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પ્રાર્થના

પ્રાર્થના વિશ્વાસી જીવનની એક ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. વિશ્વાસી વ્યક્તિ એ હંમેશા પ્રાર્થના કરનાર હોય છે. પ્રાર્થના સિવાય વિશ્વાસી
વ્યક્તિ જીવી શકતી નથી. મંડળી પણ પ્રાર્થના કરનાર હોવી જોઈએ. આ દિવસોમાં આપણે પ્રાર્થનાને ખૂબ મહત્વ આપી અને પ્રાર્થનામાં સમય
ગાળવો જોઈએ. પ્રાર્થના એ પ્રભુ સાથેનો જીવંત સંબંધ છે.

રહેલી જોવા મળે છે. પ્રાર્થનાની શૈલી-ઢબ પણ જોવા મળે છે. જે આ પ્રમાણે છે.પ્રેરિતોનાં કૃત્યોમાં મંડળી પ્રાર્થનામાં લાગુ
(૧) એક ચિત્તની પ્રાર્થના : પ્રાર્થના એક ચિત્તથી કરવા સંબંધી માથ્થી ૧૮:૧૯માં કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૧:૧૪ અને ૨:૪૬માં

એક ચિત્તથી હાજર રહી પ્રાર્થના કરતા હતા તે જોવા મળે છે. એક ચિત્ત એટલે પૂરા વિશ્વાસથી, સંદેહ રાખ્યા સિવાય પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. જેમ
ધનુષ્યમાંથી તી૨ને પૂરા જોરથી ખેંચી છોડવામાં આવે છે તેવી રીતે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. હૃદયમાંથી પૂરા આત્મિક બળથી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.

૧ શમુએલ ૧:૧૨માં હાન્ના આવી રીતે એટલે કે તલ્લીન થઈને પ્રાર્થના કરે છે. એક ચિત્ત એટલે શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક રીતે પ્રભુમાં
લીન થવાનું છે. ભટકતા વિચારો, આવેગો, ઉચાટ, ચિંતા, પ્રશ્નો, દ્વેષ, કડવાશ, ઈર્ષાથી મુક્ત બની અને પ્રભુમાં એક ચિત્ત રાખીને પ્રાર્થના કરવી
જોઈએ.

(૨) પસ્તાવિક દયોની સાથે પ્રાર્થના પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૨:૩૭-૪૧માં પિતરના ભાષણ બાદ લોકોએ પસ્તાવો કર્યો. તેઓના મન વિંધાઈ
ગયા હતા એટલે કે નમ્ર બની પોતાના પાપોનો પસ્તાવો કરે છે. આ લોકો પ્રાર્થનામાં દૃઢતાથી લાગુ રહ્યા. લૂક ૧૮:૧૩માં દાણીએ વેગળે ઉભા રહી
છાતી ફૂટીને દેવને કહ્યું કે હું પાપી છું મારા પર દયા કર. પોતે પાપી છે તેનો સ્વીકા૨, કબૂલાત જોવા મળે છે. આ માણસ ન્યાયી ઠરીને ઘરે જાય છે.
લૂક ૧૫ઃ૨૧માં દીકરો કબૂલ કરે છે મેં આકાશ સામે પાપ કર્યું છે. તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે.

(૩) દઢતાવાળી પ્રાર્થના : પ્રેરિતોના કૃત્યો ૨:૪૨માં શરૂઆતની મંડળી દઢતાથી પ્રાર્થનામાં લાગુ રહી તેમ જણાવે છે. તેઓની દૃઢ અને
મજબૂત પ્રાર્થના જોવા મળે છે. ખૂબ જ તટસ્થ રીતે ફેરફાર કે બદલાયા સિવાય તેઓ પ્રાર્થનામાં દઢ રહ્યા. પૂરા વિશ્વાસથી પ્રભુને સમર્પિત થઈને
પ્રાર્થના કરે છે. વ્હાલાઓ આપણે આવી રીતે પૂરા સમર્પિત થઈ અને વિશ્વાસથી પ્રાર્થના કરનાર બનીએ.

(૪) નિયમિત : પ્રેરિતોના કૃત્યો ૨:૪૬માં લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓ નિત્ય પ્રાર્થનામાં મળતા હતા, ભોજન કરતા હતા. આ લોકોના

જીવનમાં આ એક રોજીંદો ભાગ બની ગયો હતો. સમયાંતરે નહિ પણનિત્ય સાથે મળી સ્તુતિ કરતા હતા. તેઓનો આ નિત્યક્રમ જોવા મળે છે.
વ્હાલાઓ, આ દિવસોમાં આપણે આવી રીતે પ્રાર્થના કરનાર દેવના લોકો બનીએ અને આશીર્વાદિત થઈએ.

૬/૩ આલાપભાઈ જે. માસ્ટર

૬/૩ સુનિલભાઈ એસ. સોલંકી (USA)
વાઘેલા

ટ/૩, રીટાબેન જે.ડીન ૨૪/૭ સત્યવતીબેન વી. દાસ
૧૨/૩ રીનાબેન જે. દાસ, ૨૫/૩ ટવીંકલ વી. ક્રિસ્ટી
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૧૨/૩ સુહાસીનીબેન ટી. રૂબી

૧૩/૩ જીની જે. મેકવાન

૨૬/૩ મેરેલીન એન. ચૌહાણ

૨૯/૩ કલ્પનાબેન વી. ક્રિસ્ટી
૨૯/૩ સિલાસભાઈ જી. ચૌહાણ

૩૧/૩ નિલેશભાઈ આર. રાઠોડ

જાહેરાતો

●

૦ તા. ૨૬-૩-૨૩ રવિવારે અમદાવાદ ડિસ્ટ્રીક્ટ વેસ્ટની ભજનસેવા થશે. માનવંત બિશપ એન.એલ.ક૨કરે સાહેબના હસ્તે પૂર્ણ સભાસદ
બનાવવામાં આવશે. ૦ તા. ૨-૪-૨૩ રવિવારે સ્થાનિક ચર્ચ શરૂઆતના ૫૦ વર્ષ પૂર્ણ થતાં હોવાથી પવિત્ર બાઈબલના ૫૦મા પુસ્તક

ફિલિપ્પીઓને પત્રની લેખિતમાં બાઈબલ ક્વીઝ ભજનસેવા બાદ લેવામાં આવશે. જેમાં દરેક સભ્ય ભાગ લેશો. તૈયારી કરશો. લેન્ટની ૪૦
દિવસોની મિટીંગોમાં હાજરી આપશો. - તા. ૩૧-૩-૨૩ના રોજનાણાંકીય વર્ષ પૂર્ણ થતું હોવાથી આપના દાનો જમા કરાવશો. • લેન્ટ અને દુઃખ
સહન સપ્તાહની સભાઓ માટે પ્રાર્થના કરશો. • ધો.૧૦ અને ૧૨ની પરિક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનોને શુભેચ્છા. તેઓ માટે પ્રાર્થના
કરશો. – રવિવારની ભજનસેવામાં કુટુંબ સાથે હાજરી આપશો.

આ બુલેટીન છાપવાનો તમામ ખર્ચ પ્રભુ પ્રેમી એક દાતા તરફથી મળેલ છે.




