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તતં્રીની કલમે આ પત્ર... માણસોન ે પોતપોતાની ઋતુની 

પસંદગી અલગ અલગ હોય છે. આ િષે ગિમીથી ઈશ્ન્િયાના  

લોકો ત્રાસી ગયાના હિેાલો છે. િધ ુ ગિમી અન ે પાણીની 

અછતનો કોઈ ઉપાય સિકાિ કિી શકી નથી, ત્યાિે િિસાદનું મહત્ત્િ લોકોન ે

સમજાય છે. પયાાિિણના શ્નષણાતંો િધુ પિતું ઉષણતામાન અને પાણીની અછત 

માટે હાશ્નકાિક કેશ્મકલના યોગ્ય શ્નકાલનો અભાિ, કાિણભૂત હોિાનુ ંજણાિ ે

છે, તો પાણીની અછત માટ ે િકૃ્ષોનો ઉછેિ, પાણીનો સગં્રહ ઉપાય હોિાનુ ં

જણાિે છે. આ માટે લાંબા કે ટૂકંા ગાળાની યોજનાઓ થતી નથી અને જો 

યોજના થઈ હોય તો તેનો અમલ ટલ્લે િિતો હોય છે.  

         એક સીધી સાદી સમજ સૌન ે છે ક,ે િાણીમાત્રને હિા, પાણી અન ે

ખોિાક જીિનની મુખ્ય જરૂરિયાતો છે. કદુિતમા ંઆ ત્રણે ભિપૂિ િમાણમાં છે. 

મનુષય શ્સિાયના ં જીિો તો કુદિત ઉપિ આધાિ િાખતાં હોય છે, તેઓ કોઈ 

યોજના ઘિતાં નથી. જ્યાિે મનષુયો આ ત્રણેય જીિન જરૂરિયાતો માટે મુશ્કેલી 

સજાતા હોય છે. જેનો સૌથી િધુ ઉપયોગ અન ેબગાિ મનુષયો જ કિતા હોય છે.  

      પયાાિિણ શ્િજ્ઞાન જણાિ ેછે કે, ૧ મનુષયને પૂિતો ઓશ્સસજન મળે તે માટ ે

૨૨ િૃક્ષો હોિાં જિીિી છે. ૧૮ માણસો માટે એક એકિમા ંિૃક્ષો ઉછિેલા ંહોય તો 

તે િૃક્ષોથી ઉત્પન્ન થતો ઓશ્સસજન યોગ્ય પૂિિઠો ગણાય છે. આપણ ે િહેતા 

હોઈએ એ શ્િસ્તાિમાં કટેલા ંિૃક્ષો પયાાિિણના શ્િજ્ઞાન મજુબ યોગ્ય િૃક્ષો ધિાિતો  

છે? આ ફસત િોખ્ખી હિા જે મફતમાં ,અળે છે તનેી જરૂરિયાતની િાત થઈ.  

     િૃક્ષોની આ યોગ્ય જરૂરિયાત સંતોષાય તો બીજી બ ેમુખ્ય જરૂરિયાત-પાણી 

અને ખોિાકની અછતનો િચન જ ઊભો થાય નહીં! કહેિાય છે, ‘િિસાદ પહેલે 

િિસે પહાિોમાં ને પછી િિસે   ઝાિોમા’ં   

    મનુષયન ે પોતાની િાથશ્મક જરૂરિયાત માટે શ્િિાિીને યોગ્ય યોજનાઓ 

ઘિિાનો ન ે તેનો અમલ કિિામાં િસ જણાતો નથી. શ્મત્રો! આ મુખ્ય 

જરૂરિયાતોની િજૂઆત કિીને મનુષયની િાથશ્મક જિાબદાિી અગંે શ્િિાિિાનુ ં

મન થાય છે. જીિસૃશ્િ સ્િભાિે જ ‘માણસુિુ’ં હોય છે. મનષુયને અન્ય મનુષય 

સાથે મળિાનું ગમે છે. કશી પણ લાઈનમા ં કોઈ એક મશ્હલા પોતાના 8-10 

માસના બાળકને તેિીને ઊભી હોય અને પાછળ પાંિ-છ માણસો પછી બીજી કોઈ 

મશ્હલા પોતાના 10-12 માસના બાળકને તેિીને ઊભી હોય તો તે બ ે બાળકો 

એકબીજાની સામે જોશે, હસશ,ે હાથથી ઈશાિો કિશ,ે જો િાલતા ં હોય તો 

પોતાની માતાની કૂખથેી ઉતિી એકબીજાની પાસે જશ.ે પિસ્પિ િમે આપિો-આ 

િકાિની માનિીય િૃશ્િ જેન ેમનષુયની સ્િાભાશ્િક િાથશ્મક જિાબદાિી ગણાય 

તે બાળકોમાં જન્મજાત પિેલી હોય છે. બાળક પુખ્તિયનુ ં થતા ં જીિનના 

અનભુિો તનેામા–ંપિસ્પિ િેમની આપિાની જિાબદાિી અગંે સભાનતા 

ગુમાિતું જાય છે.  

     “માણસ એકલો િહે એ સારં નથી. હંુ એને લાયક મદદ કિનાિ બનાિીશ.-

ઉત્પશ્િ: ૨:૧૮. િભનુી ઈચ્છા છે કે, મનુષય પિસ્પિ સહાયક બનીન ેિહે. િભનુી 

આ ઈચ્છા પૂિી કિિા મનુષયોએ પિસ્પિ સહાયક બનિુ-ંએ િભએુ સોંપેલી 

જિાબદાિી ગણાય! પિસ્પિ િેમ આપિો અને પિસ્પિ સહાય કિિી- આ બ ે

મુખ્ય િાથશ્મક જિાબદાિીનો શ્િિાિ કિીએ તો... હાલમા ંઆ સબંંધે િાસ્તશ્િક 

પરિશ્સ્થશ્ત શી છે? તેિો િચન ઊભો થાય અને તનેો જિાબ શોધિો જરૂિી 

ગણાય. આ બ ેજિાબદાિી સૌિથમ પશ્ત-પત્નીની બની િહે છે. “એટલે પછી 

પશ્તપત્ની બે નશ્હ િહેતા ંએક જ બની જાય છે. આથી ઈચિિે જેમન ેસાથે જોડયા ં

છે તેમને માણસ ેછૂટાં ન પાિિાં.”-માથ્થી: ૧૯: ૪.        

અહીં પિસ્પિ િમે, પિસ્પિ સહાય, પશ્તપત્ની બે નશ્હ, પણ એક બનીને િહે અન ે

આ બનંેન ે િભુએ જોડયા ં છે, જેમન ે ‘માણસ’ે છૂટા ં પાિિા ં નશ્હ. અહીં 

પશ્તપત્નીને અન્ય ત્રીજી કોઈ વ્યશ્સત છૂટા ંપાિી શક ેનશ્હ, તેમ કહેિાયંુ છે. આથી 

મનુષયની આ એક જિાબદાિી ક,ે કોઈ પશ્તપત્નીના ઘિસંસાિમાં િખલ ઊભી 

કિીન,ે તેઓ િચ્િ ેઅણબનાિ થાય અને એ બે જણ છૂટાં પિ-ેતેમના ‘છૂટાછેિા’ 

થાય તે માટ ેકોઈએ પણ શ્નશ્મિ બનિુ ંનશ્હ. પણ... અન્ય કોઈ નશ્હ પિંત ુપશ્ત  ક ે

પત્ની, અથિા બનંે પિસ્પિ ઝગિ,ે મતભેદો થતા ં મનભેદ થાય અને બંને સાથ ે

િહેિા તૈયાિ ન હોય ને ‘રિિોસા’-છૂટાછેિા-ફાિગતી-નો શ્નણાય લેિાય તે િભનુ ે

પસંદ નથી. આમ મનુષય તિીક ે પશ્ત કે પત્ની-સ્ત્રી અને પુરૂષ ે લગ્ન સંબંધ 

શ્નભાિિો તે મુખ્ય જિાબદાિી બની િહે છે. 

      આજના સમયમાં ‘છૂટાછેિા’, બધા સમાજમાં સામાન્ય બાબત બની ગઈ 

છે. નિ અને નાિી લગ્નગ્રંશ્થથી જોિાય, તેિો સામાશ્જક સંસ્કાિ જોખમમાં છે. 

છૂટાછેિા લેનાિ પુરૂષ અને સ્ત્રી-બંને પોતાની િાથશ્મક જિાબદાિીમાંથી છટકી 

જાય છે. જો પશ્તપત્ની આજીિન સાથ શ્નભાિે તો.. તઓે માતા અને શ્પતા બન ે

ત્યાિ ેસંતાનન ેઉછેિિાની જિાબદાિી આિે છે. પોતાનાં સંતાનોને સાિા નાગરિક-

સાિા ‘શ્િચિનાગરિક’ બનાિિાની ખાસ જિાબદાિી આિી પિે છે.  

    આમ પછી તો બાળક, પુત્ર કે પુત્રી તિીક,ે સ્ટુિન્ટ તિીક,ે ભાઈ કે બહેન તિીક ે

ઘણી બધી જિાબદાિીઓથી જીિન શ્નભાિ ેતો કુટુંબ અને સમાજમાં સુખ અન ે

શાંશ્ત જળિાતી િહે. આજની દશુ્નયામાં મનષુયની શ્િશ્િધ જિાબદાિી અંગનેુ ં

શ્િત્ર દુ:ખદાયક છે. દેશનો િહીિટ કિતી સિકાિો, સિકાિી ઉચ્િ અને અન્ય 

કક્ષાના કમાિાિીઓ, કેળિણી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા િહીિટદાિો, શ્શક્ષકગણ, િગેિ ે

સિકાિી શ્નયમો મુજબ જિાબદાિીઓ શ્નભાિતા નથી. સિકાિના દિેક ક્ષતે્રમા ં

લાંિ-રચિત, ભ્રિાિાિ, પાણી-પીણાં,ખોિાકની િીજિસ્તુઓમાં ભળેસેળ અન ે

અને ભાિિધાિાથી ત્રસ્ત આમઆદમી જીિના શ્નભાિિા મથામણ કિતાં હાિી 

જાય. અિે જગતનો તાત કહેિાતો ખેિૂત આત્મહત્યાનો માગા લે, બહુ ચિતાજનક 

પરિશ્સ્થશ્ત માટે જિાબદાિ કોણ? િોજેિોજના સમાિાિોમા ં હત્યા, માિામાિી, 

બળાત્કાિ, િોિ અકસ્માતોમાં અિિેાટીભયાાં મોત, િગે િગેિે.. કટેલંુ હૃદયદ્રાિક 

લખાણ અન ેટીિીમાં જીિંત િસાિ, િગેિે કેમ િધી િહ્ું છે? .  

   િળી મનષુય ધમા, કમા, સેિાની િિૃશ્િઓની જિાબદાિી તન, મન અન ેધનથી 

શ્નભાિતા હોિાના પણ દાખલા જાણિા મળે છે. સામાન્ય જીિન જીિતા, સખત 

પરિશ્રમથી માંિ િોચજદો ખોિાક મળેિતા ંમનુષયોને કશી સમજ પિતી નથી કે કમે 

આમ બની િહ્ું છે? એક તિફ િૈભિી જીિન-ધનસપંશ્િમાં આળોટતા મૂઠ્ઠીભિ 

ધનાઢ્યો તો બીજી તિફ કિોિો મનષુયો માંિ માંિ જીિી િહ્ાં છે, આમ કેમ?      

   ઘણા િચનો છે. ભવ્ય મંરદિો, સોનાના ખજાનાથી ભિેલો મંરદિોનો ભંિાિ-આ 

બધું કોના, કયા, કેિા સુખ માટ?ે કોઈ િોસકસ શૈતાશ્નક શશ્સત શ્િચિને આજની 

પરિશ્સ્થશ્તમાં મકૂી િહી છે. “જ્યાિ ે હજાિ િષા પૂિા ં થશ ે ત્યાિ ે શેતાનન ે તેના 

કાિાગાિમાંથી છૂટો કિિામાં આિશ.ે અને તે પૃથ્િીના િાિ ે ખણૂામા ં િસતી 

િજાઓન,ે એટલે કે ‘ગોગ’ અને ‘માગોગ’ને ગેિિસ્ત ે દોિિાને અન ે યુધ્ધ માટ ે

એકત્ર કિિાને બહાિ આિશ.ે એ લોકોની સંખ્યા સમુદ્રની િેતી જેટલી છે. એ 

લોકોએ શ્િશાળ ધિતી ઉપિ ફિી િળી પુણ્યજનોની છાિણીને અને ઈચિિની 

પ્યાિી નગિીન ેઘેિો ઘાલ્યો.”-િકટીકિણ: ૨૦:૭- ૯     

A mother understands what a child does not say.  
                                                ~Author Unknown       

The greatest thing a FATHER can do to his children, is to 

love their mother.- Anjaneth Garcia Untalan              -Page 01   
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            “... અન ેમન ેદૃશ્િ પ્રાપ્ત થઈ.” –જોઈસી રિશ્ચિયન (Union City, NJ)   

િક્ષુઓ તેની ભણી ન્હોતા કાિણ હુું અુંધ હતો. છતાું પણ તનેી પ્રમેભિી નજિ 

માિા સમગ્ર અશ્તતત્ત્વ ભણી અશ્વિતપણે મુંડાયેલી હતી. હુું તો તેને શ્નહાળી 

શકતો ન્હોતો, તે મન ેશ્નહાળી િહ્યો હતો.  

     માિાું નયનો પિ અુંધકાિનો પટ છવાયેલો હતો પણ તેની અસીમ કપૃા, 

િ ુંબકસમ મને તેની ભણી ખેંિાતી િહી. તે મને ખેંિતો ગયો.... હુું ખેંિાતો િહ્યો.  

    હૃદયની તમન્ના તલસતી િહી, શ્વહ્વળ મન પોકાિતુું હતુું. તે આપવા આત િ 

હતો, હુું પામવા અધીિ હતો.  

    અિાનક તનેો શ્નિોગી તપશશ માિા સમગ્ર અશ્તતત્ત્વને તપશી ગયો. અુંધકાિપટ 

હઠી ગયો, િક્ષુઓ ખ લી ગયાું, પ્રકાશનુું સામ્રાજ્ય િેલાઈ િહ્યુું. પણ અિે.... 

િક્ષુઓનો ખોલનાિ દૃશ્િ સમક્ષથી કયાુંય દ િ...દ િ જતો િહ્યો!     

     ભાિ ેભીડમાું હુું દેખતો થએલ અુંધ લાિાિ બની તનેે ઢ ુંઢતો િહ્યો. ભીડ મન ે

શોધતી િહી, હુું તેને શોધતો િહ્યો. ભીડ મને પ છતી હતી, “કોણ ે તને દેખતો 

કયો?” માિી પાસ ેયોગ્ય જવાબ ન્હોતો. છેવટે હુું પણ એ જ ભીડમાું ભળી ગયો. 

     આજે માિી વ્યથા હુું કોને કહુું?   

    દૃશ્િશ્વહોણો હુું ત્યાિ ે તો તેની સમક્ષતાની પ્રતીશ્ત કિી શકતો હતો. આજે 

જ્યાિે દૃશ્િ છે ત્યાિ ેદૃશ્િનો દેનાિ દ િ નીકળી ગયો છે.  

    ભીડમાું હુું ભટકી િહ્યો છુું. પણ તપુંદનો જગાડનાિ, દૃશ્િનો દનેાિ કયાું જતો 

િહ્યો છે?     

     દ િ દ િ શ્ક્ષશ્તજ પિે દૃશ્િ પડ ેછે, પણ હુું આજે અસહાય છુું કાિણ ખોજ તેની 

કરું છુું પણ તે મને જડતો નથી.  

     હે મજુ દૃશ્િનાદનેાિ, દિ દિની ઠોકિો ખાઈ હુું હવ ેશ્રશ્મત થઈ ગયો છુું. કાયા 

કમજોિ બની છે, આત્મા તાિે કાજે અધીિ છે. માિા સમગ્ર અશ્તતત્ત્વન ેપલટાવી 

નાખનાિ માિા પ્રાણશ્પ્રય પિમેચવિ, તાિી સમીપથી મને દ િ ના કિ!  

“બાઈબલ તટડી”-મ-ેજ ન ૨૦૧૬ના પ્રચનો: 

શ્વભાગ ૧. નીિનેા પ્રચનોના જવાબો એતતિે, ૨ કાળવતૃાુંત, ૨ િાજા, ૧ 

શમએુલના પતુતકમાુંથી શોધીન ેજવાબ આપો;       

પ્ર. ૧) કયા બે ખવાસીઓએ ગુતસે થઈન ેઅહાચવેિોશ િાજાપિ હાથ નાખવાની 

કોશીષ કિી?   

પ્ર. ૨) િાજાએ પોતાની મુરિકા હાથમાુંથી કાઢી કોને આપી?   

પ્ર. ૩) યોઆશ િાજા થયો ત્યાિ ેતે કેટલા વષશનો હતો અને કટેલાું વષશ િાજ કયુું?   

પ્ર. ૪) કયા લોકોએ આહાઝને ઘેિી લીધો પણ તનેે જીતી શકયા નશ્હ?  

પ્ર. ૫) કોના દ્વાિા આ વિન કહવેામાું આવ્યુું ક,ે “ઇઝાબેલનુું માુંસ શ્યઝએલના 

વાુંટામાું ક તિાું ખાશે? 

પ્ર. ૬) પ્રાિીન લોકોની કઈ કહવેત છે?      

શ્વભાગ ૨. નીિનેા પ્રચનોના જવાબ શ્નગશમન, ઝખાયાશહ, માથ્થી, માકશ અન ે 

પ્રરેિતોનાું કતૃ્યોમાુંથી શોધો;    

પ્ર. ૧) કઈ બીનાથી મુસાનો િોધ તપી ઊઠ્યો? ને તનેુું પરિણામ શુું આવ્યુું? 

પ્ર. ૨) કયા નામનો પુરૂષ પોતાના તથાનમાુંથી ઊગી નીકળશ ેઅન ે યહોવાહનુું 

મુંરદિ બાુંધશ?ે 

પ્ર.૩) કયુું તહોમતનામુું ઈસનુા માથા પિ લગાડયુું?     

પ્ર. ૪) ઈસ ુકઈ જગ્યાએ અને કોનાથી બાશ્પ્તતમા પામ્યો?         

પ્ર. ૫) કોણે દેવને મશ્હમા આપ્યો નશ્હ; એટલે પ્રભુના દ ત ેતેને માયો?   

શ્વભાગ ૩. પ્રરેિતોનાું કતૃ્યો, આમોસ અન ેહઝકીએલના આધાિ ેખાલી જગ્યા 

પ િો;  

પ્ર. ૧) તનેા શ્શષ્યો તનેે  ___, ____. બેસાડીને ___ ઉપિથી ____ મ કયો.      

પ્ર. ૨) તમે ગિીબોને ____ નાખો છો, ને તેની પાસેથી . ___, ____ લો છો.       

પ્ર. ૩) હુું તમાિા ____. ___, છુું  ને તમાિા ____. ___, હુું ____થઈશ નશ્હ.                                                       

પ્ર. ૪) દિુ પોતાના ___ ફિ ેઅને ___ િહે, એમાું મને ____ થાય છે.    

પ્ર. ૫)  પ્રભુ યહોવાહ કહ ેછે ___ મને કુંઈ પણ ____ થતો નથી માટ ે___  અન ે

___ િહો.   

“બાઈબલ તટડી” માિશ-એશ્પ્રલ, ૨૦૧૬ના પ્રચનોના સાિા જવાબો મોકલનાિ 

‘બાઈબલપ્રમેી’ઓની યાદી. સૌને “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”નાું અશ્ભનુંદન!  

૧) તટેલા પિમાિ- નોથશ બગશન, ન્ય  જસી,  

૨) કમુુદીની આિ. સોલુંકી-કનેકટીકટ     

૩) એશ્મલ્યા રિતટી-જસી સીટી, ન્ય  જસી  

૪) િીબેકા ડાયલ-ન્યુયોકશ, ૫) લીલીયન જે. જોન-નોથશ બગશન, ન્ય  જસી,  

૬) ભાનુ રિતટી-કેશ્લફોર્નનઆ  

* “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ”ને મળેલાું દાનની યાદી-           

$10/ એશ્મલ્યા રિતટી-જસી સીટી, ન્ય  જસી    

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

દાન ફકત શ્રીમતી રૂથબેન રિશ્ચિયનના સિનામે મોકલવાું, તુંત્રીશ્રીના સિનામે દાન 

તવીકાિવામાું આવતાું નથી, તેની ખાસ નોંધ લેવી.        

* અમેરિકામાું િહેતા જે કોઈ શ્િતતી ભાઈબનેને American Christian 

News મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો પોતાનુું પોતટલ/ઈ-મઇેલ એડ્રસ, તુંત્રીશ્રીન ે

મોકલવા શ્વનુંતી! તુંત્રીનુું સિનામુું અને ઈ-મેઇલ નોંધી િાખશોજી!                   
Editor-ACN, 144 Strawberry Hill Ave,   Woodbridge, NJ 07095 

Phone No: 732-855-0596  *  Email: jospausa@yahoo.com           
    ઈસ ુશીખવીત પ્રાથશના (ગતાુંકથી િાલુ.. લેખાુંક ૫) 

                 -િેવ. ડો. તનેહલતા પટેલ (Brooklyn, NY)     

તમારું િાજ્ય આવો, જેમ તવગશમાું થાય છે તમે અહીં પથૃ્વી 

પિ તમાિી ઈચ્છા પ િી થાઓ (માથ્થી-૬:૧૦, લ ક- ૧૧:૨) 

I-A અન્ય તથળે ઈચવિના િાજ્યનુું અશ્તતત્વ: આ અિજમાું 

આપણને કટેલીક બાબતો જોવા મળે છે. પ્રાથશના કિનાિ વ્યશ્કત 

ઈચવિને શ્વનુંતી કિ ેછે કે, જે િાજ્ય કે જ્યાું ભ ુંડાઈ, વ્યશ્ભિાિ, 

અપ્રમાશ્ણકતા નથી, પ્રભુ પોતે પ્રકાશ છે, ઈચવિના સવેકો આિાધના કિ ેછે અન ે

ઈચવિનુું મુખ જોવા મળે છે. એવુું િાજ્ય આ પૃથ્વી પિ આવો. (વાુંિો પ્રકટીકિણ-

૨૧ અને ૨૨ના અધ્યાયો)    

1-ઈચવિનુું િાજ્ય આ પૃથ્વી પિ નથી એ હકીકત છે કાિણ ક,ે અહીં આપણી 

ઈચવિથી ભટકી ગયેલાુંઓ, અસત્ય િાહનાિા અને આિિનાિાુંઓની બહુમશ્ત 

જોવા મળે છે. જેને કાિણ ેઈચવિની ઉત્પન્ન કિેલી કૃશ્ત-મનષુ્યમાું અશ્વચવાસ, 

લડાઈ, વેિભાવના જોવા મળે છે.   

2-પ્રાથશના કિનાિ વ્યશ્કતન ેઈચવિના કટુુુંબમાું તેમનાું બાળકોન ેછાજે તવેુું જીવન 

જીવવાન ેઆદેશ મળે છે.  

I-B દવેનુું િાજ્ય આ પથૃ્વી પિ આવો: આ શ્વનુંતીમાું તમારું એટલે કે બીજા 

કોઈનુું નહીં પણ દવેનુું િાજ્ય અમાિી મધ્યે આવો, એવી શ્વનુંતી આપણે ઈચવિન ે

કિવાની છે. એનો અથશ એવો થયો કે આપણે કબ લાત કિવાની છે કે આપણન ે

દેવની પ્રશ્તમામાું બનાવ્યા હોવા છતાું આપણાું અુંગત અને સામ શ્હક જીવનમાું 

ઈચવિ શ્સવાય અન્ય વ્યશ્કત ક ેપરિબળો કેન્િતથાન-ેપ્રથમતથાન ેછે. તથેી આપણાું 

જીવનોમાું શેતાનના અમલને બદલે પ્રભુની ઈચ્છા પ િી કિવા માટે સહાય 

માગવામાું આવે છે.     

C-મહાન સત્ય: પ્રભ ુઈસ ુશ્િતતના િકત વડ ેઆપણો ઉધ્ધાિ, એટલે ક,ે પાપના 

બુંધનમાુંથી છ ટકાિો કિવામાું આવ્યો છે. તેથી જ્યાિે આપણે પ્રભુ પિ શ્વચવાસ 

કિીએ છીએ અને માફીનો તવીકાિ કિીએ છીએ ત્યાિ ેઆપણે શેતાનનાું નહીં પણ 

ઈચવિનાું બાળકો બનીએ છીએ.   

1-આપણાું જીવનમાું માત્ર જીવનનુું સમપશણ (giving) કિવાથી જ નશ્હ, પણ 

જ્યાિે તેનો (ઈસનુો) તવીકાિ (acceptance) કિીએ ત્યાિ ે દવેના િાજ્યની 
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2-દેવનુું િાજ્ય આશ્ત્મક છે અને તે આપણા જીવનવ્યવહાિ અને િહેણીકિણી દ્વાિા 
જોવા મળે છે. જે વ્યશ્કત દેવના િાજ્યમાું છે તનેુું જીવન પ્રેમ, આનુંદ, શાુંશ્ત, 

ધીિજ, માયાળુપણું, ભલાઈ, શ્વચવાસુપણ, નમ્રતા, દયા અને સુંયમથી ભિપ િ છે. 

(ગલાતી-5:22) અને તનેી સાિી અસિો અન્યજનો પિ પડ ેછે. જે વ્યશ્કત દુન્યવી 

જીવન જીવે છે તનેમાું ભ ુંડા શ્વિાિો, લુંપટપણ, વેિભાવ, અદખેાઈ, ઝગડા, 

ગુતસો, પોતાનુું જ શ્હત સાધવા માટનેા પ્રયત્નો, કુસુંપ, પક્ષાપક્ષી, ઈષાશ, 

દારૂરડયાપણ જોવા મળે છે.  

પશ્વત્ર શાતત્રનાું વિનો પ્રમાણે “એ પ્રકાિનુું જીવન જીવનાિ ઈચવિના િાજ્યનો 

સહભાગી બનશ ેનહીં.” (ગલાતી-5: 10-21)       

3-આપણે જ્યાિે આશ્ત્મક જીવન જીવીએ છીએ અન ે અન્યજનોની આશ્ત્મક 

જરૂરિયાતો પ્રત્યે ધ્યાન આપીએ છીએ ત્યાિ ે આપણી અુંગત આશ્ત્મક જરૂરિયાતો 

પોષાય છે.  

4-આપણે જ્યાિે ઈચવિની ઈચ્છને આધીન થઈએ ત્યાિે પણ આપણા જીવનમાું 

દુન્યવી (શૈતાશ્નક) અને દૈવી પરિબળો વચ્િ ેસતત સુંઘષશ િાલતો જ િહે છે. આ 

બુંને પરિબળોમાુંથી તે સમયે જેન ેઆપણે પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ તે આપણા 

જીવનમાું િાજ કિ ે છે. તેથી જ આપણે ઘણીવાિ ઈચવિના સવેક-સેશ્વકાનાું 

અધ:પતન શ્વષે સાુંભળીએ છીએ. સદા સજાગ િહવેાની જરૂિ છે.    

D-દવેનુું િાજ્ય વ્યશ્કતગત અન ેઅુંગત છે.: પ્રભુનો તવીકાિ કિનાિ વ્યશ્કત જ્યાિે 

ઈચવિને માન્ય શુું છે તે શોધી અને તે પ્રમાણે જીવન જીવવાનો દૃઢ મનસ બો કિ ેછે 

ત્યાિ ેદેવનુું િાજ્ય જોવા મળે છે.    
1-દેવના િાજ્યની શરૂઆતને સૌથી નાના િાઈના દાણા સાથે સિખાવવામાું 

આવી છે. આપણું પ્રાથશનામય જીવન એ બી (શ્બયાિણ) જેવુું છે. જેમ જેમ સમય 

જાય છે તમે તમે એમાું ઘણો ફેિફાિ થયા કિ ેછે.-અન ેબીમાુંથી છોડ અન ેવકૃ્ષ-તેમ 

શ્વશાળ બનતુું જાય છે,. પ્રાથશનામાું ઘણું બધુું સામથ્યશ સમાયેલુું છે. ગમુિાહ 

થયેલાુંઓને આગ્રહ અને શ્વચવાસથી કિેલી પ્રાથશનાઓ તમેને પ્રભમુાું લાવે છે.     

2-દેવના િાજ્યની વદૃ્ધિમાું આકાશી િાજ્યના નાગરિકોએ ધીિજ, દીઘશદૃશ્િ અન ે

મકકમતા દાખવવાની જરૂિ છે. પરિણામની ચિતા કયાશ શ્વના પ્રાથશનાના વારિનુું 

સતત સીંિન કિવાનુું છે.      

II-A શ્વચવમાું (પથૃ્વી પિ) દવેનુું િાજ્ય: પૃથ્વી પિ દવેનુું િાજ્ય આવે તે માટ ે

દૈવી િાજ્યના નાગરિકોએ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવવાની જરૂિ છે. પ્રભુના જીવુંત 

નામ ેઓળખાતા લોકો જ્યાિે પ્રભુન ેહૃદયની િાજગાદી પિ આમુંત્રણ આપશ.ે 

અને પ્રભનુી દોિવણી મુજબ વ્યશ્કતગત અને સામ શ્હક જીવન જીવશ ે ત્યાિ ે

સુંતથાઓમાું, દેશોમાું દવેનુું િાજ્ય જોવા મળશ.ે   

     અઢાિમી સદીમાું ઇંગ્લેન્ડનુું ભાશ્વ અુંધકાિમય હતુું તવેા સમયે ઈચવિે જોન 

વેતલીનો ઉપયોગ કયો. અને અને આશ્ત્મક જુવાળ ફાટી નીકળ્યો. આત્માઓ 

જીતાવા લાગ્યા. શ્િતતી ધમશ ઔપિારિક નહીં પણ હૃદયનો (Religion of 

Heart) બન્યો.  આજે શ્વચવભિના અનેક દેશોમાું વતેલી િળવળના અનુયાયીઓ  

મળે છે.  

     ઓગણીસમી સદીમાું આશ્ત્મક જુવાળ વધ ુ જોિમાું ફાટી નીકળ્યો. અન ે

શ્મશનિીઓએ પોતાનાું સુખ, સગવડ, સલામતી, આિામદાયી જીવન જીવવાન ે

બદલે પિદેશમાું અજાણ્યા લોકો, ભાષા, સુંતકૃશ્ત તવીકાિી તમેને પ્રભુ ઈસુના ત્યાગ 

બશ્લદાન અને પ્રેમનો પયગામ પહોંિાડયો. પ્રભનુા લોકોએ નાણાું, સમય આપ્યાું 

અને ઠેિ ઠેિ દેશ શ્વદેશમાું છાત્રાલયો, શાળાઓ, દેવળો, દવાખાનાુંઓ, શૈક્ષશ્ણક 

સુંતથાઓ, ઈચવિશાળાઓ તનેી સાક્ષી પ િે છે. અગશ્ણત લોકોન ે  નવુું જીવન, 
ભિપ િ જીવન મળ્યુું. હુું અને તમે સૌ તેમનાું ફળો છીએ. આજે આપણી 

આસપાસનુું વાતાવિણ, સમાજ, દેશને તવગીય િાજ્ય પ રું પાડવાની આપણી 

પશ્વત્ર જવાબદાિી બની િહે છે. પૃથ્વી પિ તવગીય િાજ્ય  લાવવામાું આપનુું 

યોગદાન આપવા પ્રાથશના કિનાિ દિેક વ્યશ્કતએ આત્મખોજ કિતાું પ્રભુની 

દોિવણી માગવાની જરૂિ છે. અને જે પ્રમાણે ઈચવિ દોિ ેતે િીતે દોિાવાથી  

આપણી મધ્યે દવેનુું િાજ્ય જોવા મળશ.ે  

B-દવેનુું િાજ્ય આ પથૃ્વી પિ સમયની સુંપ ણશતામાું આવનાિ છે: દેવનાું વિનો 

અનુસાિ ઈચવિનુું શ્નવાસતથાન મનુષ્યો મધ્યે છે. તે તેઓની સાથ ે િહેશે. તેઓ 

તેમના લોક થશ ેઅન ેતે તેઓના ઈચવિ થશ.ે-“ત્યાું મિણ, વેદના, દુ:ખ કે શ્વલાપ 

જોવા મળશ ેનહીં”  (પ્રકટીકિણ-21: 10)   

     આ િાજ્યમાું કોઈપણ પ્રકાિની ભ ુંડાઈ, વ્યશ્ભિાિી અન ેઅપ્રમાશ્ણક વ્યશ્કત 

પ્રવેશ કિી શકશે નહીં પિુંતુ જેઓનાું નામ હલવાનના જીવનના પુતતકમાું 

લખવામાું આવ્યાું છે, તેઓ જ પ્રવશે પામશે.  

સાિાુંશ: ટુુંકમાું દવેના િાજ્યનુું આગમન એટલે શાપન ે દ િ કિવો અને પૃથ્વીનો 

પુનરૂિાિ કિવો.  દેવનુું િાજ્ય હમણાું અને ભશ્વષ્યમાું આવનાિ છે.  

1-દેવનુું િાજ્ય લાવવામાું શ્િતત અને તેના અનુયાયીઓ મહત્ત્વનો ફાળો આપ ે

છે. તેથી આપણને મનફાવે તમે આપણ ેઈચવિનુું કાયશ હાથ ધિવાનુું નથી. એથી 

ઉલટુું ઈચવિની પ્રિેણા પાિખી તે દોિ ે તે પ્રમાણે ધીિજથી તેની તિફ દૃશ્િ િાખી 

આપણાું નાણાું, શશ્કત અને સમયનો ઉપયોગ કિવાનો છે.     

2-વહાલાુંઓ, આ પૃથ્વી પિ આપણ ે પ્રવાસી જેવાું છીએ. દવેના િાજ્યના 

નાગરિક બનવુું હોય તો આ પૃથ્વી પિના જીવન દિમ્યાન આપણે ત ેમાટ ેતૈયાિી  

કિીએ. અને સાથ ે સાથ ે આતત્માઓ જીતી તવગીય િાજ્યની વૃશ્ધ્ધ કિવાનો 

મહામ લો ફાળો આપીએ ત્યાિ ે જ પ્રભુની પ્રાથશનામાું ઉચ્િાિાયેલ આ શ્વનુંતી 

સાથશક અને ફળદાયી બનશે. સાથ ેસાથે જ્યાિે પૃથ્વી પિનુું આપણું જીવન પ રું 

થશે ત્યાિે “શાબાસ, સાિા અને વફાદાિ સવેક, તુું આ નાની બાબતમાું શ્વચવાસ ુ

માલમુ પડયો/પડી, માિા આનુંદમાું ભાગીદાિ થા”     

      આજની મહત્તા 

          -શ્રીમતી ઈલા જોબટશ રિશ્ચિયન (Union City, NJ)    

     રફલીપી-૪: ૬ કશાની ચિતા ના કિો પણ પ્રાથશના સશ્હત 

તમાિી અિજો દવેને જણાવો. પ્રભુમાું આનુંદ કિીએ, આજના 

રદવસનુું મહત્ત્વ સમજી તેનો નમ્રતાપ વશક ઉપયોગ કિીએ. આપણો માુંહ્યલો એક 

કલાકાિ છે. ઈચવિદત્ત કલા અુંતિમાું પડેલી જ છે. જેનાથી પોત ેજ અજાણ છીએ. 

આ દુશ્નયાના આિુંભથી જ ઈચવિે અનકે શશ્કતઓનો સુંિાિ કયો છે. જ્યાિે 

બાળક િમ ેછે ત્યાિ ેજરૂિ યાદ િાખ ેછે ક,ે તેણે સલમતીપ વશક િમવાનુું છે, નશ્હ તો 

પોત ેજ પોતાની જાતને ઈજા પહોંિાડશે.  દિિોજ એક પડકાિ સમાન રદન હોય 

છે. આપણી સામ ેએક જોખમહોયછે. જો એ જોખમ ઉઠાવીશુું તો જ પ્રગશ્ત 

કિી શકીશુું.  

     જીવન બદલાશે જો આપણે અણગમતી આદતો કે વ્યસનના બુંધાણી છીએ 

તો એને છોડવા અથાક પ્રયત્નો કિવા પડશે. પિસવેાથી નહાય જવુું પડશે. જાતન ે

નીિોવી નાખવી પડશે. તેને છોડવા ભાિ ે જોખમ ખેડવુું પડશે. જો ઈચવિ 

આપણા પક્ષનો છે તો તનેી સહાયથી સવશ શકય બને છે. અને પ્રભ ુવ્યસનમાુંથી 

જરૂિ મુકત કિશ.ે પ્રભુને કહવેાની જરૂિ જ છે. પ્રભુ જ તનેે છોડવા બળ આપશ.ે 

“અગિ જો હોય માુંદો  તુું ઈસુને કહે” આપણે ઈચવિની નજિમાું ઘણાું મ લ્યવાન 

છીએ. પોત ેજ પોતાનુું માન જાળવવાનુું છે. પોતજે આશીવાશદ પ્રાપ્ત કિવા છે. 

અુંધકાિમાું એક ડગલુું આગળ ભિીશુું તો જ અજવાળાને પામીશુું. શ્વિાિોને પકડી 

લઈએ. એક રદવસનુું જોખમ ઉઠાવવાનો શ્વિાિ કિીએ. જોખમી રદવસ તો એક 

જ હોય છે. ઉચ્િ શ્વિાિોનો અમલ કિી જોખમ ઉઠાવવાનો રદવસ જે જીવનન ે

ઉચ્િતતિ ેલઈ જશ,ે પણ અુંધકાિમાું અજવાળાને પામવા માટે એક ડગલુું ભિવુું 

પડશે.     

     આ બળ, ચહમત અને આગળ વધવાનો સ્રોત ઉચ્િ શ્વિાિોનો વાિસો 

ઘિમાુંથી જ મળે છે. માબાપ બાળકોનો શ્વકાસ સાધવા માટે ઊથતાું-બેસતાું 

ટોકતા િહે છે. સારું શુું, ખોટુું શુું? ઘિ એ જ પાઠશાળા છે. નાનપણથી જ દેવળમાું 

લઈ જાય, સન્ડે તક લમાું  બેસાડ,ે દસ આજ્ઞાઓ શીખવે. ધન્યતા િોજબિોજના 

જીવનમાું કવેી િીતે વણાય છે તે શ્શક્ષણ ઘિમાુંજ અપાય છે.         -Page 03 
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જ ઠ્ઠુું નશ્હ બોલવુું, િોિી નશ્હ કિવી, ખિાબ સોબતથી દ િ િહવેુું. અનેક પ્રકાિના 

શ્શક્ષણ પાછળ માતાશ્પતા છે. જે તેઓ બાળકના મગજમાું ઠસાવતા જ િહે છે.      

બાળપણથી જ માબાપની આધીનતા, તક લનુું શ્શક્ષણ અને જ્યાિે મોટા થાય ત્યાિ ે

જીવનની પાઠશાળામાુંથી મળેલ શ્શક્ષણનો બાળકે પોત ેજ પોતાની જાત માટ ે

ઉપયોગ કિવાનો છે. બાળક માટ ે માતા પ્રમેનુું ઝિણું છે, તો શ્પતા ઝિણાુંના 

મજબ ત કાુંઠા છે. તવભાવે કડક નાશ્ળયેિ જેવા સોલીડ દેખાય પણ માુંહ્યલામાું 

ઋજુ, કોમળ રદલ હોય છે. બાળકને પ્રમેનો ખોળો જોઈએ તો મા છે, પણ 

વાતતશ્વક જીવનમાું બાળક શ્પતા પિ શ્નભશિ હોય છે, જે બધી મુશ્કેલીઓમાું 

મજબ ત થુંભની જેમ તમેની સાથે ઊભા િહેશે. અસહાય પરિશ્તથશ્તમાું બાળક 

શ્પતા તિફ મીટ માુંડ ે છે. પ્રેમ અને મમતા માટે મા છે, પણ પ્રત્યેક સવાલનો 

જવાબ શ્પતા હોય છે. બાળકના ‘િોલ મોડલ’ (Role Model) શ્પતા હોય છે. 

શ્પતાના જીવનનુું પ્રશ્તચબબ બાળકના ઘડતિ માટે ઉદાહિણ હોય છે. બાળકો 

શ્પતાના પગલાું પગ મ કી િાલવા ટવેાયેલા હોય છે. ધન્ય હો આપણા આકાશી 

શ્પતા ક ેજેમણ ેમાતા-શ્પતાના સુુંદિ અજાયબ સવુણશ સુંબુંધનો સેત ુિચ્યો.    

     જીવન એક ‘િેલેન્જ’ છે અને અવતા એક ે એક પ્રચનને સુલઝાવવાના 

જોખમો ઉઠાવવાનાું છે. પશ્વત્ર શાતતનાું વિનો આ જોખમ ઉઠાવવામાું મદદ 

કિશ.ે સાિુું શ્શક્ષણ આપશ.ે લાગણીના પ્રવાહમાું ખોટા શ્શક્ષણને પ્રોત્સાહન  

આપતાું વિનો સાથ ેબાળકને સાિુું શ્શક્ષણ આપીએ. ઢીલા ન પડતાું કડક બની 

બાળકને સાિા માગે વાળવા પ્રાથશના અને વિનોનો સહાિો લઈએ. પિમચેવિ 

આપણા શ્શક્ષક છે, શ્મત્ર છે. સત્યને માગે દોિ ેછે. પાઉલ શ્પતાની જેમ શ્તમોથીન ે

શ્શક્ષણ આપે છે. ૧ શ્તમોથી: ૪: ૧૨ “તને જુવાન જાણી કોઈ તાિો તુચ્છકાિ ન 

કિ ે પણ વિનમાું, વતશનમાું, પ્રીશ્તમાું, શ્વચવાસમાું અને પશ્વત્રતામાું તુું 

શ્વચવાસીઓને નમ નારૂપ થજે.”  

     સભાશ્શક્ષક૧૨: ૧ “યુવાવતથાના રદવસોમાું સજશનહાિનુું તમિણ કિ, દેવનુું 

ભય િાખ અન ેતેની આજ્ઞા પાળ, તે દિેક ભય, જોખમ અને આફતમાું એકલા 

મ કશ ેનશ્હ.”  

     માથ્થી-૧૧: ૨૮-૨૯ “ઓ વતૈરું કિનાિાઓ તથા ભાિથી લદાયેલાઓ, તમ ે

સઘળા માિી પાસ ે આવો, ને હુું તમને શ્વસમો આપીશ.” પ્રભુ કરણા કિશ.ે 

પિીક્ષણમાું પડયા છીએ, વ્યસનના બુંધાણી છીએ તો હેબ્રી-૨: ૧૮ “કેમક,ે તેનુું 

પિીક્ષણ થવાથી તણેે દુ:ખી કયાશ, તેથી જેઓનુું પિીક્ષણ થાય છે તઓેને સહાય 

કિવાન ે તે શશ્કતમાન છે.“ ઈસએુ દુ:ખ સહ્યાું, તેથી જ જ્યાિે દનુ્યવી પિીક્ષણ 

થાય છે ત્યાિ ેતે સહાય કિવાને શશ્કતમાન છે. દુ:ખમાું રદલાસીત કિ ેછે. આજે જો 

તેની વાણી સાુંભળીએ અને આજે જ તેને આધીન થઈએ અને જે કામ કિવાનુું છે 

તેનુું જોખમ ઉઠાવીએ, કાિણ કદાિ આવતી કાલ આપણી પાસ ેહોય જ નશ્હ. 

આવતી કાલ આવતી જ નથી, આજ જ આપણી પાસ ેછે તનેો ઉપયોગ કિીએ. 

યાક બ કહ ેછે, જીવન ધ મસ જેવુું છે, થોડીવાિ દેખાય છે અન ેપછી અદૃશ્ય થઈ 

જાય છે. નીશ્તવિન-૨૦: ૧૫ સલેુમાન િાજા હુંમેશાું માિા રદકિા કહી સમજાવ ે

છે-સોનુું તથા માણેકમોતી તો પુષ્કળ હોય છે પણ જ્ઞાની હોઠ તો એક મ લ્યવાન 

જવાહીિ છે. માત-શ્પતાએ આપેલા મ લ્યવાન જીવનનો આજે જ ઉપયોગ     

       કિીએ. પ્રભુ સાથે જ છે. જિાપણ ડિીએ કે ડગમગીએ નશ્હ.  

                 જે ઉિમાું માત-તાત વતયા, શ્ન:શબ્દ છે અશ્ભવ્યશ્કત એમની, 

       દે છે શીખ જીવનના હિ પડાવ પિ, ખમી તડકા છાુંય લઈ ખુદનો સાથ.  

                 મ કો ડગ માપીને આજ, કિો હૃદયને નવપલ્લશ્વત!                     

                         સમાિાિ સાિ: -પ્રો. જતટીન રિશ્ચિયન, (Jersey City, NJ)  

     તાજેતિમાું “ગ ડ ફ્રાઈડ”ેની સવાિ ે૯:૩૦ કલાક ેTV ASIA ઉપિ સમાિાિ 

જોવા મળ્યા. સમાિાિો વચ્િ ે ઘણી જાહેિાતો સાથે છેલ્લા સમાિાિમાું પોપ 

ફાશ્ન્સસન ેસીરિયન શ્નિાશ્શ્રત તત્રીના પગ ધોતા અને પગ ેિ ુંબન કિતા બતાવ્યા. 

હુું તો ખ બ ઉત્તેજીત થઈ ગયો હતો.  

     “ઈતટિ”ના િશ્વવાિ ેબપોિના ૧:૩૦કલાક ે“ગુજિાતી રિશ્ચિયન ફેડિેશન  

ઓફ ન્યુ જસી” ના ‘બેનિ’ નીિે “હોબોકન કોમ્યુનીટી િિશ”માું “ઈતટિ”ની     

ઉજવણીમાું ભશ્કતસભાના કાયશિમ પછી ટ્રતટીઓ અને મહમેાનોનો પ્રમુખ તિીક ે

આભાિ માન્યા પછી ફાધિ પોપ ફ્રાશ્ન્સસની વાત કિી. “સાઉથ એશ્શયન 

ટાઇમ”ના પખવારડકમાું લખવામાું આવ્યુું હતુું કે. ઈશ્ન્ડયન મધિ સપુીરિયિ, જેઓ 

મધિ ટેિેસાના ઘિડાઘિમાું ૬૧ જેટલી સાધ્વીઓ અને ફાધિ સાથે ‘યમન’માું 

િહેતા તેઓની ઉપિ અજાણ્યા બુંદ કધાિીઓએ ગોળીબાિ કિી ૪ સાધ્વીઓની 

હત્યા કિી અને ફાધિને અજાણી જગ્યા પિ લઈ ગયા.  

     “ઈતટિ”ના પછીના સોમવાિ ેસવાિના TV ASIAના છેલ્લા સમાિાિમાું 

િેવ. ફાધિ, જેમનુું નામ થોમસ (ટોમ) હતુું. તેઓ ટોમના હુલામણા નામથી 

જાણીતા હતા, તેમને ખ બ જ ત્રાસ આપીને વધતતુંભે લટકાવી દવેામાું આવ્યા 

હતા. તેમનો ફોટો એક ક્ષણ માટે બતાવવામાું આવ્યો. િહિેા પિ જિા પણ ચિતા 

કે વેદનાનો ભાવ ન હતો.  

     “પ્રભુ ઈસનુા માટે કવેી સુુંદિ શાહાદત!”      

શુું આપણે આવી િીતે શહાદત આપી શકીએ?   
ISISના ડિના કાિણ ે‘યમન’માું ભાિતીય દ તાવાસ બુંધ કિી દવેામાું આવેલ છે.   

                   -“South Asian Times” અન ે“TV Asia”ના સૌજન્યથી.                    

      “કશ્ળયગુમાું માતાશ્પતાનુું તથાન”  –જોઈસી રિશ્ચિયન (Union City, NJ)    

     માતા-શ્પતા પિ પ્રમે દશાશવતાું કાવ્યો, લેખો, સુંદેશાઓ, કહેવતો, ઉશ્કતઓ, 

વગેિ,ે વગિેે સુંબુંધી વાુંિવા તથા સાુંભળવા આપણન ેઉપલબ્ધ થતાું િહે છે. જોક ે

સમય હવ ે બદલાતો જાય છે. આજનો 

જમાનો મોહમાયા, લોભ, મોજશોખ, નશો, 

બદફેલી તથા અનૈશ્તક બાબતોમાું િાિી િહ્યો 

છે. 

માતાશ્પતાનુું સન્માન કિવા માતૃરદન તથા 

શ્પતૃરદનની ઉજવણી કેલેન્ડિના પષૃ્ઠ પિ જોવા મળે છે. આ અુંશ્તમ રદવસો િાલી 

િહ્યા છે, જેમાું પ્રભુ ઈસનુાું વિનો જુઓ, “શુું તમે ધાિો છો ક,ે પૃથ્વી પિ શાુંશ્ત 

કિાવવા હુું આવ્યો છુું? હુું તમને કહુું છુું કે ના, પણ તેથી ઊલ્ટુું ફૂટ પાડવા (આવ્યો 

છુું); કેમક,ે હવથેી એક ઘિમાું પાુંિમાું ફૂટ પડશે, એટલે ત્રણ બનેી સામા, ને બ ે

ત્રણની સામા થશ.ે બાપ દીકિાની સામો તથા દીકિો બાપની સામે થશ;ે મા 

દીકિીની સામેને દીકિી પોતાની માની સામી થશ;ે સાસ ુપોતાની વહુની સામી 

અન ેવહુ પોતાની સાસનુી સામી થશ,ેએમ તેઓમાું ફૂટ પડશે.”-લ ક:૧૨: ૫૧-

૫૩        

     આ લખાઈ િહ્યુું છે તનેા ત્રણેક અઠવારડયા પહેલાું અમાિા ઘિની નજીકની 

નવમી તટ્રીટ, નોથશ બગશન પિ એક ૨૬ વષશના “તટીવન્સ કોલેજ” હોબોકન, ન્યુ 

જસી ખાતે એન્જીશ્નયિ થયેલા પટેલ યુવક ે દાદીનુું ઘિ મેળવવા “ઘિ લખી 

આપો.” કહી ઝગડો કયો. દાદીએ ઈન્કાિ કિતાું િાકુના િાિ-પાુંિ ઘા કિી દાદીન ે

મોતન ેશિણ કયાું. આ છે લોભનુું પરિણામ! િ િતાપ વશક હત્યા કિીનએે યુવક શુું ઘિ 

મેળવી શકયો? હાલ એ જેલના સશ્ળયા પાછળ છે. દાદી મોતન ેવયાું, પૌત્ર જેલ 

ભેગો થઈ સમાજમાું બદનામ થઈ ગયો.         

     ટી. વી મીનીતટ્રી િેનલ ખાત ેઉત્તેજનાત્મક એક રકતસો સાુંભળવા મળ્યો. 

એક ‘ટીનએજિ’ બ ટ પૉશ્લશ કિવા બેઠો હતો. એક ‘પાતટિ’ ‘કોન્સિન્સ’માું 

જવા ઉતાવળે બ ટ પૉશ્લશ કિાવવા આ છોકિા પાસ ેગયા. છોકિો પૉશ્લશ કિતો 

ગયો. પિુંતુ ‘પાતટિ’ના બ ટ િમકવાને બદલે શ્વશ્િત્ર લીસોટા ધિાવતા બની ગયા.  

‘પાતટિ’ે સહજ ગુતસો કિતાું છોકિાને કહ્યુું, “આ શુું? તેં માિા બ ટ કેવા કિી 

નાખ્યા?“ છોકિાએ નીિુું નમાવલુેું મતતક ઊંિુું કયુું, નમ્રતાથી જવાબ આપ્યો, 

“સાહેબ”-એટલુું બોલતાું દબાવી િાખેલો ડ મો ડ તકુું ખાઈ ગયો. પાદિીની નજિ 

છોકિાના િહેિા પિ પડી, જે પિ આુંસુના િેલા િમકી િહ્યા હતા. છોકિાએ કહ્યુું, 

“મને માફ કિો સાહેબ. માિી માતા ગઈ િાતે મિણ પામ્યા. તમેના અત ટ પ્રેમનુું 

ઋણ માિ ેિ કવવુું પડ ેમાટે મેં સવાિથી બ ટ પૉશ્લશ કિવાનુું શરૂ કયુું.     -Page 04           



Issue: 127 Year: 37                           AMERICAN CHRISTIAN NEWS-અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્યઝુ                              May-June-2016 

“American Christian news” published since 1988, by “Gujarati Christian Church”  
(A not-For-Profit organization registered under the laws of the State of New Jersey, USA Estd. 1988)     

આ કામ દ્વાિા જે નાણાું મન ેમળશ ેએમાુંથી હુું માિી માતાન ેઅુંશ્તમ   -Page 04  

શ્વદાય આપવા થોડાું ફૂલ ખિીદી શકીશ.” ‘પાતટિ’ની આુંખો સાુંસથુી ભીની થઈ 

ગઈ. છોકિાનાું આુંસુ લ છતાું તમેણે કહ્યુું, “આજે માિા બ ટ તદ્દન નવા બની ગયા 

છે.” કહી છોકિાના હાથમાું નાણાું ભિેલુું પાકીટ મ કી દીધુું.  

    એક રકતસામાું મેળવવાનો લાભ હૃદયને પાષાણમય કિતો જોઈ શકાય છે, 

જ્યાિે બીજા રકતસામાું પ્રમે, બશ્લદાન તથા ત્યાગની ભાવના વ્યકત થાય છે.  

     આજે જ્યાિે માતૃરદન કે શ્પતૃરદનની ઉજવણી કિીએ છીએ કે સલામ 

પાઠવીએ છીએ ત્યાિ ે‘તવ’ને તપાસવાનીજરૂિ છે. “જૈસી કિણી વસૈી ભિણી’, 

“વાવો તવેુું લણશો.” “જે માપથી તમે આપો છો ત ેમાપથી તમન ેઅપાશે.” આ 

કહેવતો શ્વસાિ ેન પાડતાું સમજવાનીજરૂિ છે.  

    આપણા સમાજમાું એક કુટુુંબના દીકિાઓ “દારરડયા” છે, એમ ભાુંડવામાું 

આવે છે, પણ માિો અનભુવ એ કુટુુંબ માટે એ કિતાું જુદો છે. એ ભાુંડવામાું 

આવતા દીકિાઓ માતાશ્પતા માટે લાગણી દશાશવી તમેને સન્માશ્નત કિ ેછે, તેમની 

કાળજી લઈ, બધી સગવડ સાિવે છે. એ જોઈ એ દીકિાઓ પ્રશ્ત મને આદિ થાય 

છે.     

    જ્યાિે એવાું કુટુુંબો જોયાું છે ક ેજેઓ માતાશ્પતાને ખાસડા જેમ ‘ટ્રીટ’ કિતા 

હોય. એક ઘિમાું તો માતાને વૃધ્ધાશ્રમે મોકલી દીધી અને દીકિા-વહુ કહ,ે ‘આમાિા 

ક તિા માટે રૂમ િાખવાનો છે.’ શ્વધવા માતા કે શ્વધ િ બાપ કે વૃધ્ધ માબાપન ે

ઠ કિાવશો નશ્હ.    

   આ લેખ કોઈ વ્યશ્કતએ પોતા પિ લેવાની   જરૂિ નથી. જો ‘બુંધબેસતી ટોપી 

હોય તો પહેિી લઈ’ સુધાિના પુંથ ેઆગળ વધશો તો િભુ આગળ ગ નેગાિ નશ્હ 

ઠિો. પ્રભુ જરૂએદયા કિશ.ે મસુાએ આપેલી દસ આજ્ઞાઓમાું એક જ આજ્ઞામાું 

શિત અને પરિણામ મ કવામાું આવ્યાું છે. “તાિાબાપનુું તથા તાિી માનુું સન્માન તુું 

િાખ કે તાિોદેવ યહોવાહ જે દશે તને આપે તેમાું તારું આયુષ્યદીઘશ થાય.” 

(શ્નગશમન-૨૦: ૧૨)          

* ખાસ સ િના:- American Christian News (ACN)માું પોતાના લેખ 

પ્રશ્સધ્ધ કિવાની ઈચ્છા ધિાવનાિ ે પોતાનાું તમામ લખાણ સીધાું જ તુંત્રીશ્રીના 

સિનામે મોકલવાું. જ લાઈ ૨૦૧૬ની ૧૫ તાિીખ સધુીમાું બાિોબાિ તુંત્રીને મોકલીન ે

સહકાિ આપવા શ્વનુંતી!                                                -Page 03 

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

તો ઈ-મઇેલ એડ્રસ સાથ ેલખે મોકલ્યાની તાિીખ અિ ક લખવી.    

નીિેની બ કો “અમરેિકન રિશ્ચિયન ન્ય ઝ”ના વાિકો ઓછા દિે ખિીદી શકે છે;  

માિશ, એશ્પ્રલ, મ ેઅને જ ન-2016 શ્વઝા બલુટેીન 

ફશે્મશ્લ કટેગેિી  માિશ-2016 એશ્પ્રલ-2016  મે- 2016 જ ન--2016 

F-1 08 Aug-08 22 Sep-08  22 Nov-08 15 Jan-09  

F-2 A 22 Sep-14 22 Oct-14 01 Nov-14 08 Nov-14 

F-2 B 22 May-09 15 June-09 01 Sep-09 22-Oct 09 

F-3 15 Oct-04 22 Nov-04 01 Dec-04 01 Dec-04 

F-4 01 July-03 22 July-03 22 July-03 01 Jan-01 

પાછળના ત્રણ મશ્હનાની શ્વગતના આધાિ ેપાુંિયે કટેગેિી દિ માસ ેકટેલી આગળ 

વધી કે અટકી ત ેજાણીન ેશ્વઝા કયાિ ેનીકળશ ેતનેો અુંદાજ કાઢી શકાય.  

ઉપિોકત કોઠા મજુબ જ ન -2016ની શ્વઝા શ્વગત નીિે મજુબ છે:-   

F-1-અમેરિકન સીટીઝનનાું 21 વષશ કે તથેી વધ ુઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાનો- 

   15 JANUARY-2008 (આ મશ્હને ફકત 23 રદવસ આગળ વધી   

નોંધ: (યએુસ સીટીઝનનાું પશ્ત/પત્ની, યએુસ સીટીઝનનાું 21 વષશથી ઓછી 

ઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાન, યએુસ સીટીઝનનાું માતા/શ્પતાને શ્નકટતમ કટુુુંબજન 

તિીકે તત્કાલીન શ્વઝા મળે. માશ્સક/વાર્નષક શ્વઝા-કવોટા મયાશદા લાગુ પડતી નથી 

F-2 A ગ્રીનકાડશધાિકનાું પશ્ત/પત્ની અને 21 વષશથી ઓછી ઉંમિનાું અપિશ્ણત     

  સુંતાનો-08 NOVEBER-2014 (આ મશ્હન ેફકત 07 રદવસ આગળ વધી છે)         

F-2 B– ગ્રીનકાડશધાિકનાું 21વષશ ક ેતથેી વધ ુઉંમિનાું અપિશ્ણત સુંતાનો- 

22 OCTOBER-2009 (ગયા મશ્હનાથી 51 રદવસ આગળ વધી છે)     

F-3–અમેરિકન સીટીઝનનાું પિશ્ણત સુંતાનો-01 DECEMBER-2004 (ગયા  

મશ્હન ેહતી ત્યાું જ અટકી છે), યએુસ સીટીઝન માબાપ માટ ેમાઠા સમાિાિ      

F-4–US સીટીઝનનાું ભાઈ/બને, ઓિમાન ભાઈ/બને-01 JANUARY-

2001 ગયા મશ્હન ેહતી ત્યાુંથી 2 વષશ 6 મશ્હના અન ે22 રદવસ પાછળ ગઈ છે, 

જે ભાઈ-બને માટ ેઘણા માઠા અન ેચિતાજનક સમાિાિ છે)   

uscis.gov વબે સાઈટ ઉપિની છેલ્લામાું છેલ્લી માશ્હતી આખિી ગણવી.  

ઉપિોકત બલુટેીન મજુબ આ મશ્હને ફાઈલ ખાસ અગળ વધી છે, આથી આ 

પરિશ્તથશ્તમાું તો.. F-1 માટે 8 વષશથી વધ ુિાહ જોવી પડે.  F-2 A હવે છેલ્લા 4 

મશ્હનાથી આગળ જાય છે, તેથી 1 વષશ 6 મશ્હના જેટલી િાહ  જોવી પડશ.ે  

F-2 B માટે 6 વષશ 6 મશ્હના િાહ જોવી પડે. F-3 માટે 12 વષશથી વધ ુ િાહ 

જુઓ અને F-4 માટ ેહવે તો 15 વષશ જેવી િાહ જોવી પડ,ે F-3 જે પિશ્ણત 

સુંતાનની માતા કે શ્પતાએ કિલેી ફાઈલના કિતાું F-4-જે ભાઈ કે બહને ેપોતાના 

ભાઈ ક ેબહને માટનેી ફાઈલ હવ ેપાછળ જવાથી F-4 માટ ે15 વષશ કે તથેી પણ 

વધ ુમદુતનો શ્વલુંબ થશ.ે * ‘બ્લડ િીલેશન’-લોહી સુંબુંધે પશ્ત/પત્ની, ભાઈ/બને, 

સુંતાનો, માતા/શ્પતાની-ફશે્મલી કટેગેિીની બધી ફાઈલો િાલુ જ છે/ફાઈલ કિી 

શકકાય છે. કામિલાઉ િીત ેપણ બુંધ કિવામાું આવી નથી. શ્વઝા ફી િ કવી હોય તો 

કશી િાહ જોયા શ્વના તપોન્સિશીપનાું પપેિો યએુસ શ્વઝા સને્ટિમાું મોકલી દવેાું 

પણ શ્વઝાકોલ આવ્યા બાદ સગાુંન ેમોકલવાું શ્હતાવહ છે.   

િોજગાિ આધારિત વીઝા બલુટેીન જ ન-2016 

કટેગેિી અગ્રતા તાિીખ ગયા માસથી આગળ/પાછળ 

E 1-શ્નષ્ણાત કામદાિો  તત્કાલ  વતશમાન  

E 2- ધુંધાકીય ડીગ્રીધાિકો  01 OCT 04  

 (માઠા સમાિાિ)   

 ગયા માસ 22 NOV 08 થી  

04 વષશ 3 વીક  પાછળ ગઈ  

E 3- કુશળ કાિીગિો  22 SEP 04  

 (ઠીક સમાિાિ) 

ગયા માસ 01 SEP 04 થી  

 03 વીક આગળ ગઈ  

E W-અન્ય કામદાિો  22 SEP 04  

 (ઠીક સમાિાિ) 

ગયા માસ 01 SEP 04 થી  

03 વીક આગળ ગઈ   

E 4- િોકકસ પ્રકાિના 

વસાહતીઓ 

તત્કાલ વતશમાન  

E 5-િોજગાિી ઉત્પન્નકતાશ   તત્કાલ વતશમાન 

ધાર્નમક વ્યશ્કતઓ  તત્કાલ   વતશમાન  

All Christ followers from Gujarat, living here in USA, please 

join us for a day retreat with Fr. Paresh on June 18, 2016, 

Satureday.  

Please mark your calendars for a memorable event!  

Please bring your Bible.   

I personally recommend it!  

Please come to satisfy your spiritual hunger!  

Bring your written questions, Questioners names not to be 

declared. Pre-registration preferd for better service.  

732-855-0596-please leave masaage. numbers of people 

attended. Food will be served' No addmission fee!  

ન્યુ જસી, કનેશ્કટકટ, ન્યુ યોકશ તથા પેશ્ન્સલ્વેશ્નયા અને આસપાસના સૌ 

ઈસુપુંથીઓને ભાવભીનુું આમુંત્રણ! પ્રવશે ફી નથી.    

સૌ પ્રથમ વાિ અમેરિકામાું.....આપણી ભાષામાું....આપણી સમજ અને સ ઝની  

િીતે....િાલો....જીવનનુું ભાથુું બાુંધીએ!                           
વાતતશ્વક જીવન અને ધમશલક્ષી પ્રચનોની િિાશ ગજુિાતથી પધાિલે ફાધિ પિેશ 

સાથે.... 

જીવનમાું દુુઃખ શાને કાિણ ેઆવે છે? 

આ દુુઃખ માિા માથે જ કેમ?                                  -Page 05 
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માુંદગીનુું કાિણ શુું છે? 

માુંદગી ઈચવિ તિફથી આવે છે?                                
આપણા જીવનમાું 

સુખ..... શાુંશ્ત..... સમૃદ્ધિ...... સાજાપણું......  

અન ે 

સલામતી.......  

આ પાુંિ આપણને કોણ અપાવી શક?ે 

સુંસાિ કે ઇચવિ? 

ઇસ ુપિ શ્રધ્ધા િાખવી એટલે શુું? સાિુું શ્િતતી જીવન કોને કહવેાય? 

આવા ઘણા ઘણા પ્રચનોની બાઇબલ આધરિત છણાવટ અને બાઇબલ આધારિત 

જવાબો મેળવવા અિ ક પધાિો! 

આપણા પ્રચનોનુું સમાધાન કોની પાસ ેછે? આવો.......આપણે શોધીએ.... 

સાથે આપનુું "પશ્વત્ર બાઇબલ" સાથે લાવવાનુું િખે ભુલતા.... 

આવો અને પશ્વત્ર આત્મા પ્રેરિત આત્મચિતન શ્શશ્બિમાું ભાગ લો.... 

સૌ પ્રથમ વાિ અમેરિકામાું.....આપણી ભાષામાું....આપણી  

િીતે....િાલો....જીવનનુું ભાથુું બાુંધીએ! 

ન્યુ જસી, કનેશ્કટકટ, ન્યુ યોકશ તથા પેશ્ન્સલ્વેશ્નયા અને આસપાસના સૌ 

ઈસુપુંથીઓને ભાવભીનુું આમુંત્રણ! સિળ મનન-ચિતનની અમ લ્ય તક!  

તાિીખ: જ ન ૧૮, ૨૦૧૬ શશ્નવાિ   

સમય: સવાિના ૧૦થી ૧૨- િીટ્રીટ પ્રથમ સત્ર (િિશમાું)  

ભોજન: બપોિના ૧૨થી ૧:૦૦ અને  

બપોિના ૧:૦૦થી ૫:૩૦ િીટ્રીટ દ્વીશ્તય સત્ર- (‘કાફેટએરિયામાું)  

આપના મ ુંઝવતા પ્રચનો લખીન ે લતેા આવશો, પ્રચન પ છનાિનુું નામ લખવુું 

જરૂિી નથી, અન ેલખ્યુું હોય તો ખાનગી િહશે,ે જાહિે કિવામાું આવશ ેનહીં, 

જેટલા વધ ુપ્રચનો એટલા ચિતન/મનનના વધ ુફાયદા!       

તથળ: 149 South Plainfield Avenue, South Plainfield, NJ 07080 

બપોિના ભોજનની વ્યવતથા છે. પ્રવેશ ફી નથી. અગાઉથી હાજિ િહેનાિની 

સુંખ્યા જણાવી યોગ્ય વ્યવતથા કિવા માટે સહકાિ આપશોજી!   

How to TALK 

Talk to Mother _lovingly 

Talk to Father _respectfully 

Talk to Brothers _heartfully 

Talk to Sisters _affectionately 

Talk to Children _enthusiastically 

Talk to Officials _politely 

Talk to Relatives _empathetically 

Talk to Friends _jovially 

Talk to Workers _courteously 

Talk to Vendors _strictly 

Talk to Customers _honestly 

Talk to Politicians _carefully 

No other OPTION !! �� 

Talk to GOD _silently 

Talk to  WIFE ~no no~  ...... 

KEEP QUIET & LISTEN ONLY...!!!  
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* આ મશ્હના-જ ન-2016નુું યુએસ શ્વઝા બુલેટીન આુંિકો આપનારું છે. યુએસ 

સીટીઝન ભાઈ/બહનેે પોતાનાું ભાઈ/બહેનના ફેશ્મલીન ે અમેરિકામાું કાયદેસિ 

બોલાવવા માટેની કિેલી ફાઈલ 2 વષશ અને 6 મશ્હના પાછળ કિવામાું અવેલી છે. 

આ સુંબુંધી ઘણા ફોનકોલ આવે છે, ચિતા વ્યકત કિતાું આનો શો ઉપાય? તવેા 

પ્રચનો આવતા હોય છે. આપની જાણ માટે... સને 2010માું આવી પરિશ્તથશ્ત 

હતી, જેમાું ફેશ્મલી કેટેગિી-ભાઈ/બહેનની ફાઈલની તાિીખ 2 વષશ પાછળ મ કાઈ 

હતી. હાલમાું થયુું છે તમે ફાઈલ ઉઘડયા બાદ શ્વઝા ફી પણ ઓકટોબિ 2010માું 

શ્વઝા ફી પણ યુએસ ઈશ્મગ્રેશનન ેિ કવી દીધેલી હતી. પણ શ્વઝા નીકળ્યા નહીં 

અને એ ફી િ કવેલા કેસના શ્વઝા ઈન્ટિવ્યુ  છેક 2014 ના ફેબ્રુઆિીમશ્હનામાું 

નીકળ્યા. આમ... િાિ-4 વષશ મોડા અમેરિકામાું આવવાનુું બન્યુું.     

   આપની જાણ માટે હાલમાું જેઓનાું ‘શ્વઝા ઈન્ટિવ્યુ’ નીકળ્યાું છે, તેઓન ે

‘શ્વઝા’ મુંજ િ કયાશ પછી મુુંબઈ યુએસ એમ્બસીમાુંથી લેટિ આવ્યા છે ક,ે ‘આપનો 

કેસ ‘રિવ્ય’ુમાું છે અને હવે પછી કયાિ ેઅમેરિકા જઈ શકશો તે જણાવતો પત્ર 

આપને મોકલવામાું આવશ.ે આમ 2વષશ અને 6 મશ્હના પાછાળ ગયલેી F-4 ની 

ફાઈલો માટે આશાવાદી િહીને િાહ જોયા શ્સવાય બીજો કોઈ જ ઉપાય નથી.  

આશા િાખીએ એ પાછળ ગયેલી કેટેગિી વહેલી તક ેસિખી થાય અને પ વશવત 

સમયમાું પાછી આવી જાય.          

* ઈશ્ન્ડયન પાસપોટશ અુંગેની સવેાઓ માટે ‘આઉટસોસશ’ એજન્સી M/s Cox 

and Kings Global Servicesનો સુંપકશ સાધવાની શરૂઆત 9 મ,ે 2016થી 

થઈ ગઈ છે. ‘વેબસાઈટ’-http:/www.passport.in.ckgs.us છે. ન્યુયોકશ ખાતે 

આ એજન્સીનુું સિનામુું છે- 336 West, 37th Street, 5th floor, New 

York 10018. આ એજન્સીનો ફોન નુંબિ-213-213-5019-સવાિના 9:00થી 

સાુંજના 6:00 સુધી,સોમવાિથી શિુવાિ                       

* “ગ્રીનકાડશ” ધિાવનાિ મા/બાપ પોતાનાું પિશ્ણત સુંતાનની ‘ફેમોલી કેટેગિી’માું 

I-130 form ફાઈલ કિી શકે નહીં. તેઓ પોતાનાું અપિશ્ણત સુંતાનની ફાઈલ 

મ કી શક ેછે. ય ુએસ સીટીઝન માતા/શ્પતા જ પોતાનાું પિશ્ણત સુંતાનની I-130 

form ફાઈલ કિી શક ેછે.     
* “ગ્રીનકાડશ” ધિાવનાિ માતા/શ્પતાએ અપિશ્ણત સુંતાનની ફાઈલ મ કી હોય અન ે

ફાઈલ મ કનાિ યુ એસ સીટીઝનશીપ તવીકાયાશ પહેલાું જેની ફાઈલ મ કી હોય તે 

અપિશ્ણત સુંતાન જો લગ્ન કિી દે તો એ ફાઈલ ‘કેન્સલ’ થાય, પણ ફાઈલ કિનાિ ે

યુએસ ઈશ્મગ્રેશનમાું જાણ કિી ફાઈલ ‘કેન્સલ’ કિવા જણાવવુું જરૂિી. જો ફાઈલ 

કિી હોય તે અપિશ્ણત સુંતાન લગ્ન કિી દે અને ફાઈલ કિનાિ “ગ્રીનકાડશ” 

ધિાવનાિ યુએસ ઈશ્મગ્રેશનમાું એ બાબતની જાણ ન કિ ેઅને એ ફાઈલ ઉઘડે અન ે

જરૂિી ડોકયુમેન્ટ િજ  કિીને કાયશવાહી આગળ િાલુ િાખે અને વીઝા ઈન્ટિવ્યુ કોલ 

મુજબ રૂબરૂ વીઝા મળી જાય તો... એ એક ગુંભીિ છેતિપીંડીનો કસે બન ેઅન ે

યુએસ ઈશ્મગ્રેશનન ે તે બાબતની જાણ થાય તો જે વ્યશ્કત વીઝા ઈન્ટિવ્યુ માટે 

ગયેલ હોય તનેે જીવનભિ યુએસએમાું પ્રવેશ મળી શક ેનશ્હ. આવા ઘણા કેસ 

બનેલા છે. “ગ્રીનકાડશ” આધાિ ે અપિશ્ણત સુંતાનની I-130 ફાઈલ કિી હોય 

તો....એ અપિશ્ણત સુંતાન પિણી જાય અન ેફાઈલ કિનાિ “યુએસ સીટીઝન” ન 

બને તો.... યુએસ ઈશ્મગ્રેશનમાું ફાઈલ ‘કેન્સલ’ કિાવવી શ્હતાવહ છે.  

 

 

 

 

To,  

 

_______________________________________ 
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