જે આપણને ઈચવિ    

 સાથેના વયશ્ક્તગત સુંબુંધો, તેમજ મનુષ્ય સાથનેા વયશ્ક્તગત સુંબુંધો 

ગાઢ બનાવવામાું સહાયરૂપ બને છે. પ્રાથષના આપણને જે સુંજોગોમાું 

કામ કિતા હોઈએ તેન ેઅનુરૂપ થઈ દોિવણી આપે છે. મનમાું ગાુંઠ 

વાળી હોય તે મજુબ કામ કિવાને બદલે ઈચવિનુું નામ મશ્હમાવાન 

થાય ને તે મુજબ કામ કિવા સામર્થયષ આપે છે, જીવનમાું પ્રભનુી ઈચ્છાને પ્રાધાન્ય 

આપવા સહાય કિ ેછે.   

     પ્રાથષનામાું સામાન્ય િીતે પ્રાથષના કિનાિ વયશ્ક્ત િાિ બાબતો વણી લે છે;  

Adoration-આિાધના, Thanks-આભાિદશષન, Supplications (Acts)-  
દયાયાિના  & Confession-પાપનો એકિાિ .  

Adoration-આિાધના: થતુશ્ત, વુંદના, ગાયનો, ભજનો દ્વાિા આપણે આપણી 

જાતને વીસિી જઈ ઈચવિનુું નામ બુલુંદ મનાવીએ છીએ.  

“થતુશ્ત આિાધના ઉપિ જાતી હૈ, આશ્શર્ લેકિ નીિે આતી હૈ.” તે સત્ય છે.       

Thanks-આભાિદશષન: ઈચવિના આપણી ઉપિ થયેલા અગશ્ણત ઉપકાિોને માર્ ે

પ્રાથષના કિતાું આપણે આભાિ માનીએ છીએ. આપણા જીવનવયવહાિ દ્વાિા તે 

આશીવાષદો બીજાુંઓ સાથે વહેંિીએ છીએ. આપણે અન્યજનો માર્ ેઆશીવાષદની 

નહેિ બનીએ છીએ.     

Supplications (Acts)-મધ્યથથી: પિુવણી: આપણી જરૂરિયાતો, શ્વનુંતીઓ, 

સમથયાઓ જ્યાિે આપણે પ્રાથષનામાું ઈચવિ સમક્ષ લાવીએ છીએ ત્યાિ ેઆપણ ે

જાહેિ કિીએ છીએ ક,ે આપણે આ બાબતો માર્ે ઈચવિના જવાબ, દોિવણી તિફ 

અવલુંબન કિીએ છીએ. અન્યજનો માર્ે જ્યાિે પ્રાથષના કિીએ છીએ ત્યાિ ે“જેવી 

પોતા પિ તવેી તાિા પાિોશી પિ પ્રીશ્ત કિ.”-આ આદેશનુું પાલન કિીએ છીએ. 

     Confession-પાપનો એકિાિ: આપણા ગનુા અને ઈચવિની શ્વરુધ્ધ 

આિિેલાું કૃત્યોની આપણે નમ્ર હૃદયે કબૂલાત કિીએ છીએ, ત્યાિ ેઈચવિ આપણન ે

સુંપૂણષ માફી આપે છે. આિિેલા ગુનાઓની કબૂલાતથી ઈચવિ સાથેની સુંગતમાું 

નવુું જીવન જીવવાનો મનસુબો કિીએ છીએ.    

     વહાુંલાઓ, જ્યાિે આપણે પ્રાથષના કિીએ છીએ ત્યાિ ે આપણને ઈચવિમાું 

અતૂર્ શ્વચવાસ અને શ્રધ્ધા હોવાું જ જોઈએ ક,ે તે આપણી પ્રાથષના સાુંભળે છે.  

     પ્રાથષનામાું ઘણું પિાિમ છે. “તમે પ્રાથષનામાું જે કાુંઈ માગો તે તમને મળી 

િુક્યુું છે એવો શ્વચવાસ િાખો, તો તે તમન ેઆપવામાું આવશ.ે” (માકષ;૧૧: ૨૪)  

    ઈસ ુતનેા શ્શષ્યોને કહ ેછે ક,ે “હુું તમને સાિે જ કહુું છુું, જો તમ ેઈચવિ પિ 

શ્વચવાસ િાખો અને આ જૈતનુ પવષતને કહો કે ખસી જા અને જઈને સમુદ્રમાું પિ, 

અને મનમાું સુંદેહ િાખ્યા વગિ તમે દૃઢ શ્વચવાસ િાખશો તો તે પ્રમાણે શશે જ.” 

(માકષ: ૧૧: ૨૩) 

     યહુદી લોકોમાું રદવસમાું ત્રણવાિ લાુંબી લાુંબી પ્રાથષનાઓ કિવાનો રિવાજ 

હતો. તઓેન ે ૧૮ સરે્ની લાુંબી પ્રાથષનાઓ િોજ મોઢ ે બોલવી પિતી. વળી 

િાબ્બી (ધમષગુરૂ-શ્શક્ષક) તમેના શ્વદ્યાથીઓને આ ૧૮ સેર્ની પ્રાથષના ઉપિાુંત 

પોતાની વયશ્ક્તગત પ્રાથષનાઓ ઉમિેવા શીખવતા હતા.  

     પ્રભુની પ્રાથષના આપણને પશ્વત્રશાથત્રમાું માર્થથી ૬: ૯-૧૩ અને લૂક: ૧૧: 

૨-૪માું જોવા મળે છે. માર્થથીની સવુાતાષમાું પહાિ પિના ભાર્ણમાું ત્યાું 

ઉપશ્થથત થયેલા સમુદાયને સુંબોધતાું તેઓ પ્રાથષના શ્વર્ે શ્શક્ષણ આપતાું આ 

પ્રાથષના શીખવે છે. જ્યાિે લૂકની સુવાતાષમાું પ્રભુ ઈસુ જ્યાિે પ્રાથષના કિી િહ્ા 

ત્યાિ ે તેમના એક શ્શષ્ય ે પ્રભુ પાસે આવી તેમને પ્રાથષના કવેી િીત ે કિવી તે 

શીખવવા શ્વનુંતી કિી ત્યાિ ેતનેા પ્રત્યુિિમાું પ્રભુએ તમેને પ્રાથષના શીખવી.     

    પ્રભુની પ્રાથષના એ એક નમૂનાની પ્રાથષના છે. યહુદી ધમષગરુુઓ તેમના 

શ્વદ્યાથીઓને પ્રાથષનાની રૂપિેખા બનાવતાું શીખવતા, જેમાું શ્વદ્યાથીઓ 

પ્રાથષનાનો એક મુદ્દો ર્ૂુંકમાું િજૂ કિ.ે ત્યાિ બાદ બધાું એ મદુ્દા પિ શ્વથતૃતમાું પ્રાથષના 

કિાવે. આ પ્રકાિની પ્રાથષનાને શ્વર્યસૂિી (INDEX) કહેવામાું આવતી હતી. 

કોઈપણ પુથતકમાું શરૂઆતમાું આપણને શ્વર્યસૂિી આપવામાું આવે છે અન ે

ત્યાિપછી પ્રકિણમાું તે શ્વર્યનુું શ્વથતૃશ્તકિણ હોય છે. તથેી જ્યાિે 

શ્શષ્યોને પ્રાથષના શ્વર્ે શીખવવામાું આવયુું ત્યાિ ેપ્રભુ ઈસ ુ તે સમયની 

પ્રણાશ્લકા મુજબ શ્શષ્યોને પ્રાથષનાની શ્વર્યસૂિી આપે છે.                 

   પ્રભુની પ્રાથષના એ એક નમૂનાની પ્રાથષનાનુું સુંશ્ક્ષપ્તરૂપ છે. તનેી 

શરૂઆતમાું થવગીય શ્પતાને સુંબોધન કિવામાું આવયુું છે. ત્યાિબાદ આ 

પ્રાથષનામાું મનુષ્ય મધ્યે ઈચવિનુું િાજ્ય, પાપોની ક્ષમા, ભૌશ્તક જરૂરિયાતોની 

પ્રાશ્પ્ત, પિીક્ષણો અન ેસુંકર્ોમાું સામર્થયષ અને છૂર્કાિાની પ્રાશ્પ્ત, વગેિેની આશા 

જોવા મળે છે.  

    પ્રભુની પ્રાથષનામાું સાત પ્રકાિની શ્વનુંતીઓ જોવા મળે છે;   

-ઈચવિનુું નામ પશ્વત્ર મનાય,  

-મનુષ્યો મધ્યે થવગીય િાજ્ય આવ,ે  

-થવગષની જેમ પૃર્થવી પિ પણ ઈચવિની ઈચ્છા પૂિી થાય,  

-િોજની જરૂરિયાતો પૂિી પાિવામાું આવ,ે  

-પાપોની માફી, 

પિીક્ષન, પ્રલોભનોમાુંથી મુશ્ક્ત, 

-ભૂુંિાઈથી છૂર્કાિો,     

    જો આપણે આત્મખોજ કિીએ તો આપણને ભાન થશ ે ક,ે પ્રાથષનાનો હેત ુ

માત્ર ઈચવિ પાસ ે માુંગવાનો અને મેળવવાનો જ નથી. પિુંત ુ ઈચવિ સાથેના 

અુંગત સુંબુંધો વધુ દૃઢ બનવાનો છે. પ્રાથષના આપણું હૃદય અને મન શધુ્ધ કિ ેછે.  

     આ પ્રાથષના ખબૂ જ ર્ૂુંકી છે. બોલવામાું ખૂબ જ થોિો સમય જશ.ે પણ તેનુું 

હાદષ સમજવામાું લાુંબા સમય અન ેબિતનની જરૂિ છે.    

    આપણા થવગીય શ્પતા, અમ ેજ્યાિે પ્રભુએ શીખવેલી પ્રાથષનાનો અભ્યાસ 

કિીએ છીએ ત્યાિ ેતેનુું હાદષ અમન ેસમજાવો અને દૈશ્નક જીવનમાું તનેે અમલમાું 

મૂકવા સામર્થયષ અન ેસહાય પૂિાું પાિો. તમે અમાિી સવષ જરૂરિયાતો પૂિી પાિવા 

સમથષ છો, તે સત્ય થવીકાિવા સહાય કિો. અમે તમન ેઅમાિા જીવનમાું તમારુું 

કામ કિવા દઈએ, તેવુું મન આપો. અમને આશીવાષદો આપી અને તે આશીવાષદો 

અમે તમાિા નામે બીજાુંઓને પહોંિાિીએ તેવુું થવા દો.        

 “શુંકા કશુુંકાના વમળ વચ્િે શ્વચવાસ” 

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

આપણા “ACN”ના તુંત્રી સાહબેનુું નામ શ્રી જોસેફભાઈ છે.    

     હુું એમને “સદાબહાિ શ્થમત વિસાવનાિ તથા કાયષશીલ વયશ્ક્ત” તિીક ે

બીિદાવુું છુું.   

     જોસેફ કે યુસુફ નામની દસેક વયશ્ક્તઓ સુંબુંધી અભ્યાસ કિી શકાય. એક 

જોસેફ, યાકુબના બાિ સુંતાનોમાુંનો એક છે જેને માર્ ે “બાઇબલ”માું 

“ઉત્પશ્િ”ના પુથતકમાું સાિી એવી સુંખ્યામાું અધ્યાયો ફાળવવામાું આવયા છે. 

ત્યાિ બાદ “ગણના” ૧૩: ૭માું, કાળવૃિાુંત ૨૫: ૨, ૯માું “એઝિા” ૧૦: ૪૨, 

“નહેમ્યાહ” ૧૨: ૧૪, “લૂક” ૩: ૨૪, ૨૬, પ્રેરિતોનાું કૃત્યો ૧: ૨૩, વગિે ે

જગ્યાએ જોસેફ/યુસુફ સુંબુંધી વાતો મળી આવે છે.   

     આજે આપણે માર્થથી ૧: ૧૬-૨૪, ૨: ૧૩, લૂક ૧: ૨૭, ૨: ૪-૪૩, ૩: 

૨૩, ૪: ૨૨, યોહાન ૧: ૪૫, ૬: ૪૨માું વણષવાયેલ જોસેફ, જે પ્રભુ ઈસ ુ

શ્િથતના પાલકશ્પતા તથા માતા મરિયમના પશ્ત તિીક ેથથાન ધિાવે છે એ જોસેફ 

સુંબુંધી શ્વિાિ કિીશુું.  

     “માર્થથી” ૧: ૧૮-૨૫માું આ જોસેફ સાથે થવગીય દૂતની વાતિીત વાુંિીએ. 

આ દૂત, જોસેફની દ્વદ્વધામય પરિશ્થથશ્તમાું જોસેફન ેબહમત આપતાું    -Page 03 
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દશાષવાયો છે. જૂના જમાનામાું વશે્વશાળ ક ે શ્વવાહ નક્કી થાય તે સમયે, યહુદી 

રિવાજ મજુબ દીકિીના માતાશ્પતાને લગ્નવાુંચ્છૂક મૂિશ્તયાવાળાએ મોર્ી કકમત ક ે

નાણાું આપવા પિતાું. આ પ્રથા ઘણા ગુજિાતી શ્િથતીઓએ જૂના જમાનામાું ક ે

કદાિ હજી પણ અપનાવી છે. આ કકમત દીકિીવાળાએ લગ્નખિષને પહોંિી 

વળવા કે પછી દીકિીને ભણાવવી એ બહાના હેઠળ વિપક્ષ તિફથી કન્યાપક્ષ 

વસૂલી લેતા. ઘણી બહનેોન ે  કદાિ ખ્યાલ હશ ેહશ ેક ેતેમના લગ્ન સમયે કેર્લાું 

નાણાું સામા પક્ષે આપવાું પડયાું હતાું. (માિા પશ્ત તથા તેમના ત્રણે ભાઈઓ 

પાસેથી આવાું નાણાું લગ્નખિષ માર્ે કે ભણતિ માર્ે લેવામાું આવયાું નહોતાું)             

     હવે જોસેફ સુંબુંધી એવુું કહવેાય છે ક,ે જોસેફે આવુું દાપુ આપવા વિસભિ 

કિેલી બિત મરિયમ પક્ષન ે આપી હશ.ે જોસેફનો ધુંધો સથૂાિનો હતો. તેથી 

માુંિમાુંિ આર્લી મોર્ી કકમત તણેે મરિયમ માર્ ે આપી દીધી હતી. તે સમયના 

રિવાજ અનુસાિ શ્વવાહ જો કે ફોક થાય તો આવી અપાઈ ગયેલી કકમત જતી 

કિવી પિે. જોસેફન ેજ્યાિે ખબિ પિ ેછે ક,ે તેની વેશ્વશાળ કિેલી યુવતી મરિયમન ે

પેર્ે ગભષ િહ્ો છે ત્યાિ ેથવાભાશ્વક જોસેફ અનકે શુંકા કશુુંકાના વમળ વચ્િે ‘થવ’ 

સાથે દલીલ કિતો જણાય છે. કોઈ પણ લગ્નવાુંચ્છૂક યુવક આ બાબત ેશ્ન:થપૃહી 

વતષન દાખવે નશ્હ. જોસેફ જો શ્વવાશ્હત મરિયમને છોિી દે તો આખા વિસની જે 

બિત આપી દીધી છે તે જતી કિવી પિ,ે નશ્હ તો મરિયમ જેવી છે તવેી તેણ ે

થવીકાિવી પિ.ે મનમાું એન ેશ્વિાિ થફૂયો હશ:ે “It’s cheaper to keep her” 

પણ કયો થવમાની યુવક આબરૂ કિતાું પૈસાને મહત્ત્વના ગણ?ે ઘણા મનોમુંથન 

તથા વેદના બાદ એ ઉમદાશ્વિાિ સશ્હત મરિયમને ત્યજી દવેા શ્વિાિ કિ ે છે. 

મરિયમની આબરૂ જોખમમાું ન મૂકાય એમ શાુંશ્તપવૂષક એન ે છોિી દઈ, નાણાું 

જતાું કિી એની બજદગીમાું એકલો િહેવા મન મક્કમ કિી દે છે. શ્વિાિોની 

પિુંપિામાું શ્નદ્રાધીન થઈ જતાું, એને થવગીય દૂત દેખાય છે. દૂતના શાુંત્વન 

આપતા શબ્દો જુઓ; “ઓ જોસફે, દાઉદના દીકિા, તાિી પત્ની મરિયમને તેિી 

લાવવા બી મા! કેમક,ે તેને જે ગભષ િહેલો છે તે પશ્વત્ર આત્મા થઈ છે. અને તને ે

દીકિો થશ,ે ને તેનુું નામ તુું ઈસ ુપાિશે, કેમકે જે પોતાના લોકોને તઓેનાું પાપથી 

તાિશ,ે તે એ જ છે”        

   જોસેફ થવગીય સુંદેશા પિ શ્વચવાસ કિી મરિયમને પૂિતી સગવિ, સલામતી 

આપતાું તેિી લાવે છે. બીજી વાિ જ્યાિે જોસેફ સુંબુંધી જાણવા મળે છે તે તો 

“માર્થથી”૨: ૧૩-૧૪માું જોસેફન ેફિી બીજી વાિ દૂતદશષન થાય છે. ત્યાું દૂત તને ે

િેતવણી આપતાું ઈશ્જપ્ત નાસી જવા કહ ે છે. જોસેફ િાતોિાત મરિયમ તથા 

બાળ ઈસુને બિાવવા ઈશ્જપ્ત નાસીજાય છે. સૌથી છેવર્નો ઉલ્લેખ જોસેફ માર્ ે

“લૂક” ૨: ૨૧-૪૨માું જ્યાિે પ્રભુ ઈસ ુબાિ-૧૨ વર્ષના થાય છે, ત્યાિના પ્રસુંગન ે

લગતો છે. પાલકશ્પતા તિીક ેજોસેફ ઈચવિી દોિવણી હેઠળ બાળ ઈસુને ધાર્નમક 

તથા સામાશ્જક ક્ષેત્રે શ્શક્ષણકાયષમાું આગળ વધાિ ે છે. જોસફે ઈચવિની 

આધીનતામાું જીવન જીવી એક આદશષ પાલકશ્પતા તિીકે જીવન જીવી ગયા.  

     શ્વકર્ સુંજોગોમાું શુું આપણે પ્રભુ પિ શ્વચવાસ કિીએ છીએ? કે પ્રભુ પ્રત્યે 

પણ કુશુંકા િાખીએ છીએ? શ્િથતી લોકો ‘શ્વચવાસી’ તિીકપેણ ઓળખ ધિાવે છે. 

પ્રભનુે જોયા વગિ શ્વચવાસ કિનાિ સૌને ધન્યતા!                 

                અમે અબહસાના પિમ ઉપાસકો-જયુંત સુતરિયા (Lithonia, GA)   

પિમ પૂજ્ય  

બાપ-ુગાુંધીની અબહસાના  

અમ-ેપિમ ઉપાસકો 

િુુંગળી ને કુંદમૂળની બહસા કિતા નથી.  

ગાય-કૂતિાુંને  

બાળક પથિો માિ ેતો  

અમે બોલી ઊઠીએ છીએ,  

“બેર્ા! પાપ લાગે”  

અને.......  

ગભષથથ બાળકની જાત  

જો ‘સોનોગ્રાફી’માું  

અમને થત્રી માલૂમ પિે તો.........  

તેણી,  

ધિતી પિ અવતિે  

તે પહેલાું જ  

તેનો જનમવાનો અશ્ધકાિ   

છીનવી લેતાું  

જિીયે   

અિકાતા નથી અમે!  

Golden rules for happy life: 

Be honest when in trouble, 

Be simple when in wealth, 

Be polite when in authority and 

Be silent when in anger... 

 ‘નાતાલ’ એર્લ?ે -િેવ.િો. થનેહલતા પર્ેલ (Brooklyn, NY)    

‘નાતાલ’ એર્લે સમગ્ર માનવજાત માર્ ે મહા આનુંદની 

વધામણી: લોકોન ેપાપના બુંધનમાુંથી છોિાવનાિ તાિનાિ  

અન ે ઈમાનુએલ-એર્લે માનવીની સાથ ે િહનેાિ-ઈચવિનુું 

દેહધાિીપણું. નાતાલની ઉજવણીની મહેંક િોમેિ પ્રસિાઈ િહી છે. દુકાનોમાું ભરે્ 

સોગાદો આપવા લાયક િીજ વથતુઓનો ખિકલો જામતો જાય છે. હુંગામી 

કામદાિોની ભિતી થાય છે. નોકિીનો સમય પૂિો થતાું લોકોના પગ થર્ોસષ તિફ 

વળે છે. શશ્ન,િશ્વ શોપીંગ સેન્ર્િો માનવમદેનીથી ભિાઈ જાય છે. િાશ્ત્રનો સમય 

િુંગબેિુંગી સને્ર્િો માનવમદેનીથી ભિાય જાય છે. િાશ્ત્રનો સમય િુંગબેિુંગી 

લાઈર્ોથી ઝળહળાું થઈ િહ્ો છે. અને છતાું, આ બધાની આિસિો-જેવી ક ે

માનશ્સક તણાવ, આર્નથક બોજ, ભેર્ આપવાની િીજવથતુની પસુંદગીની 

મૂુંઝવણ, વગેિે જોવા મળે છે. “નાતાલ”ની સાિા અથષમાું ઉજવણીનુું હાદષ 

શ્વસિાઈ િહ્ુું છે.  

     આપણ,ે જેઓ પોતાને પ્રભુનાું બાળકો તિીક ેઓળખાવીએછીએ, તેઓ આ 

રદવસોમાું નાતાલની ઉજવણીની તૈયાિીમાું થમિણ, આપવુું અને થવીકાિવુું-એ 

ત્રણ બાબતો પિ આપણું ધ્યાન કેશ્ન્દ્રત કિીશુું તો સાિા અથષમાું “નાતાલ”ની 

ઉજવણી કિવા સમથષ બનીશુું. થમિણ, આપવુું અન ેથવીકાિવુું-આ ત્રણેય બાબતો 

“નાતાલ”ની ઉજવણી તેમજ ભિપૂિ આશીવાષરદત જીવન જીવવામાું મહત્ત્વનો 

ફાળો આપે છે.           

થમિણ: મરિયમ તથા યુસફને રૂઢી-રિવાજોના ભુંગ કિીને કાયષ કિવા પસુંદ કિવામાું 

આવે છે. અને શ્વપરિત સુંજોગોમાું પણ ઈચવિની યોજનામાું સહકાિ આપવાનો 

શ્નણષય, દૂતોને ભિવાિોની વધામણી અને તમેનો શ્વચવાસ અને બાળ ઈસુનાું 

દશષન, ત્રણ શાણા પુરૂર્ોની સત્યની ખોજ, અને પ્રાશ્પ્ત સમયે બાળ ઈસ ુકોણ છે 

તે દશાષવાતી ભેર્ોનુું અપષણ, હેિોદ િાજાનુું ઘાતકી વલણ-આ બધા સુંજોગોનુું 

થમિણ કિવાથી આપણન ે િાનક મળે છે. આપણા જીવનમાું કુંઈક સારુું કિવા 

પ્રેિણા મળે છે. આત્મખોજ કિતાું પ્રભુનાું બાળકો તિીક ે જીવન જીવવાની 

પ્રેિણાથી પ્રોત્સાહન મળે છે. ઈચવિ, જેમણે માનવદેહ ધાિણ કયો, તેમણ ે

આપણાું પાપોની ખુંિણી ભિી, દેવ સાથે ફિીથી સુંબુંધ કિાવયો, તનેી યાદ તાજી 

કિાવે છે. અન ેસાથ ેસાથ ેઆપણને શ્િથતને પસુંદ પિ ેતેવુું જીવન જીવવા સહાય 

કિ ે છે.  નાતાલ થમિણ કિાવ ે છે કે, ઈચવિ ન્યાયાધીશ બનીને પોતાના લોકોન ે

લેવા આવનાિ છે. આ યાદ તાજી થતાું આપણે થવગીય િાજ્યના નાગરિકો તિીક ે

જીવન જીવવા પ્રેિણા આપ ેછે. ર્ૂુંકમાું બાળ ઈસનુા જન્મ પ્રસુંગ ેબનલેા બનાવોનુું 

થમિણ, આપણા જીવનનુું દૃશ્િબબદ ુબદલી નાખ ેછે.                

જીવનમાું શ્િથતને કને્દ્રથથાને િાખવામાું સહાયરૂપ બને છે.          -Page 04 
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આપવુું: દવેે બાળ ઈસમુાું પોતાની ભેર્ માનવજાતને આપી. જેથી માનવજાતન ે

નવુું જીવન, ઈચવિની સુંગતમાું આશીવાષરદત જીવન જીવવાની બીજી એક તક 

સાુંપિી.  

     મરિયમે સમાજના પિઘાઓનો શ્વિાિ કયાષ શ્વના, બીક િાખ્યા શ્વના પ્રભનુી 

યોજનામાું પોતાને સહકાિરૂપે એક દાસીના પાત્ર તિીકે નમ્રતાપવૂષક સુંમશ્ત આપી.    

     યસુફે પોતાનાું શમણાુંઓને થથાન આપ્યા શ્વના દવેની યોજનામાું સહકાિ 

આપ્યો.  

     ભિવાિોએ પોતાનાું ઘેર્ાુંની સિુક્ષાનો શ્વિાિ કયાષ શ્વના બાળ ઈસનુા જન્મની 

વધામણીનો થવીકાિ કયો અને પરિણામે બાળ ઈસનુાું-દેવપુત્રનાું દશષન કિી શક્યા.  

    માગીઓએ સત્યની ખોજ જાિી િાખી ત્યાિ ેનવા જન્મેલા િાજાને ત્યાિ ેતેઓ 

નવા જન્મલેા ઈસ ુિાજાન ેપ્રભ ુતિીકે થવીકાિી નજિાણું ધિીને ઈસનુા જન્મની 

વધામણી જગતન ેજાહેિ કિી શક્યા કે, એ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી પણ િાજા, 

પ્રમુખા યાજક અને દવેનુું હલવાન-માનવજાતની ખુંિણીને માર્ે વધેનાિ છે.  

      જ્યાિે જ્યાિે આપણે પ્રભનુુું િાજ્ય આપણી મધ્યે લાવવામાું આપણો ફાળો 

આપીએ છીએ ત્યાિે પ્રભનુું િાજ્ય આપણી મધ્યે આવ ેછે. એર્લુું જ નહીં પણ 

આપણને અનેકગણા આશીવાષદો મળે છે. પ્રભુના નામમાું સતાવણી, અપમાનો, 

સહન કિીએ છીએ ત્યાિ ે તેના આશીવાષદો ભિપૂિપણે હોય છે. હુંમેશાું જ્યાિે 

આપણાું કપૃાદાનો, સમય, નાણાું, સેવાઓ, પ્રભનુી યોજનામાું વાપિીએ અન ે

આપણ ેઆશીવાષરદત બનીશુું, પણ તે ઉપિાુંત ઈચવિના િાજ્યની વૃશ્ધ્ધમાું આપણ ે

ઈચવિના સહકાયષકિો તિીક ેકામ કિવાનુું માન મળે છે.   

     થવીકાિવુું: જ્યાિે કોઈ પણ ભરે્ જ્યાું સુધી વયશ્ક્ત થવીકાિતી નથી ત્યાું સુધી તે 

વથતુ તનેી બની શકતી નથી. ભેર્ ત્યાું જ પિી િહે છે. ઈચવિે પ્રભ ુઈસમુાું મનષુ્યન ે

પાપોની માફીની ભરે્ આપી છે. પિુંત ુ જ્યાું સુધી વયશ્ક્ત ઈસ ુ શ્િથત પિના 

શ્વચવાસ દ્વાિા પાપોની માફીનો થવીકાિ કિતી નથી ત્યાું સધુી તે વયશ્ક્ત ઈચવિથી 

શ્વમુખ  છે. તે વયશ્ક્તને પાપોની માફી મળતી નથી. અને પ્રભનુાું વિનો પ્રમાણ ે

“જે કોઈ ઈસુ શ્િથત પિ શ્વચવાસ કિ ેછે અને ઈચવિ તિીક ેથવીકાિે છે.        
સપ્ર્ેમ્બિ, ઓક્ર્ોબિ,  નવમે્બિ અને િીસમે્બિે-2015 શ્વઝા બલુરે્ીન 

ફશે્મશ્લ કરે્ગેિી  ઓગિ-2015 સપ્ર્ે-2015 ઓક્ર્ો-2015 નવ-ે2015  ફેબ્રુઆિી-2015   

F-1 01 Nov-07 15-Dec-07 15 Jan-08 22 Feb -08   

F-2 A 15-Dec-13 01 Mar-14 15 Apr-14 15 May-14   

F-2 B 15 Nov-08 22 Dec-08 15 Jan-09 08 Feb-09   

F-3 08 Apr-04 08 May-04 22 May-04 15 June-04   

F-4 01 Dec-02 15 Jan-03 08 Feb-03 01 Mar-03     

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 િીસમે્બિે -2015ની શ્વઝા શ્વગત નીિે મુજબ છે:-   
F-1-અમેરિકન સીર્ીઝનનાું સગીિ સુંતાનો અને 21 વર્ષ કે તથેી વધ ુ ઉંમિનાું 

અપિશ્ણત સુંતાનો-22 February-2008 (આ મશ્હને 38 રદવસ આગળ વધી   

નોંધ: (યએુસ સીર્ીઝનનાું પશ્ત/પત્ની, યએુસ સીર્ીઝનનાું 21 વર્ષથી ઓછી 

ઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાન, યએુસ સીર્ીઝનનાું માતા/શ્પતાને શ્નકર્તમ કરુ્ુુંબજન 

તિીક ેતત્કાલીન શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્નર્ક શ્વઝા-ક્વોર્ા મયાષદા લાગુ પિતી નથી 

F-2 A ગ્રીનકાિષધાિકનાું પશ્ત/પત્ની અને 21 વર્ષથી ઓછી ઉંમિનાું અપિશ્ણત     

  સુંતાનો-15 May-2014 (આ મશ્હન ે30 રદવસ આગળ વધી છે)         

F-2 B– ગ્રીનકાિષધાિકનાું 21વર્ષ ક ેતથેી વધ ુઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાનો- 

 08 February-2009 (ગયા મશ્હનાથી 24 રદવસ આગળ વધી છે)     

F-3–અમેરિકન સીર્ીઝનનાું પિશ્ણત સુંતાનો-15 June-2004 (ગયા  

મશ્હનાથી 24 રદવસ આગળ વધી), યુએસ સીર્ીઝન માબાપ માર્ે સારુું)     

F-4–US સીર્ીઝનનાું ભાઈ/બને, ઓિમાન ભાઈ/બને-01March-2003       

 (ગયા મશ્હનાથી 21 રદવસ આગળ વધી છે, જે ભાઈ-બને માર્ ેઠીક સમાિાિ)   

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

ઉપિોક્ત બલુરે્ીન મજુબ જો આ મશ્હન ેફાઈલ કિવામાું આવ ેતો.. F-1 માર્ે 7 

વર્ષથી વધ ુિાહ જોવી પિે.  F-2 A હવે છેલ્લા 4 મશ્હનાથી આગળ જાય છે, 

તેથી 2વર્ષ જેર્લી િાહ  જોવી પિશે. F-2 B માર્ ે7 વર્ષ 6 મશ્હના િાહ જોવી 

પિે. F-3 માર્ે 12 વર્ષથી વધ ુિાહ જુઓ અને F-4 માર્ે 13-14 વર્ષ િાહ જોવી 

પિ,ે F-3 જે પિશ્ણત સુંતાનની માતા કે શ્પતાએ કિલેી ફાઈલના કિતાું F-4-જે 

ભાઈ કે બહને ેપોતાના ભાઈ કે બહને માર્નેી ફાઈલ વહલેી આગળ વધે છે.   

* ‘બ્લિ િીલેશન’-લોહી સુંબુંધે પશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બને, સુંતાનો, માતા/શ્પતાની-  

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

જોયા શ્વના થપોન્સિશીપનાું પપેિો યએુસ શ્વઝા સેન્ર્િમાું મોકલી દવેાું પણ શ્વઝાકોલ 

આવયા બાદ સગાુંને મોકલવાું શ્હતાવહ છે.   

ખાસ નોંધ:-ઉપિોક્ત નવમે્બિ, ૨૦૧૫ના વીઝા બલુરે્ીનની શ્વગત જોવાથી એક 

બાબતે નવાઈ જણાય છે. ફશે્મલી કરે્ગેિી 1માું યુએસ સીર્ીઝનનાું 21 વર્ષ ક ેતથેી વધ ુ

ઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાનો માર્ેની તાિીખ-15-January-2008 છે, જ્યાિ ેફશે્મલી 

કરે્ગેિી 2 B માું ગ્રીનકાિષધાિકનાું 21વર્ષ કે તથેી વધ ુ ઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાનો 

માર્ેની તાિીખ 15-January-2009 છે. આમ યએુસ સીર્ીઝન કિતાું 

ગ્રીનકાિષધાિકનાું 21વર્ષ કે તથેી વધ ુઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાનોની ફાઈલ આગળ િાલે 

છે, જેથી યુએસ સીર્ીઝન કિતાું “ગ્રીનકાિષધાિક”ને વધ ુફાયદો થાય છે! આથી જો 

“ગ્રીનકાધાિક” માબાપે પોતાનાું 21વર્ષ કે તથેી વધ ુ ઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાનોની 

ફાઈલ 2009માું કિી હોય અન ે અત્યાિે તઓે યુએસ સીર્ીઝન બનીને પોતાની 

“ગ્રીનકાિષધાિક તિીકેની ફાઈલ ‘અપગે્રિ’ કિાવે તો ત ેફાઈલ 15-January-2008માું 

જવાથી સુંતાનને આવવામાું મોિુું થાય અન ે એનો કોઈ ઉપાય નથી. જો તઓે 

સીર્ીઝન થયાું ન હોત તો તેમનુું સુંતાન 08 February-2009 ની તાિીખ મુજબ 

અમેરિકામાું વહલેુું આવી શકત!          
િોજગાિ આધારિત વીઝા બલુરે્ીન િીસેમ્બિે -2015 

કરે્ેગિી અગ્રતા તાિીખ ગયા માસથી આગળ/પાછાળ  

E 1-શ્નષ્ણાત કામદાિો  તત્કાલ  વતષમાન   

E 2- ધુંધાકીય િીગ્રીધાિકો  01 July 2009   

(સાિા સમાિાિ)  
ગયા માસથી  2 વર્ષ 10 માસ  
આગળ ગઈ  

 

E 3- કુશળ કાિીગિો  01 July 2005   

(સાિા સમાિાિ) 

ગયા માસથી  1 વર્ષ 4 માસ   
આગળ ગઈ  

 

E W-અન્ય કામદાિો  01 July 2005   

(સાિા સમાિાિ) 

 ગયા માસથી  1 વર્ષ 4 માસ   
આગળ ગઈ 

 

E 4- િોક્કસ પ્રકાિના 

વસાહતીઓ 

તત્કાલ વતષમાન   

E 5-િોજગાિી ઉત્પન્નકતાષ   તત્કાલ વતષમાન  

ધાર્નમક વયશ્ક્તઓ  તત્કાલ   વતષમાન   

* અમેરિકામાું િહેતા જે કોઈ શ્િથતી ભાઈબનેને American Christian 

News મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો પોતાનુું પોથર્લ અથવા ઈ-મઇેલ એડ્રસ, 

તુંત્રીશ્રીને મોકલવા શ્વનુંતી! તુંત્રીનુું સિનામુું અન ે ઈ-મઇેલ નોંધી િાખશોજી!    
Editor-ACN, 144 Strawberry Hill Ave,   Woodbridge, NJ 07095 

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

“અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝૂ” સજુ્ઞ વાિકોન ે

“નાતાલ’-નતૂન વર્ષનો રદલપવૂષક શભુચે્છા પાઠવ ેછે! 
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* ખાસ સિૂના:- American Christian News (ACN) માું પોતાના લેખ 

પ્રશ્સધ્ધ કિવાની ઈચ્છા ધિાવનાિ ે પોતાનાું તમામ લખાણ સીધાું જ તુંત્રીશ્રીના 

સિનામ ે મોકલવાું. જાન્યઆુિી ૨૦૧૬ના મશ્હનાની ૧૫-૨૦ તાિીખ સધુીમાું 

બાિોબાિ તુંત્રીન ેમોકલીને સહકાિ આપવા શ્વનુંતી!  

-લખાણની શરૂઆતમાું લખેકે પોતાનુું નામ, સિનામુ અને ફોન નુંબિ અન ેજો હોય 

તો ઈ-મેઇલ એડ્રસ સાથે લેખ મોકલ્યાની તાિીખ અિૂક લખવી.    

*  “ગજુિાતી કેથશ્લક સમાજ ઓફ યુએસએ”ના ઉપિમ ેદિ વર્ષની જેમ આ સાલ 

પણ “રિથમસ સેલીબ્રેશન” યોજે છે. તાિીખ ૨૬ રિસમે્બિ, ૨૦૧૫ના શશ્નવાિ ે

સાુંજના ૫:૦૦ વાગ્યે ઉજવણીની શરૂઆત થશ.ે “રિથમસ ઉજવણીનુું થથળ છે; 

St. Matthews the Apostle Church Hall, 81 Seymour Ave, 

Edison, NJ 08817 કાયષિમમાું પ્રવેશ શ્વનામલૂ્યે છે. કાયષિમમાું સાુંથકૃશ્તક 

આઈર્મ્સ, રિથમસનાું ગીતો, ગિબા, દાુંરિયા અને સનેિો અને બીજુું  બધુું ઘણું 

મનોિુંજન િજૂ થશ.ે કોઈ પણ ગજુિાતી રિશ્ચિયન પરિવાિ સાથે ભાગ લઈ શક ે

છે... પણ અનકુૂળ વયવથથા તેમજ િીનિ અુંગે યોગ્ય તૈયાિી માર્ે “રિથમસ 

સલેીબ્રશેન”માું કરે્લી સુંખ્યામાું આપ ભાગ લનેાિ છો ત ેઅુંગ ેતા. ૨૦ િીસમે્બિ, 

૨૦૧૫ સધુીમાું નીિનેા ફોન નુંબિ ઉપિ જાણ કિવા નમ્ર શ્વનુંતી છે;  

Raj Macwan-908-472-9448 * Jagadish Christian-201-240-6019 

Kirit Jakaria-845-981-9816 * Joseph Parmar-732-855-0596  

આ પ્રોગ્રામમાું આપ વયશ્ક્તગત કે સમૂહમાું કોઈ સાુંથકૃશ્તક આઈર્મે-નૃત્ય, રિથમસ 

સોંગ્સ, િજૂ કિવા ઈચ્છતા હો તો ઉપિના ફોન નુંબિ પિ આપ સુંપકષ સાધીન ે

યોગ્ય ગોઠવણ કિી શકો છો. સુંથથા સહર્ષ આપને શ્નમુંત્રણ પાઠવ ે છે. સાુંજના 

૫:૦૦ કલાક ેશરૂ થનાિ કાયષિમ સાુંજના ૧૦:૩૦ સુંપન્ન થશ.ે    

       શ્વનુંશ્ત: આખા વર્ષ દિમ્યાન આપને ઘિ ે ર્પાલ/વેબ સાઈર્ માિફત ે

“અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝૂ” શ્નયશ્મત પહોંિાડયાું છે. હવે આપનો વાિો છે એનો 

પ્રશ્તસાદ આપવાનો-ર્ૂુંકમાું લખી મોકલશો કે શુું ગમે છે અને શુું નથી ગમતુું. 

વાિકોના અશ્ભપ્રાય જાણીને આનુંદ થશ.ે    

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

(1) “અમરેિકામાું સીશ્નયિોન ેમળતા લાભો”-$12.00 (શીબપગ સશ્હત),  

(2) “યએુ સીર્ીઝશીપ ગાઈિ”-$10.00, (શીબપગ સશ્હત), યએુસ સીર્ીઝનશીપ 

મળેવવા માર્ ેનવા N-400 ફોમષની સમજ અન ેહવે 21 પાનના નવા ફોમષ અુંગનેા 

પ્રચનોિિ સાથ ેઅદ્યતન 2014ની નવી આવશૃ્િ. 

(3) “ડ્રાઇબવગ ઈન યએુસએ ર્થેર્ ગાઈિ” (અમેરિકાનાું 50 થર્ટે્સ માર્ે)-$7/ 

(શીબપગ સશ્હત)નો િેક/મનીઓિષિ Josh Foundation નામ ે લખીને એક 

શ્િઠ્ઠીમાું નામ, સિનામુું અન ેફોન નુંબિ અને 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.  

િજીથર્િ મઈેલ કિવી નશ્હ.     
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Community Paper soliciting your Co-operation 
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“Gujarati Christian Church” 

17, Dart Mouth Ave, Avenel, NJ 07001-1804 

Phone # (732) 750-4064-(Ruthben Christian)  

-“બાઈબલ થર્િી”ના જવાબો શ્રીમતી રૂથબને રિશ્ચિયનને સિનામે મોકલવા શ્વનુંતી છે. 

મેરિકેિ”નો Part D-‘પ્રીથિીપ્શન ડ્રગ પ્લાન’ બદલવા માર્નેો ‘ઓપન 

એનિોલમને્ર્ પીરિયિ”નો છેલ્લો રદવસ 7 િીસેમ્બિ, 2015 છે. આ સમયગાળો 

જેઓ ફક્ત “મેરિકેિ:”ના લાભાથી હોય તેઓને માર્ે જ હોય છે. “મેરિકેઈિ”ના 

લાભાથીઓ માર્ે નથી. કમેક,ે મેરિકેઈિ”ના લાભાથીઓ વઢષમાું ગમ ે ત્યાિ ે Part 

D-‘પ્રીથિીપ્શન ડ્રગ પ્લાન’ બદલી શક ેછે.   

* જેઓ કોઈપણ હલે્થ ઈન્થયોિન્સ શ્વનાના હોય તેઓને માર્ે “ઓબામા હેલ્થ 

ઈન્થયોિન્સ” મેળવવા અિજી કિવાનો ‘ઓપન એનિોલમેન્ર્ પીરિયિ”નો પ્રથમ 

તબક્કો િીસેમ્બિ ૧૫, ૨૦૧૫ના િોજ પૂિો થાય છે. એર્લે જેઓ રિસેમ્બિ ૧૫, 

૨૦૧૫ના િોજ િાત્રીના ૧૨ વાગ્યા સુધીમાું “ઓબામા હલે્થ ઈન્થયોિન્સ” 

મેળવવા અિજી કિી દેશ,ે તેઓને જાન્યુઆિી ૧, ૨૦૧૬થી પોત ે જે હેલ્થ 

એજન્સીનો પ્લાન પસુંદ કયો હશ ેતેનુું ‘હેલ્થ કવિજે’ િાલુ થઈ જશ.ે     

* જેઓ િીસેમ્બિ ૧૫, ૨૦૧૫ના િોજ “ઓબામા હલે્થ ઈન્થયોિન્સ” મેળવવા 

અિજી ન કિી શક્યા હોય તેઓ િીસેમ્બિ ૧૬, ૨૦૧૫થી જાન્યુઆિી ૧૫, 

૨૦૧૬ સુધીમાું “ઓબામા હલે્થ ઈન્થયોિન્સ” મેળવવા અિજી કિી દેશ ેતેઓન ે

ફેબ્રુઆિી ૧, ૨૦૧૬થી પોત ે જે હેલ્થ એજન્સીનો પ્લાન પસુંદ કયો હશ ે તેનુું 

‘હેલ્થ કવિજે’ િાલુ થઈ જશ.ે    

* જેઓ જાન્યુઆિી ૧૬, ૨૦૧૬થી જાન્યુઆિી ૩૧, ૨૦૧૬ સુધીમાું “ઓબામા 

હેલ્થ ઈન્થયોિન્સ” મેળવવા અિજી કિી દેશ ેતેઓને માિષ ૧, ૨૦૧૬થી પોત ેજે 

હેલ્થ એજન્સીનો પ્લાન પસુંદ કયો હશ ેતેનુું ‘હેલ્થ કવિેજ’ િાલુ થઈ જશ.ે         

* જેઓ જાન્યુઆિી ૩૧, ૨૦૧૬ સધુીમાું “ઓબામા હલે્થ ઈન્થયોિન્સ” 

મેળવવા અિજી ન કિી શક્યા હોય તેઓન ેમાર્ે “થપશે્યલ ઓપન એનિોલમને્ર્ 

પીરિયિ” જાહેિ થાય ત્યાિ ેઅિજી કિવાની તક મળવાની શક્યતા ખિી.     

* “ઓબામા હેલ્થ ઈન્થયોિન્સ” મેળવવા અિજી કિવાની તા. નવમે્બિ ૧, 

૨૦૧૫થી શરૂ થયેલા “ઓપન એનિોલમેન્ર્ પીરિયિ” બાદ ત્રણ ‘વીક’માું 

576,000 અિજદાિો પોતાના પ્લાન પસુંદ કિીને “ઓબામા હેલ્થ ઈન્થયોિન્સ” 

માું જોિાયા છે. જે ગયા વર્ષ-૨૦૧૪ની આ જ સમયગાળામાું “ઓબામા હલે્થ 

ઈન્થયોિન્સ”માું જોિાયા કિતાું 13% ઓછી સુંખ્યા છે. ગયા “ઓપન 

એનિોલમને્ર્ પીરિયિ” શરૂ થયાના ત્રણ ‘વીક’માું 664,000 લોકોએ અિજી કિીન ે

“ઓબામા હેલ્થ ઈન્થયોિન્સ” ખિીદ્યો હતો. આમ આ વર્ે “ઓબામા હેલ્થ 

ઈન્થયોિન્સ” ખિીદવાનો દિ ધીમો ગણાય.        

-“ મેરિકેિ ”થવીકાયાષ પછી જોબ માિફતે મળતો Part B પ્રકાિનો હેલ્થ 

ઈન્થયોિન્સ જ્યાિે પણ બુંધ થાય ત્યાિ પછી મોિામાું મોિો ૮ મશ્હના પછી 

“મેરિકેિ”નો Part B થવીકાિવાથી ‘લેર્ પેનલ્ર્ી’નો પ્રચન િહેતો નથી .આ ૮ 

માસ દિશ્મયાન વયશ્ક્ત ઈચ્છે તો ‘ફેિિલ લો’ મજુબ  CRBRA હેલ્થ ઈન્થયોિન્સ 

થવીકાિી શક ે છે .અન ે ‘લેર્ પનેલ્ર્ી’નો પ્રચન િહેતો નથી .યાદ િહે  “ મેરિકેિ ”

થવીકાયાષ પછી Part Bનુું માશ્સક શ્પ્રશ્મયમ આજીવન િૂકવવાનુું હોય છે   . 

* યાદ િહે ક,ે  “ મેરિકેિ ”- Medicare અને  “ મેરિકેઈિ ”-Medicaid – બુંન ે

ગવમેન્ર્ની યોજનાના હલે્થ ઈન્થયોિન્સ છે      .  
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