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ఎనిమిది ర్ోజులు బ ైబిల్ పరమ ైన వరకోయపదేశరలు మర్ియు ప్రారథనలు  
ఆరబ్ దేశరలలో స్ంఘముల స్మావేశము  
క్రైస్తవ ఐక్యత కొరక్ు ప్రారధన వరరము : శీర్ిిక్లు 1968-2022 

క్రైస్తవ ఐక్యత కొరక్ు చర్ితాలో గల ప్రారధన వరరం యొక్క తేదీలు  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

సిరిపచర్ కోటేషన లు: ఇక్కడ ఉనన సిరిపచర్ కోటేషన లు యున ైటెడ్ సేేట్స్ ఆఫ్ కిరసే్ లోని 
చర్ిచల యొక్క నేటినల్ కౌని్ల్ ఆఫ్ కిరసిేయన ఎడయయకేషన విభజన దవార్ర, కోయ్ ర్్రట్స 
(సి) 1989, 1995, బ ైబిల్ యొక్క కొతత  స్వర్ించిన ప్రామాణిక్ వ రిన నుండి వచవచయి. 
మర్ియు అనుమతితో ఉపయోగించబడతవయి. అనిన హక్ుకలు పాతేయకించబడవా యి. 
 

సిరిపచర్ కోటాటిన లు: ఇక్కడ ఉనన సిరిపచర్ ఉలలే ఖనవలు, యున ైటెడ్ సేేట్స్ ఆఫ్ 
అమ ర్ికరలోని చర్ిచస్ ఆఫ్ క్రైసే్ యొక్క నేషనల్ కౌని్ల్ ఆఫ్ కిరసిేయన ఎడయయకేషన 
విభజన దవార్ర, కరపి ర్్రట్స (సి) 1989, 1995, అనుమతితో ఉపయోగించబడతవయి  బ ైబిల్ 



యొక్క కొతత  ర్ివ ైజా్డ సరే ండరా్ వ రిన నుండి వచిచనవి, మర్ియు. అనిన హక్ుకలు 
పాతేయకించబడవా యి. 

  



 

3 

క్రైస్తవ ఐక్యత కొరక్ు ప్రారధన వరరంను ఏర్రాటు చేసే వరర్ి కొరక్ు 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ఏడాది పొ డవునా ఐకయత కోసం అనవేషణ  
 

ఉతతర అరధభాగంలో క్రైస్తవ ఐక్యత కొరక్ు సరంపాదవయక్ ప్రారధన వరరం జనవర్ి 18-25 
వరక్ు నియమింపబడినది. ఈ తేదీలను స యింట్స పీటర్ మర్ియు స యింట్స ప్రల్ 
పండయగల మధయ, వచేచ లాగున 1908 లో ప్రల్ వరట్న దవార్ర పాతిప్రదించ బడినవి, 
కరబటిే  వరటికి ఒక్ పాతేయక్మ ైన గుర్ితంపు ఉననది. ద్క్షిణ అరధభాగంలో జనవర్ిలో స లవు 
స్మయము కరబటిే  తరచుగర చర్ిచలు ప్రారధన వరరము స్ంబర్రలు చేస్ుకొనుటక్ు వేర్ే 
ర్ోజులు ఎనునక్ుంటారు, ఉదవహరణక్ు ప ంతికోస్ూత  పండగ స్మయములో (1926 లో 
ఫ యిత్ మర్ియు ఆరార్ మూవ్ మ ంట్స దవార్ర స్ూచించబడినది), అది క్ూడవ స్ంఘం 
ఐక్యత క్ు ఒక్ గుర్ితంపు తేది.  

 

సులభతరము కొరకు గమనిక అవసరము కలిగి  
 

అనుక్ూలతను ద్ృష్ిేలో ఉంచుక్ుని, చర్ిచలు ఇపాటికే చేరుక్ునన క్మూయనియన సరథ యిని 
వయకతతక్ర్ించడవనికి మర్ియు కతరస్ుత  చితతమ ైన ఆ పూరి్త ఐక్యత కోస్ం క్లిసి ప్రార్ిథంచడవనికి ఈ 
విషయానిన పూరి్తగర ఉపయోగించమని మేము మిమమలిన ఆహ్వానిస్ుత నవనము. 
 

వచనానిి స్వేకరించడం 

సరధయమ ైనపుాడలాే , ఇది సరథ నిక్ పర్ిసిథతులలో ఉపయోగం కోస్ం జోడించబడయతుంద్నే 
అవగరహనతో ఈ పదవరథం అందించబడింది. సరథ నిక్ ప్రారధనవ మర్ియు భకిత అభాయస్ం 
మర్ియు మొతతం సరమాజిక్ మర్ియు సరంస్కృతిక్ స్ంద్రభం యొక్క ఖాతవ తీస్ుకోవరలి. 
ఇటువంటి అనుస్రణ ఆద్రశవంతంగర ఎక్ుయమినిక్ల్ గర జరగరలి. కొనిన పాదేశరలలో 
పదవర్రథ నిన సీాక్ర్ించడవనికి ఎక్ుయమినిక్ల్ నిర్రమణవలు ఇపాటికే ఏర్రాటు చేయబడవా యి; 

ఇతర పాదేశరలలో, దవనిని సీాక్ర్ించవలి్న అవస్రం అటువంటి నిర్రమణవలను 
రూప్ ందించడవనికి ఉదీదపనగర ఉంటుంద్ని మేము ఆశిస్ుత నవనము. 



 

పరారథన వరరం యొకక సరమగిి ఉపయోగించి 

 

చర్ిచలు మర్ియు కిరసిేయన క్మూయనిటీలు క్లిసి ప్రారథన వరర్రనిన ఒకే సరధవరణ సేవ 
దవార్ర ఆచర్ించే వరర్ిక,ి క్రైస్తవ ఆర్రధన సేవ కోస్ం ఒక్ ఆరార్ అందించబడయతుంది. 
చర్ిచలు మర్ియు కిరసిేయన క్మూయనిటీలు క్ూడవ వరర్ి స్ాంత సేవలోే  ప్రారథన యొక్క 
వరరం నుండి విషయాలను చేరచవచుచ. క్రైస్తవ పూజా సేవ నుండి ప్రారథనలు, "ఎనిమిది 
ర్ోజులు" మర్ియు అద్నపు ప్రారథనల ఎంపిక్ వరర్ి స్ాంత స టిేంగ లో తగిన విధంగర 
ఉపయోగించవచుచ. 
 

వరరంలో పాతి ర్ోజు వరర్ి ఆర్రధనలో వరర్రనిన ప్రటించే స్ంఘాలు "ఎనిమిది ర్ోజుల" 
నుండి ఈ సేవలక్ు స్ంబంధించిన మ టీర్ియల్ ని తీస్ుకోవచుచ. 

 

ప్రారథన థీమ్ యొక్క వరరంలో బ ైబిల్ అధయయనవలను చేపటాే లనుక్ునే వరరు ఎనిమిద ి
ర్ోజులలో ఇచిచన బ ైబిల్ గరంథవలు మరి్యు పాతిబింబాలను ఆధవరంగర 
ఉపయోగించవచుచ. పాతి ర్ోజు చరచలు మధయవర్ితతా ప్రారథన యొక్క ముగింపు కరలానికి 
దవరి్ తీయవచుచ. 
 

ప ైవైేట్స గర ప్రార్ిథంచవలనుక్ునే వరరు తమ ప్రారథన ఉదేదశరలను ద్ృష్ిేలో ఉంచుకోవడవనికి 
సరమాగిర స్హ్వయక్రంగర ఉండవచుచ. కతరస్ుత  చరి్చలో క్నిపించే ఐక్యత కోస్ం 
పాపంచవరయపతంగర ప్రార్ిథస్ుత నన ఇతరులతో వరరు స్హవరస్ంలో ఉనవనరని వరరు 
గురుత ంచుకోగలరు. 
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2022 కొరక్ు బ ైబిల్ గరంధ ప్రటయంశము 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

మతతయి స్ువరరత 2:1-12 

ర్రజ్ైన హేర్ోద్ు దినములయంద్ు యూద్య దేశపు బేతలే హేములో యిసే్ు పుటిేన పమిమట ఇదిగో తూరుా 
దేశపు జాా నులు యిెరూషలలమునక్ు వచిచ 

యూద్ుల ర్రజుగర పుటిేనవరడలక్కడ నునవనడయ? తూరుాదిక్ుకన మమేు ఆయన నక్షతమాు చూచి, 

ఆయనను పూజింప వచిచతిమని చలపిారి్ 

 
హేర్ోద్ుర్రజు ఈ స్ంగతి విననపుాడయ అతడయను అతనితో క్ూడ యిెరూషలలము వరరంద్రును 
క్లవరపడిరి్. 

కరబటిే ర్రజు పధావన యాజక్ులను పజాలలోనుండయ శరస్ుత ు లను అంద్రి్ని స్మక్ూరి్చకతరస్ుత  ఎక్కడ 
పుటుే నని వరరి్నడిగ్ను. 
 

అంద్ుక్ు వరరు యూద్య బతేలే హేములోనే; ఏలయనగర యూద్యదేశపు బేతలే హేమా 
నీవు యూదవ పధావనులలో ఎంతమాతమాును అలామ ైనదవనవు కరవు;ఇశరర యిేలను నవ పాజలను 
పరి్ప్రలించు అధిపతి నీలోనుండ ివచుచను అని పావక్తదవార్ర వరాయబడయిుననద్నిరి్. 
అంతట హేర్ోద్ు ఆ జాా నులను రహస్యముగర పిలిపించి, 

 

ఆ నక్షతాము క్నబడని కరలము వరరి్చతే పరి్ష్రకరముగర తలలిసకిొని 

మీరు వ ళే్ల, ఆ శిశువు విషయమ  ై జాగరతతగర విచవరి్ంచి తలలిసికొనగరనే, నేనును వచిచ,ఆయనను 
పూజించునటుే  నవక్ు వరతమానము తలండని చలపిా  వరరి్ని బేతలే హేమునక్ు పంప ను. 
వరరు ర్రజు మాట విని బయలుదేరి్ ప్ో వుచుండగర, ఇదిగో తూరుాదశేమున వరరు చూచిన నక్షతమాు ఆ 
శిశువు ఉండని చోటికి మీద్ుగర వచిచ నిలుచువరక్ు వరరి్కి ముంద్ుగర నడచిలను. 

వరరు ఆ నక్షతమాును చూచి, అతవయనంద్భరి్తుల ై యింటలిోనికి వచిచ, 

తలేియిెైన మర్యిను ఆ శిశువును చూచి, సరగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ ప టెేలు విపిా , 
బంగరరమును సరంబాాణిని బో ళమును కరనుక్లుగర ఆయనక్ు స్మర్ిా ంచిరి్. 

తరువరత హేర్ోద్ునొద్దక్ు వ ళేవద్దని స్ాపనమంద్ు దవేునిచతే బో ధింపబడనివరర్్ర వరరు మర్యిొక్ 
మారగమున తమ దేశమునక్ు తిరి్గి వ ళే్లరి్. 
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2022 సంవతసరం కొరకు శీరిిక పరిచయం 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

తూరుాదిక్ుకన మమేు ఆయన నక్షతమాు చూచి, ఆయనను పూజింప వచిచతిమని చలపిారి్ 

(మతతయి స్ువరరత 2:2) 

 

మతతయి స్ువరరత (2:1-12) పాకరరము, యూద్యలో ఆకరశంలో క్నిపించిన తవర దీరఘ కరలిక్ంగర ఎద్ురు 
చూస్ుత నన ఆశను స్ూచిస్ుత ంద ి అద ి మాగి ని మర్యిు భూమిప  ై ఉనన అంద్రి్ని నిజమ ైన ర్రజు మర్యిు 
రక్షక్ుడయ ఉనన చోటను బయలుపరచినద.ి ఈ తవర ఒక్ బహుమానము మానవరళ్ల కొరక్ు దేవుని పేమా 
పూరాక్మ నై స్ూచన. మాగిక్ు ర్రజు జనిమంచినవడన ే ఒక్ స్ంకేతము.  దవని కిరణవల దవార్ర మహ్వ కరంతి 
వ ైపు, యిేస్ు పాతి మనుషుయని వ లిగించే నూతన కరంతి, పాతి మనుహుయని వేలింగించి మర్ియు 
మనలను తండి ా మహమిలోకి నడపిించ ే వరరు మర్ియు తన  పాకరశవంతమ నై శోభ. మనము చీక్టలిో 
ఉండగర యిసే్ు వ లుగుగర వచిచనవడయ, పరి్శుదవద తమదవార్ర క్నయ మర్యి మానవునిగర అవతవరము 
ఎతవత డయ.  

 

మన కొరక్ు మర్ియు మన రక్షణ కొరక్ు, అతను తనను తవను రి్క్ుత నిగర చసే్ుక్ుననపుాడయ మర్ియు 
మరణం వరక్ు విధయేత చూపనిపుాడయ పాపంచంలోని చీక్టిలోకి మర్ింత ముంద్ుక్ు వ ళ్లిన కరంతి 
యిేస్ు. తండిాకి మన మార్రగ నిన వ లుగులోకి తలచచేంద్ుక్ు, ఆయన తండిాని మనం తలలుస్ుక్ుని, తన 
ఒక్కగరనొక్క క్ుమారుడిని మనకోస్ం ఇచిచన ఆయన మనప  ై ఉనన పేమాను తలలుస్ుకోవరలని, 

ఆయనప ై విశరాస్ం ఉంచడం వలే మనం నశించక్ుండవ శరశాత జీవితవనిన ప్ ందవలని ఆయన ఇలా 
చేసరడయ.  

మాగి ఆ తవరను చూస ిఅనుస్రి్ంచింది.  

 

సరంపాదవయక్ంగర వరయఖాయతలు మాగీ యొక్క అంక్లలో ఆ స్మయంలో తలలిసిన పాజల వ వైిధవయనికి 
చిహనంగర మర్యిు తూరుా నుండ ి పాకరశించ ే తవర వ లుగులో క్నిపించే దలైవిక్ పలిుపు యొక్క 
విశావరయపతతక్ు చిహనంగర చూశరరు. వరరు కొతత  - జనిమంచిన ర్రజు కోస్ం మాగీ యొక్క ఆతుాత శోధనలో 
క్ూడవ చూసరత రు, స్తయం కోస్ం, మంచితనం కోస్ం మర్ియు అంద్ం కోస్ం మొతతం మానవరళ్ల ఆక్లి. 
స్ృష్ిే ఆరంభం నుండ ి మానవరళ్ల భగవంతుడికి నివరళులు అరి్ాంచడం కోస్ం ఎంతో ఆశగర ఉంది. 
స్మయం యొక్క స్ంపూరణతలో దలైవిక్ బిడా జనిమంచినటుే  నక్షతాం క్నిపించింది. ఇది భగవంతుని 
దీరఘకరలంగర ఎద్ురుచూస్ుత నన మోక్షం యొక్క చరయను తలలియజసేింది, ఇద ి అవతవరం యొక్క అంతర్ 
హేమిసే్రీ్ని ప్రారంభంచింది. 
దేవుడయ కోరుక్ున ే అనిన దేశరల ఐక్యతను మాగీ మనక్ు వ లేడసి్ుత ంది. వరరు స్ుద్ూర ప్రాంతవల నుండ ి
పాయాణసిరత రు మర్యిు విభనన స్ంస్కృతులక్ు ప్రాతినిధయం వహసిరత రు, అయినపాటికత వరరు కొతతగర 
జనిమంచిన ర్రజును చూడవలని మర్యిు తలలుస్ుకోవరలని అదే ఆక్లితో నడపబడతవరు మర్యిు 



నివరళులు అరి్ాంచడం మర్ియు బహుమతులు అందించే సరధవరణ చరయలో బ తలేహమె్ లోని చినన 
ఇంటికి చేరుక్ుంటారు. క్రైస్తవులు దేవుని పపాంచవనికి ఆయన కోరుక్ున ే ఈ ఐక్యతను తీస్ుక్ుర్రవడవనికి 
ఒక్ స్ంకేతంగర ఉండవలని పలిుసరత రు. విభనన స్ంస్కృతులు, జాతులు మర్ియు భాషల నుండ ి
తీస్ుకోబడిన క్రసై్తవులు కతరస్ుత  కోస్ం ఒక్ సరధవరణ శోధనలో మర్యిు ఆయనను ఆర్రధించవలన ే
సరధవరణ కోరి్క్లో ప్రలుపంచుక్ుంటారు. కరబటిే , క్రైస్తవ పాజల యొక్క లక్షయం, నక్షతాం వల  
స్ంకేతంగర ఉండటం, దవేుని వ ద్క్ుటలో మానవరళ్లకి అవస్రమ నై కరంక్షను తీరుచటక్ు మారగనిరే్దశం 
చేయడం, అంద్రి్నీ కతరస్ుత క్ు యొద్దక్ు నడపిించుట, మర్యిు దవేుడయ పాజలంద్రి్ ఐక్యతను 
తీస్ుక్ుర్రవడవనికి సరధనంగర ఉండటం. 
 

  



6 

మాగీ యొక్క నివరళుల చరయలో భాగంగర వరరి్ స్ంపద్లను తలరవడం, వరరి్ బహుమతులను 
అందించడం, ఇది కిరసిేయన పుర్రతన కరలం నుండి, కతరస్ుత  యొక్క గురి్తంపు యొక్క వివిధ కోణవల 
స్ంకేతవలుగర అరథం చసే్ుకోబడింది; అతని ర్రయలే్టకి బంగరరం; అతని దలవైతవానికి ధూపం; మర్ియు 
మిర్రర  అతని మరణవనిన స్ూచిస్ుత ంది. విభనన బహుమతులు, కరబటిే , వివిధ క్రైస్తవ స్ంపాదవయాలు 
యిేస్ు యొక్క వయకిత మరి్యు పనిలో క్లిగి ఉనన నిరి్దషే అంతరదృషుే ల యొక్క ఊహను మనక్ు 
అందసిరత యి. క్రైస్తవులు ఒక్చోట చేరి్, కతరస్ుత క్ు నివరళ్లగర తమ స్ంపద్లను మర్యిు వరరి్ హృద్యాలను 
తలరి్చినపుాడయ, ఈ అంతరదృష్ిే  యొక్క బహుమతులు పంచుకోవడం దవార్ర అంద్రూ స్ంపనునలు 
అవుతవరు.  

తూరుాన నక్షతాం ఉద్యించింది (మతతయి 2:2). తూరుా నుండ ి స్ూరుయడయ ఉద్యిసరత డయ మర్యిు 
మనలను ఆశీరాదించిన దేవుని క్ృప వలన మధయప్రాచయం అని పిలవబడ ే ప్రాంతం నుండ ి రక్షణ 
వచిచంది, అతను మనక్ు ఎతలతతన పాదేశం నుండ ి ఉద్యానిన అనుగరహించవడయ (లూకర 1:78).కరనీ 
మధయప్రాచయ చరి్త ా స్ంఘరిణ మర్ియు క్లహ్వలతో రక్తముతో క్లుష్తిమ ైనది మర్యిు అనవయయం 
మర్ియు అణచివతేతో చీక్టిగర ఉంది.ఇటవీల, ప్రలసీతనియన నకరా (ప్రలసీతనవ యొక్క అరబ్ జనవభా 
యొక్క వలస్ల స్మయంలో 1948 యుద్ధం) ఈ ప్రాంతం రక్తప్రత యుదవధ లు మర్ియు విపేవరల శరరణిని 
చూసింద ి మర్ియు మతపరమ ైన తీవవారద్ం యొక్క ప రుగుద్లను చూసింద.ిమాగీ క్థలో చవలా చీక్ట ి
అంశరలు క్ూడవ ఉనవనయి, ముఖయంగర బ తలేహెం చుటటే  ఉనన ర్్ండేళేలోపు పలేిలంద్రి్నీ ఊచకోత 
కోయమని హెర్ోడ్ యొక్క నిరంక్ుశ ఆదేశరలు ఉనవనయి. ప్రతద ి (మతతయి 2:16-18) ఈ క్థనవల 
క్ూర రతాం మధయప్రాచయం యొక్క స్ుదీరఘ చరి్త ామర్ియు క్షేతరమ ైన వరతమానంతో పతాిబింబిస్ుత ంది. 
 

ఇద ి మధయప్రాచయంలో దవేుని వరక్యం రూట్స తీస్ుక్ుంది మర్యిు ఫలించింది; ముప ైా  మర్యిు అరవ  ై
మర్ియు వంద్ ర్్టుే . మర్ియు ఈ తవర్రగణం నుండ ి అప్ స్తలులు భూమి యొక్క చివరల వరక్ు 
స్ువరరతను పాక్టించడవనికి బయలుదేర్రరు (అప్ స్తలుల కరరయములు 1:8). మధయప్రాచయం వేలాద ి మంద ి
క్రైస్తవ సరక్షులను మర్యిు వలేాద ి మంది క్రసై్తవ అమరవీరులను ఇచిచంది. ఇంకర ఇపుాడయ, చినన 
క్రైస్తవ స్ంఘం ఉనికికే ముపుా వరటిలుే తోంది, ఎంద్ుక్ంటే చవలా మంది మర్్క్కడలైనవ మర్ింత 
స్ురక్షతిమ ైన మర్యిు నిరమలమ నై జీవితవనిన కోరుక్ుంటారు. బాల జీస్స్ కరంతి వల , మధయప్రాచయ 
క్రైస్తవ మతం యొక్క కరంతి ఈ క్షే స్మయాలోే  ఎక్ుకవగర ముపుా ప్ ంచి ఉంది. 
 

జ్రూస్లలం క్రైస్తవులక్ు ఒక్ శకితవంతమ నై చిహనం, ఎంద్ుక్ంట ే ఇద ి మానవరళ్ల అంతవ రక్షించబడని 
మర్ియు విమోచించబడిన శరంతి నగరం. కరనీ నడేయ నగరంలో శరంతి లలద్ు. వివిధ పక్షప్రతవలు తమ 
దవవరను క్లిగి ఉంటాయి మర్ియు ఇతరులను విస్మరి్సరత యి. జ్రూస్లలంలో ప్రారథన క్ూడవ ర్రజకతయ 
మర్ియు స ైనిక్ చరయలక్ు లోబడి ఉంది. జ్రూస్లలం ర్రజుల నగరం, నిజానికి యిసే్ు విజయంతో 
పావశేించ ే నగరం, ర్రజుగర పాశంసించబడింది (లూకర 19:28-44). స్హజంగరన,ే మాగీ ఈ ర్రజ నగరంలో 



నక్షతాం దవార్ర వ లేడించిన కొతతగర జనిమంచిన ర్రజును క్నుగ ంటారని ఆశించవరు. ఏద ి ఏమ నైపాటికత, 
రక్షక్ుడలైన ర్రజు పుటుే క్తో దీవ న ప్ ంద్డం క్ంటే, జ్రూస్లలం మొతతం ఈనవటలిా అలేక్లోే లంగర 
ఉంద్ని క్థనం మనక్ు చలబుతుంది. 

ఈ ర్ోజు, గతంలో క్ంటే, మధయప్రాచవయనికి దవని పాజలతో ప్రటు స్ారగపు కరంతి అవస్రం. బ తలేహెం 
నక్షతాం అనదే ి దేవుడయ తన పాజలతో నడయస్ూత , వరరి్ బాధలను అనుభవిసరత డని, వరరి్ ఏడయపులను 
వింటాడయ మర్యిు వరరి్ప ై క్నిక్రం చూపుతునవనడని స్ూచిస్ుత ంది. పరి్సిథతులు మారి్నపాటికత, 
భయంక్రమ ైన విపతుత లు స్ంభవించినపాటికత, దవేుని విశాస్నీయత అచంచలమ నైది అని అద ి
మనక్ు భర్ోసర ఇస్ుత ంద.ి పాభువు నిద్ాప్ో డయ, నిద్పా్ో డయ. అతను తన పజాలను మలేకకలిపి, ఆపద్లో 
తపిా ప్ోయినపుాడయ వరరి్ని తిరి్గి తీస్ుక్ువసరత డయ. విశరాస్ం యొక్క పయాాణం అంటే తన పజాలను 
ఎలేపుాడూ చూస ే మర్యిు చరి్త ా మర్ియు జీవితంలోని స్ంకేిషే మార్రగ లోే  మనలను నడిపించ ే
దేవునితో నడవడం. 
ఈ వరరం ప్రారథన కోస్ం, మధయప్రాచయ క్రైస్తవులు అనేక్ కరరణవల వలే తూరుాన ప రి్గిన నక్షతాం యొక్క 
థీమ్ ను ఎంచుక్ునవనరు. చవలా మంద ి ప్రశరచతయ క్రైస్తవులు కిరస్మస్ జరుపుక్ుంటారు, చవలా 
పుర్రతనమ నై వింద్ు, మరి్యు అనేక్ మంది తూరుా క్రసై్తవుల పాధవన వింద్ు, బ తలేహెం మర్ియు 
జోర్రా న లో ఉనన దేశరలక్ు దవేుని మోక్షం వ లేడ ి చయేబడనిపుాడయ ఎపిఫనీ. థయిోఫనీ (వయకతతక్రణ)ప  ై
ఈ ఫో క్స్ ఒక్ కోణంలో, మధయప్రాచయ క్రైస్తవులు పాపంచవరయపత ంగర ఉనన తమ సో ద్రులు మర్యిు 
సో ద్రీ్మణులక్ు అందించగల నిధి. 
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హేర్ోద్ు అమాయక్ జీవితవనిన హతయ చయేడవనికి పనవనగం పనినన జ్రూస్లలం యొక్క గంద్రగోళం 
దవార్ర నక్షతాం మాగీని నడపిసి్ుత ంది. ఇపాటికత, మర్ియు పాపంచంలోని వివిధ ప్రాంతవలలో, 
అమాయక్ులు హింస్ మరి్యు హింస్ యొక్క ముపుాతో బాధపడయతునవనరు మర్యిు యువ 
క్ుటుంబాలు హేర్ోద్ు మరి్యు అగసే్స్ వంటి నిరంక్ుశుల నుండి ప్రరి్పో్ తవరు. ఈ స్ంద్రభంలో 
పాజలు దేవుడయ తమతో ఉనవనడని గురుత  కోస్ం చూస్ుత నవనరు. వరరు కొతతగర జనిమంచిన ర్రజు, సౌమయత, 

శరంతి మర్ియు పేమా యొక్క ర్రజును కోరుక్ుంటారు. కరనీ అతనికి దవరి్ చూపే నక్షతాం ఎక్కడ ఉంది? 

పాపంచవనికి వ లుగుగర ఉనన కిరసే్ క్ు మార్రగ నిన వ లిగించే నక్షతాం కరవడం చరి్చ యొక్క లక్షయం. 
అటువంట ి నక్షతాంగర ఉండటం దవార్ర చరి్చ క్ష్రే ల పాపంచంలో నిరీ్క్షణక్ు స్ంకేతంగర మారుతుంది 
మర్ియు జీవితంలోని క్ష్రే ల దవార్ర వరరి్తో ప్రటు తన పాజలతో దవేుని ఉనికిని స్ూచిస్ుత ంది. మాట 
దవార్ర మర్యిు చరయ దవార్ర క్రైస్తవులు మార్రగ నిన వ లిగించటానికి పలిుసరత రు, తదవార్ర కతరస్ుత  మర్ోసరరి్ 
దేశరలక్ు బయలుపరచబడతవడయ. కరనీ మన మధయ ఉనన విభజనలు క్రైస్తవ సరక్ష ి యొక్క కరంతిని 
తగిగంచి, మార్రగ నిన అస్ాషేం చసేరత యి, ఇతరులు కతరస్ుత క్ు తమ మార్రగ నిన క్నుగ నక్ుండవ చూసరత యి. 
దీనికి విరుద్ధంగర, క్రసై్తవులు కతరస్ుత ను ఆర్రధించడంలో ఏక్మయాయరు మర్ియు బహుమతుల మారి్ాడిలో 
వరరి్ స్ంపద్ను తలరవడం, దవేుడయ తన స్ృష్ిే అంతవ కోరుక్ునే ఐక్యతక్ు చిహనంగర మార్రరు. 
మధయప్రాచయంలోని క్రైస్తవులు క్రైస్తవ ఐక్యత కోస్ం ప్రారధన వరర్రనికి ఈ వనరులను అందసిరత రు, 
పాపంచం తవము అనుభవించ ే అనేక్ క్ష్రే లు మర్ియు ఇబాంద్ులను పంచుక్ుంటుంది మర్యిు 
చీక్టిని అధిగమించగల రక్షక్ుని వ ైపు నడపిించడవనికి ఒక్ కరంతి కోస్ం ఆర్రటపడయతుంది. కోవిడ్-19 
గోే బల్ మహమామరి్, భర్ోసర ఇచేచ ఆర్ిథక్ స్ంక్షోభం మర్ియు బలహనీమ ైన మర్ియు అతయంత 
ద్ురాలమ ైన వరరి్ని రక్షించడంలో ర్రజకతయ, ఆర్ిథక్ మర్యిు సరమాజిక్ నిర్రమణవల వ ైఫలయం, చీక్టిలో 
పాకరశించ ే కరంతి యొక్క పాపంచ అవస్ర్రనిన నొకికచలప్రాయి. ర్్ండయ వేల స్ంవత్ర్రల కిరతం తూరుా, 

మధయప్రాచయంలో పాకరశించిన నక్షతాం ఇపాటికత కిరసే్ జనిమంచిన తొటిే కి పలిుస్ుత ంది. దవేుని ఆతమ 
స్జీవంగర మర్యిు చురుక్ుగర ఉనన చోటుక్ు, మన బాపిేజం యొక్క వరస్తవిక్తక్ు మర్యిు మన 
హృద్యాల పరి్వరతనక్ు ఇది మనలను ఆక్రిి్స్ుత ంది. రక్షక్ుని క్లుస్ుక్ుని, అతనిని క్లిస ి పూజించిన తర్రాత, మాగీలు వేరే్ మారగంలో తమ దేశరలక్ు తిరి్గి 
వసరత రు, క్లలో హెచచర్ిసరత రు, అదేవిధంగర, మన ప్రారథనలో మనం క్లిస ి పంచుక్ున ే క్మూయనియన 
మన జీవితవలక్ు, మన చరి్చలక్ు మర్ియు మన పాపంచవనికి కొతత  మార్రగ ల దవార్ర తిరి్గి ర్రవడవనికి 
మాక్ు స్ూూరి్తనిస్ుత ంది.  
 

కొతత  మార్రగ ల దవార్ర పయాాణించడం అనేద ి మన వయకితగత జీవితవలలో, మన చరి్చలలో మర్ియు మన 
స్మాజాలలో పశరచతవత పం మర్యిు పునరుద్ధరణక్ు ఆహ్వానం. కతరస్ుత ను అనుస్రి్ంచడం మన కొతత  
మారగం, మర్యిు అసిథరమ ైన మర్ియు మారుతునన పపాంచంలో క్రసై్తవులు నక్షతార్రశులు మర్ియు 
పాకరశించే గరహ్వల వల  సిథరంగర మరి్యు నిరణయించబడవలి. కరనీ ఆచరణలో దీని అరథం ఏమిటి? ఈ ర్ోజు 
స్ువరరతను పాక్టించడంలో మర్యిు మానవ గౌరవరనిన కరప్రడేంద్ుక్ు అటేడయగున ఉననవరరి్లో 
ముఖయంగర పదే్లు, బలహీనులు నిబద్ధత అవస్రం,  
 



పాపంచంతో మర్ియు పరస్ారం వయవహరి్ంచడంలో చరి్చల నుండ ి ప్రరద్రశక్త మర్ియు 
జవరబుదవరీ్తనం అవస్రం. దీనరథం చరి్చలు పడీితులక్ు ఉపశమనం అందించడవనికి, సరథ నభాంశం 
చలందని వరరి్ని సరాగతించడవనికి, భారంగర ఉననవరరి్కి ఉపశమనం క్లిగించడవనికి మర్ియు 
నవయయమ నై మర్యిు నిజాయితీగల స్మాజానిన నిరి్మంచడవనికి స్హక్రి్ంచవలి. యువక్ులు దవేుని 
హృద్యానికి అనుగుణంగర భవిషయతుత ను నిరి్మంచుకోగలిగేలా, మానవులంద్రూ జీవితవనిన, శరంతిని, 

నవయయానిన మరి్యు పేమాను అనుభవించగలిగే భవిషయతుత ను నిరి్మంచుకోవడవనికి ఇద ి చరి్చల నుండ ి
ఒక్ పలిుపు. ఆయన చరి్చల మధయ కొతత  మారగం ఏమిటంటే, మనం ధలైరయం మర్యిు ధలైరయంతో 
తవయగపూరి్తంగర వ తుక్ుతునన క్నిపించే ఐక్యత మారగం, తదవార్ర ర్ోజు తర్రాత, "దేవుడయ 
అనినంటిలోనూ ఉంటాడయ" (1 కొరి్ంథీయులు 15:28).   
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క్రైసతవ ఐకయత 2022 కోసం పరారథన వరరరనికి సంబంధించిన మెటిరియల్ స్ిద్దపరచుట. 

క్రైస్తవ ఐక్యతను ప్ో ా త్హించడవనికి ప్ో ంటఫిిక్ల్ కౌని్ల్ మర్యిు క్రసై్తవ ఐక్యత కోస్ం ప్రారథన వరర్రనికి 
స్ంబంధించిన గరంథవలను సిద్ధం చయేడవనికి పపాంచ చరి్చల విశరాస్ం మర్యిు ఆరార్ క్మిషన 
స్ంయుక్తంగర నియమించిన అంతర్రా తీయ స్మూహం ఈ స్ంవత్రం ముఖాముఖిగర 
క్లవలలక్ప్ో యింది. పసా్ుత త మహమామరి్, అంద్ువలే ఈ గరంథవలప ై రి్మోట్స గర పని చయేాలి్ వచిచంది. 
 

2022 ప్రారథన వరర్రనికి థమీ్ ను ఎంచుక్ున ే మర్యిు డవాఫే్ట టెక్స్ట లను సది్ధం చేస ే పనిని ల బనవన లోని 
బీరూట్స లో ఉనన చరి్చల మధయ ప్రాచయ మండలికి PCPCU అపాగించింది. వరరు థమీ్ ను 
ఎంచుక్ునవనరు, "మేము తూరుాన అతని నక్షతవానిన చూశరము మర్ియు క్లిగి ఉనవనము ఆయనక్ు 
నివరళులరి్ాంచడవనికి రండ"ి (మతతయి 2:2). మునుప ననడూ లలనంతగర, ఈ క్షే స్మయాలోే , చీక్టిలో 
పాకరశించ ే కరంతి మనక్ు అవస్రం మర్యిు ఆ వ లుగు యిసే్ుకతరస్ుత లో వయక్తమ ైంద్ని క్రసై్తవులు 
పాక్టించవరు. 
 

అనవయయమ నై ర్రజకతయ మర్ియు ఆర్ిథక్ పాయోజనవలతో మానవ హక్ుకలు అలవరటుగర 
తొక్కబడయతునన పపాంచంలోని ఒక్ ప్రాంతంలో, అపూరామ నై అంతర్రా తీయ ఆర్ోగయ స్ంక్షోభం 
నేపథయంలో మర్ియు ఆగసే్ 4, 2020న బీరుట్స ను ధాంస్ం చసేని తీవమా ైన పేలుళే మానవ మర్ియు 
భౌతిక్ పరి్ణవమాలను భరి్స్ుత ంది. సరథ నిక్ ఎక్ుయమ నిక్ల్ గూర ప్ అయినపాటికత ఆన ల నై స్మావేశరలలో 
ప్రలకగ నడం దవార్ర దవని పని ఫలితవనిన అందించడవనికి పతాి పయాతనం చేసింది. మమేు వరరి్కి 
మనస్ూారి్తగర క్ృతజాతలు తలలియజసే్ుత నవనము మర్ియు మధయప్రాచయంలో మర్ియు పపాంచవరయపతంగర 
ఉనన క్రైస్తవుల మధయ గ పా ఐక్యత మన కరలంలో మర్ియు ర్రబో యి ే కరలంలో పురుషులు మర్యిు 
సీత లైంద్రి్కత మరి్ంత గౌరవపాద్మ నై, నవయయమ ైన మరి్యు శరంతియుతమ ైన జీవితవనికి దోహద్పడవలని 
ప్రారి్థస్ుత నవనము. అంతర్రా తీయ జటుే లో ప్రలకగ నేవరరు 

ర్్వర్్ండ్ ఫరద్ర్ మారేి్న బౌాన, OSB 

శీరమతి అనేన-నోయిెల్ కే్మ ంట్స 

ర్్వర్్ండ్ ఆంథోనీ క్రరర్ 

డవకే్ర్ అని గజారి్యన దిసాీ్ 

ర్్వర్్ండ్ R. జోచలన వరగ్నర్ 

గే్న సరే ల్ అబేా (ఐర్రే ండ్) 

క్రటియనేన (ఫరాన్) ఏక్ం చయేండి 

క్రైస్తవ ఐక్యతను ప్ో ా త్హించడవనికి ప్ో ంటఫిిక్ల్ 
కౌని్ల్ (వరటిక్న) 

వరలా్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చరి్చస్ (సిాటార్రే ండ్)లో 
విశరాస్ం మర్ియు ఆరార్ స క్రటేరి్యట్స యొక్క 
ప్ో ా గరర మ్ ఎగాిక్ూయటివ్ 



డవ. హన న లాంప్రరేర్ 

సీనియర్ ల టసిియా కరండేలారి్యో లోప జ్డ 

ర్్వర్్ండ్ డవకే్ర్. ఒడలైర్ ప డోాసో  మాటయిస్ 

 

ర్్వర్్ండ్ ఫరద్ర్ జమే్్ పుగేిసి, SA 

ర్్వర్్ండ్ డవకే్ర్ మికత ర్రబరే్్ 

డవకే్ర్. కేేర్ వరటికన్ 

 

డూయచ లాండ్ (జరమనీ)లోని అర్్ాట్స్ గ్స్ మీన ష్రఫే్ట 
కిరసే్ లిచలర్ కిర్్చన 

జరమన లూథరన చరి్చ (జరమనీ) 

వ రామ్ డీ మిషనరీ్ ఫరాటెరి్నటీ (సింగపూర్) 

డలైర్్కే్ర్ ఆఫ్ ఫ యిత్ అండ్ ఆరార్ - WCC 

(సిా టార్రే ండ్) 

అటోన మంట్స యొక్క స్నవయసి, స ంటోా  ప్ో ా  
యూనియన (ఇటల్ట/యుఎస్ఎ) 

ఆధవయతిమక్ జీవితవనికి ప్ో ా గరర మ్ ఎగాిక్ూయటవి్ - WCC 

(సిా టార్రే ండ్) 

ర్ోహ్వంపేన విశావిదవయలయం (ఇంగేండ్) 

చరి్చల మిడిల్ ఈసే్ కౌని్ల్ నుండి ప్రలకగ నవేరరు 
మిడలి్ ఈసే్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చరి్చల నుండ ి
ప్రలకగ నవేరరు 

 

ర్్వర్్ండ్ ఫరద్ర్ డవకే్ర్ బౌలోస్ వ హేా 

ర్్వర్్ండ్ డవకే్ర్ రి్మా నస్ాలాే  

ర్్వర్్ండ్ ఫరద్ర్ డవకే్ర్ ర్ోజర్ అఖాా స్ 

డవ. జాన డేనియల్ 

సీనియర్ ఎమిల్ట టానస్ 

ర్్వర్్ండ్ తండి ాగరబాియిలే్ హ్వచలమ్ 

గీరక్స ఆర్ోథ డవక్స్ చరి్చ ఆఫ్ ఆంటిచ (ల బనవన) 
ఎవరంజల్ిక్ల్ నషేనల్ చరి్చ (ల బనవన) 

సిరి్యాక్స ఆర్ోథ డవక్స్ చరి్చ ఆఫ్ ఆంటయిోచ 
(సిరి్యా) ఎవరంజ్లిక్ల్ స ైనవడ్ ఆఫ్ ద ి న లైు 
(ఈజిపే్) 

మ ర్ోన ైట్స చరి్చ (ల బనవన) 

గీరక్స మ ల ైకట్స కరయథలిక్స చరి్చ ఆఫ్ ఆంటయిోచ 

(ల బనవన) 
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క్రైసతవ ఆరరధన స్వే 

ఆరరధన స్ిద్ధం చేస్ే వరరికి సూచనలు 

క్రైస్తవ ఐక్యత కోస్ం ప్రారథనల ఈ వరరంలో, పాపంచవరయపత ంగర అనేక్ విభనన స్ంపాదవయాలు మర్యిు 
ఒపుాకోలు నుండి క్రసై్తవులు క్ూర చ యొక్క ఐక్యత కోస్ం ప్రారథన చయేడవనికి స్మావేశమవుతవరు. 
స్ంవత్ర్రనికి స్ంబంధించిన పదవర్రథ లు మర్యిు ఆర్రధన సేవను చరి్చల మధయ ప్రాచయ మండలి 
సిద్ధం చసేింది. మథల ై 2:1-12, పతాయేకించి 2వ వచనంలో వివరి్ంచిన విధంగర, స్రిపచర్ మర్ియు 
లిటరాి్క్ల్ టెక్స్ట ల స ల కరే యిన, మాగీ కొతతగర జనిమంచిన ర్రజును స్ంద్రి్శంచడం దవార్ర పేారణ 
ప్ ందింద"ి మమేు అతని నక్షతవానిన తూరుాన చూశరము మర్యిు మమేు అతనిని ఆర్రధించడవనికి 
వచవచము." 

 

కొనిన స్ూచించబడని స్ంగీతం అనుబంధంలో జోడంిచబడింది. మధయ ప్రాచవయనికి చలందని క్రసై్తవులు 
స్ంఘంలో ఉననటేయితే, వరరి్ స్ాంత భాషలలో ఈ కతరతనలు మర్ియు మారుాలలో కొనినంటపి  ై
స్ంతక్ం చయేడవనికి నవయక్తాం వహించమని వరరి్ని ఆహ్వానించడం మంచిది. పూజా కోస్ం డజిిటల్ 
వనరుల వినియోగం ఇటవీలి స్ంవత్ర్రలలో ప రి్గినంద్ున, కొనిన స్ంగీతం యొక్క ఆన ల నై వీడయిో 
రి్కరరాి్ంగ క్ు లింక్స లు క్ూడవ అనుబంధంలో చేరచబడవా యి. మీ సరథ నిక్ స్ంద్ర్రభనిన బటిే , ఈ స్ంవత్రం 
థీమ్ ను హెైల టై్స చేస ేతగిన కతరతనలు మర్యిు ప్రటలను భరీ్త చయేవచుచ. 
 

'ష్ేరి్ంగ క్రైసే్'స్ ల ైట్స' అన ే సవేలో భాగంగర అనేక్ అంశరలను సిద్ధం చేయాలి. ముంద్ుగర, ముద్ురు 
నీలం రంగు వస్త ంై యొక్క భాగరనిన ర్రతిపాూట ఆకరశరనిన పేారే్పంిచడవనికి వూయహ్వతమక్ంగర 
వేలాడదయీాలి. ర్్ండవది, గుడాప ై వలేాడదయీబడని ప ద్ద నక్షతాం. మూడవది, ఆర్రధక్ులక్ు చినన 
కరగితం నక్షతవాలు. అతని స్ంద్ర్రభనిన బటిే , అక్కడ ఉనన వరరంద్రి్నీ ఒక్ నక్షతవానిన తీస్ుకొని 
స్ారగపు ర్రజుక్ు న వైదే్యంగర 'ఆకరశం'ప  ై వలేాడదీయడవనికి ఆహ్వానించబడవచుచ. పతావయమానయంగర, 
ఆర్రధనలో ప్రలకగ న ే వివిధ స్మూహ్వలు మర్యిు క్మూయనియనే తరపున అలా చేయడవనికి 
పాతినిధులను ఎంపిక్ చసే్ుకోవచుచ. 
రీ్డర్ క్ు కేటాయించిన సవేలోని భాగరలు అనేక్ విభనన రీ్డర్ ల మధయ భాగసరామయం చయేబడవచుచ. 
అదేవిధంగర, నవయక్ుడికి కేటాయించిన ప్రఠరలను మతవధికరరులు లలదవ వివిధ స్ంపదావయాలు 
మర్ియు ఆర్రధనలో ప్రలకగ నే క్మూయనియన ల నవయక్ుల మధయ పంచుకోవచుచ. ఈ నవయక్ులు 
పంపడం మర్యిు ఆశీర్రాద్ం క్లిసి ఉచచర్ించవచుచ. 
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ఆరరధన కమిం 

L. నవయక్ుడయ 

R. రీ్డర్ 

సి.స్ంఘము  

ప్రారంభము  

మతవధికరరులు మర్ియు ఇతర ప్రలకగ నేవరరు ఊరే్గింపులో పావశేిసరత రు, అయిత ే ఓరి్యంటల్ శోే క్ం 
ప్రడతవరు లలదవ పేే  చసేరత రు. 

ఆర్రధనక్ు పలిువు 

L. తండిా, మర్ియు క్ుమారుడయ మర్ియు పరి్శుదవధ తమ పేరి్ట. 

సి. ఆమ న. 

L. సో ద్రులు మర్యిు సో ద్రీ్మణులార్ర, చరి్చ యొక్క క్నిపించే ఐక్యత కోస్ం ప్రారి్థంచడవనికి మమేు 
స్మావేశమ నైపుాడయ పపాంచంలోని నవలుగు మూలలోే  ఉనన తోట ి విశరాస్ులతో ఈ ర్ోజు మనం ఐక్యంగర 
ఉనవనము. మేము దీనిని మిడలి్ ఈసే్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చరి్చల దవార్ర సది్ధం చసేిన ఆర్రధన వనరులతో 
చేసరత ము. స యింట్స మథవయ్ పాకరరం "మమేు అతని నక్షతవానిన తూరుాన గమనించవము మర్యిు 
అతనికి నివరళులరి్ాంచడవనికి వచవచము" అని స్ువరరతలో వివరి్ంచినటుే గర, కొతతగర జనిమంచిన ర్రజును 
మాగీ స్ంద్రి్శంచడం దవార్ర మన గరంథవలు పేారణ ప్ ందవయి. తూరుాన క్నిపించ ే నక్షతాం మరి్యు 
అద ిమనలిన క్ూడవ నడిపించేలా చసే్ుత ంది. 

దేవుడయ తన వ లుగుతో మన చీక్టేను ప్రరదోాలగలడని తలలుస్ుక్ుని, ర్ోగులను, బాధలను, 
అణగరరి్నవరరి్ని, శరణవరుథ లను మర్యిు నిరూమలించబడని వరరంద్రి్నీ తన ముంద్ుకి తీస్ుక్ువస్ూత , 

క్ృతజాతవపూరాక్ంగర మర్ియు ఆనంద్ంతో దవేుని స్నినధికి వసరత ము. ఈ ర్ోజు మనం క్ూర చ యొక్క 
ఐక్యత కోస్ం ప్రారి్థస్ుత ననపుాడయ, మనం మర్యిు మన క్మూయనికేషన క్ూడవ రక్షక్ుడలనై యిసే్ు వ ైపు 
ఇతరులక్ు మారగనిరే్దశం చేస ేదపీ్రలుగర ఉండవచుచ. 
ఎల్. తండీ ా నీక్ు మహమి క్లుగును గరక్, నీవు నీ స్ృష్ిేని స్ంపూరణంగర వ లేడించి, పజాలంద్రి్నీ నీ 
స్నినధలిో నిలబడమని ఆహ్వానించవవు. మన జీవితంలో యిసే్ు నక్షతవానిన చూశరము మర్యిు 



మాంతిాక్ులు చేసనిటేే  ఆయనను ఆర్రధించడవనికి వచవచము. ఈ ర్ోజు మనం ఆయనక్ు మనలిన 
అరి్ాంచుక్ుంటాము మర్యిు మన మధయ పరి్శుదవధ తమ ఉనికిని కోరుతునవనము. 

C. మేము ఉతతరం నుండ ి మర్యిు ద్క్షణిం నుండి, తూరుా నుండ ి మర్ియు పశిచమం నుండి, వృద్ుధ లు 
మర్ియు యువక్ులు, పురుషులు మరి్యు సీత లైు మీ ముంద్ు ఎంత దిగజారి్ వస్ుత నవనమో, మా స్ారగపు 
ర్రజు, ఆమేన నుండ ివచిచనపుాడయ మమమలిన ఒక్రి్తో ఒక్రు ఏక్ం చయేండి. 
ప్రట  

ఓ' వరిి్ప్ ది కింగ (P.17) 
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స్ుత తి మర్యిు ఒపుాకోలు ప్రారథన. 

L. స్ారగం మర్యిు భూమి యొక్క స్ృష్ిేక్రత, పభాువర, మమేు నినున మహిమపరుసరత ము, ఎంద్ుక్ంట ే
మీరు ఆకరశ ఖజానవలో దపీ్రలను ఏర్రాటు చసేరరు. మీరు చీక్ట ి నుండి కరంతిని వేరు చేసి, పవితమా ైన 
స్మయాలు మర్యిు ర్ోజులు మర్ియు స్ంవత్ర్రలను గురి్తంచడవనికి స్ంకేతవలను ఏర్రాటు చసేరరు, 
మీరు నక్షతవాలతో ఆకరశరనిన నింప్రరు. నీ కరరయములు ఎంత గంభీరమ ైనవి, ఆకరశములు నీ మహమిను 
మర్ియు ఆకరశమును పాక్టించుచుననవి. 

C. పభాువర, మమేు నినున మహిమపరుసరత ము 

L. మేము తిరుగుబాటు చేసనిపాటికత మీరు మమమలిన విడిచిప టేలలద్ు, కరనీ మా చీక్టిని పాకరశవంతం 
చేయడవనికి మర్యిు మాక్ు వ లుగుగర మర్ియు మా మోక్షానికి మీ క్ుమారుడనిి పంపనింద్ుక్ు మేము 
నినున స్ుత తిస్ుత నవనము. అతనిలో జీవితం ఉంది, మర్ియు ఆ జీవితం మొతతం మానవరళ్లకి వ లుగు. 
మర్ియు కరంతి చీక్టలిో పాకరశిస్ుత ంది. 

C. పభాువర, మమేు నినున స్ుత తిస్ుత నవనము. 

L. ఓ పాభూ, నీ పవితవాతమ శకిత దవార్ర మా జీవితంలోని గంద్రగోళంలో మీరు మాక్ు తోడయగర ఉననంద్ుక్ు 
మమేు నినున ఆర్రధసి్ుత నవనము. మీరు మా మార్రగ లను వ లిగిసరత రు మర్యిు అస్తయం మర్యిు 
స్ందేహ్వల పపాంచంలో మాక్ు జాా నం మర్యిు విశరాసరనిన ఇసరత రు. 

C. పభాువర, మమేు నినున ఆర్రధిస్ుత నవనము. 

ఎల్. ఓ పాభూ, మా చుటటే  ఉనన ఈ వ లుగును, మా వివిధ చరి్చలలో మర్యిు విభనన స్ంస్కృతులలో 
పాతిబింబించేలా మర్ియు యిేస్ుక్ు సరక్షయమివాడవనికి, మనలిన మనం ఆయనక్ు అరి్ాంచుకోవడవనికి 
మమమలిన పంపనింద్ుక్ు పాభువర, మమేు మీక్ు ధనయవరదవలు తలలియజసే్ుత నవనము. 

C. పభాువర, మమేు నీక్ు క్ృతజాతలు తలలుపుతునవనము. 

L. పాజలంద్రూ నీ ముంద్ు ఎలా ఉండి నినున ఆర్రధసిరత ర్ో. మమేు తరచుగర చీక్టనిి ఇషేపడతవము, 
కరనీ మీరు మాక్ు కరంతిని ఇచవచరు. అంద్ుచతే మా ప్రప్రలను ఒపుాకొని మీ ద్గగరక్ు వస్ుత నవనము. 

సి. మేము మీ మార్రగ లను విడిచిప టిే , మీ శరస్నవలక్ు అవిధయేత చూప్రమని మీ ముంద్ు 
అంగీక్రి్స్ుత నవనము. మమేు మీ మంచి స్ృష్ిేని విక్ృతంగర మార్రచము మర్ియు మా వినియోగదవరుల 
పద్ధతుల దవార్ర దవని వనరులను వృధవ చసేరము. మమేు మీ నద్ులను మర్యిు స్ముదవాలను 



ఉతాతిత  చసేరము మర్యిు మీ గరలి మర్యిు నలేలను విషపూరి్తం చసేరము మర్యిు అనేక్ జాతుల 
వినవశనవనికి దోహద్ం చేసరము. 

(మౌనం వహించుట) 

సి. మా అననద్ముమల పటే సరారథపూరి్తంగర పవారి్తంచవం. నవయయం పటే మా నిబద్ధత క్ంట ే మా స్ాంత 
అవస్ర్రలు మర్యిు కోరి్క్లను మేం అనుమతించవము. మన మధయ గోడలు క్టుే క్ుని, ఎద్ుటవిరరి్ప  ై
అపనమమకరనికి బీజం వేశరం 

(మౌనం వహించుట) 

C. మమేు జాతి, మతం మర్ియు లింగం ఆధవరంగర పాజలను వేరు చసేరము మర్ియు మమేు చసేిన ఏ 
యుద్ధంలోన నైవ మన పక్షాన యిసే్ును కే్యిమ్ చసేరము. ఈ ఆలోచనలు మర్ియు పనులనినంటినీ 
క్షమించు, ఓ పభాూ, మమేు పశరచతవత పంతో మీ ముంద్ుక్ు వస్ుత నవనము. 
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ఎల్. స్రాశకితమంతుడలైన దేవుడయ, మన పాభువ ైన యిసే్ుకతరస్ుత  తండిా, పజాలంద్రి్నీ విమోచించడవనికి 
మీరు పూరి్త స్మయంలో పంపని, మాప ై ద్య చూప,ి మా ప్రప్రలను క్షమించి, అతని మహమిానిాతమ నై 
పాతిరూపంగర మారచమని మమేు మిమమలిన వేడయక్ుంటునవనము. మన స్మసరయతమక్ పాపంచంలో 
ఆశరజోయతిగర పాకరశిస్ుత ంది. 

(మౌనం వహించుట) 

ఎల్. స్రాశకితమంతుడలనై దవేుడయ మన ప్రారథనలను వింటాడయ, మనప  ై ద్య చూపి, మన ప్రప్రలను 
క్షమించును, 

సి. మమేు మా స్ార్రలతో స్ుత తిస్ుత నన దేవునికి ధనయవరదవలు. 

తిాసరగియోన జపం చయేండ ి

పరి్శుద్దమ నై దవేర! 

పరి్శుద్దమ నై శకితమంతుడవ! 

పరి్శుద్దమ నై ఇమోమరేల్, మాప  ైద్య చూపండ!ి 

కతరతనలు 8 (పతాిస్ాంద్నగర) 

R. యిెహో వర మా పభాువర, ఆకరశములలో నీ మహమిను క్నుపరచువరడవ,భూమియంద్ంతట నీ 
నవమము ఎంత పభాావముగలద.ి 

C. శతుావులను పగతీరుచకొనువరరి్ని మానిావయేుటక్ర నీ విర్ోధులనుబటిే బాలురయొక్కయు చంటి 
పిలేలయొక్కయు స్ుత తుల మూలమున నీవు ఒక్ ద్ురగమును సరథ పించి యునవనవు. 
 

R. నీ చతేిపనియిెనై నీ ఆకరశములను నీవు క్లుగజసేిన చంద్ానక్షతమాులను ననేు చూడగర 
C. నీవు మనుషుయని జాా పక్ము చేసికొనుటక్ు వరడేప్రటి వరడయ?నీవు నరపుతుాని ద్రి్శంచుటక్ు 
వరడేప్రటివరడయ? 

 
R. దవేునిక్ంటె వరనిని కొంచలము తక్ుకవవరనిగర చసేయిునవనవు.మహమిా పభాావములతో వరనికి కిరీ్టము 
ధరి్ంపజసే ియునవనవు. 

 

https://www.sajeevavahini.com/telugubible/index.aspx?p=99&b=19&c=8


C. నీ చతేిపనులమీద్ వరనికి అధికరరమిచిచ యునవనవు. 
 

R. గ ఱ్ఱె లనినటనిి, ఎడేననినటిని అడవి మృగములను ఆకరశపక్షులను స్ముద్ ామత్యములను 
 స్ముద్మాారగములలో స్ంచరి్ంచువరట ిననినటనిివరని ప్రద్ములకిరంద్ నీవు ఉంచి యునవనవు. 

C. యిెహో వర మా పభాువరభూమియంద్ంతట నీ నవమము ఎంత పాభావముగలది! 

 

  

https://www.sajeevavahini.com/telugubible/index.aspx?p=99&b=19&c=8
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మొద్టి సరరి్ వరక్య పటణం  
యిెషయ గరంధము 9:2-7 

ప్రట  
సరంగ ఆఫ్ ల ైట్స  
ర్్ండవ సరరి్ వరక్య పటణం 
ఎఫ సయీులక్ు వరాసని పతిాక్ 5:8-14 

స్ువరరత పాక్టన 

(ప్రట) 

స్ువరరత పటణము  
మతతయి స్ువరరత 2:1-12 

పాస్ంగము 
(మౌనం లలదవ ప్రట) 

నీస్ున ేకతరద్ (ఈస త ర్న చరి్చ ల స్ంపాదవయం పాకరరము) 

మమేు ఒక్క దవేుడనిే నముమతవము 
తండిా, స్రాశకితమంతుడయ 

భూమయ ఆక్శరములను చేసనివరడయ మర్యిు వరటిలో స్మస్తమును క్నబడేవి, అగోచరము కరనివి చేసని 
వరడయ,  

మమేు ఒక్క పభాువు, యిసే్ు కతరస్ుత   ను నముమతవము  

తండి ాఅయిన దేవుని అదిాతీయ క్ుమారుడయ  
దేవుని నుండ ిదవేుడయ, కరంతి నుండ ికరంతి  

 

స్తయ దవేుడి నుండ ిస్తయ దేవుడయ,  

అదిా తీయుడయ, తయారు చేసని వరడయ కరద్ు. 

 

తండితాో ఏక్మ ై  
ఆయన దవార్ర అనిన క్లిగినవి.  



మన కోస్ం, మన రక్షణ కొరక్ు 

ఆయన పరలోక్ం నుండ ిదిగి వచవచడయ. 

పరి్శుదవద తమ అవతవరము మర్ియు క్నయ మర్ియా  మర్యిు నిజమ ైన మానవుడిగర 
మనకోస్ం అతను సిలువ వయేబదనివడయ ప్ ంటి పలిాతు అధికరరమున  
అతను  భాద్ పడినవడయ మర్యిు చంప బడనివడయ స్మాధ ిచేయబడనిది. 

మూడవ ర్ోజు లలపబడనివడయ. 

పరలోక్మునక్ు అధిర్ోహించబడినవడయ. 

తండి ాక్ుడపి్రరశవమున సింహస్నవసనీుడలనైవడయ.  

మరల తన మహమితో వసరత డయ స్జీవులను మర్యిు మరణించిన వరరి్కి తీరుా తీరుచటక్ు. 

మర్ియు అతని ర్రజయము అంతము లలనిది. 
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మమేు జీవమును ఇచేచ పరి్శుదవద తమ యంద్ు, పభాువు నంద్ు నమమక్ం క్లిగి ఉంటాము 

అతడయ తండిా వద్ద నుండి వచిచనవడయ. 

అతను తండిాతో మర్యిు క్ుమారుడయ ఆర్రధింపబడతవరు మర్ియు మహమి పరచబడతవడయ  
పావక్తల దవార్ర మాటాే డిన దేవుడయ 
మమేు ఒక్క పరి్శుద్ద కేధోలిక్స మర్ియు అప్ో స్తలిక్స స్ంఘం నంద్ు నమమక్ం క్లిగి ఉంటాము. 

మమేు ప్రపక్షమాపణ కొరక్ు ఒక్క బాపితస్మం ను అంగీక్రి్సరత ము.  

మమేు చనిప్ోయిన వరరు తిరి్గి లలసరత రని నముమతవము  
మర్ియు లోకరనికి జీవము క్లుగతద్ని నముమతవము. ఆమ న. 

కతరస్ుత  వ లుగును పాచరి్ంచుట  

ర్రతిాపూట ఆకరశరనిన పేారే్పించడవనికి ముద్ురు వస్త ంై యొక్క ముక్క వేలాడదయీబడయతుంది, దవనిప  ై
ఒక్ ప ద్ద నక్షతాం ఉంచబడయతుంది. ఆర్రధక్ుల కోస్ం పేపర్ సరే ర్ లు అంద్ుబాటులో ఉంచబడవా యి, 

వరరు ముంద్ుక్ు వచిచ వరరి్ నక్షతవాలను వసరత ు నికి జోడించమని ఆహ్వానించబడవా రు.  

 

1. ఒక్ నక్షతాం కతరస్ుత క్ు మాగీకి దవరి్తీసింది. ఈ ర్ోజు ఈ నక్షతాం కతరస్ుత  ఉనికిని స్ూచిస్ుత ంది, అతను 
మనక్ు బయలుపరచబడవా డయ మర్యిు అతని కరంతి మనప  ై పాకరశిస్ుత ంది. మాగీ నక్షతవానిన బ తలేహెంక్ు 
అనుస్రి్ంచినపుాడయ, మమేు ఈ ర్ోజు ఈ నక్షతాం కిరంద్ సేక్రి్సరత ము, మన స్ాంత నక్షతవాలను 
ఆకరశరనికి జోడసిరత ము, చరి్చ యొక్క క్నిపించే ఐక్యత కోస్ం మా స్ాంత బహుమతులు మర్యిు 
ప్రారథనలను ఏక్ం చసేరత ము. మనము ఆ లక్షయం వ ైపు పాయాణసి్ుత ననపుాడయ, మన జీవితవలు క్లిస ి
కతరస్ుత ను తలలుస్ుక్ునేలా ఇతరులను నడపిించ ేఒక్ పాకరశవంతమ నై సరక్షాయనిన అందించండి. 

మధయవరి్తతా ప్రారథనలు 

L. విశరాస్ం మర్ియు విశరాస్ంతో మనం ప్రారథనలో వసరత ము, తండిా, క్ుమారుడయ మర్యిు పవితవాతమ 
అయిన దవేుని ముంద్ు. 

R. మాగీ వరరి్ స్ంస్కృతులు మర్ియు దేశరల నుండి నివరళులరి్ాంచడవనికి మర్యిు పతాయేక్ 
బహుమతులను అందించడవనికి తూరుా నుండ ివచవచరు. 

పాపంచవరయపత ంగర ఉనన అనిన క్రైస్తవ స్ంఘాల కోస్ం మేము ఈ ర్ోజు ప్రారి్థస్ుత నవనము, వరరి్ అనిన 
రకరల ఆర్రధన మర్ియు స్ంపదావయం: 



పాభూ, ఈ స్ంపద్లను, ముఖయంగర హింస్ మర్యిు అణచివేతతో క్రసై్తవుల ఉనికి మర్యిు మనుగడక్ు 
ముపుా ఉనన పాపంచంలోని ఈ స్ంపద్లను కరప్రడమని మేము మిమమలిన అడయగుతునవనము. 

సి. ఓ, పాభువు మా ప్రారథన వినండి (మాటాే డతవరు లలదవ ప్రడవరు) 

R. పభాువు జీవితపు తొలి స్ంవత్ర్రలు నిరంక్ుశ నవయక్ుడి ఆదేశరల మేరక్ు హింస్ మర్యిు 
ఊచకోతలతో గురి్తంచబడవా యి. 

పాపంచంలో హింస్ కొనసరగుతునన మర్ియు దవని ఫలితవలు పతాయక్షంగర ఉనన పదాేశరలలో 
నివససి్ుత నన పలేిల కోస్ం మేము ప్రారి్థసరత ము: 

ఓ పభాూ, మా చరి్చల మధయ ఐక్యత మర్యిు పరస్ార పేమా బంధవలను బలోపేతం చేయండ ి
మర్ియు మీ పవితా నవమానికి స్హక్రి్ంచడవనికి మర్యిు సరక్షయమివాడవనికి మాక్ు స్హ్వయం చయేండి. 
అణచివతేక్ు గుర్్రన వరరి్ని రక్షించడవనికి మర్యిు అణగరరి్న వరరి్ని చేరచడవనికి ఎడతలగక్ుండవ 
పనిచయేడవనికి మమమలిన పేారే్పించండి. మమేు మా మధయ నీ ర్రజాయనిన వ తుక్ుతుననపుాడయ 
దౌరానయం మర్యిు అణచివతే ప్రలనల నపేథయంలో క్లిస ినిలబడమని మమమలిన ప్ో ా త్హించండ.ి 

సి. ఓ పభాూ, మా ప్రారథన వినండ ి
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R. మాగీ స్ంద్రశన తర్రాత, పవితా క్ుటుంబం అరణయం దవార్ర వలస్లను అనుభవించింది మర్యిు 
ఈజిపుే  భూమిలో శరణవరుథ లుగర మారి్ంది. 

ఈ పపాంచంలోని శరణవరుథ లు మర్యిు నిరూమలించబడని పజాలంద్రి్ కోస్ం మమేు ప్రారి్థస్ుత నవనము; 
పాభూ, వరరి్ ఇళే నుండ ి తరి్మివయేబడని వరరి్కి ఆతిథయం ఇవాడవనికి మమమలిన సిద్ధం చయేండ ి
మర్ియు స్ురక్షతిమ ైన స్ారగధవమం కోస్ం వ తుక్ుతునన వరరి్కి సరాగతించ ేస్ూూరి్తని ఇవాండి. 
సి. ఓ. పభాువు మా ప్రారథన ఆలకించు 

R. యిసే్ు జననం అంద్రి్కత శుభవరరత, వివిధ దేశరలు మర్యిు మతవల నుండి పాజలు పవితా బిడాను 
ఆర్రధించడంలో స్మావేశమయాయరు. 

ఇతర మతవలతో సరమరస్యం మరి్యు స్ంభాషణ కోస్ం మా పయాతవనల కోస్ం మమేు ప్రారి్థసరత ము; 

పాభూ, ఇతరుల పయాాణంలో గౌరవంగర నడవడవనికి మాక్ు వినయం మర్యిు స్హనం ఇవాండి. 

C. ఓ, పభాువు మా ప్రారథన ఆలకించు 

R: మాగీ వేరే్ మారగంలో వరరి్ ఇంటికి తిరి్గి వచవచరు. 

ఈ మారుతునన పాపంచంలో మా చరి్చల కోస్ం మేము ప్రారి్థసరత ము; 

పాభూ, మిమమలిన అనుస్రి్ంచడవనికి మర్యిు మీక్ు సరక్షయమివాడవనికి కొతత  మర్యిు స్ృజనవతమక్ 
మార్రగ లను క్నుగ నడంలో మాక్ు స్హ్వయం చేయండి, తదవార్ర పాపంచం విశాసించవచుచ. 

C. ఓ, పభాూ, మా ప్రారథన వినండ ి

R. మాగీ పవితా బిడాను చూసనిపుాడయ, వరరు చవలా ఆనంద్ంతో స్ంతోష్ించవరు. 

పరలోక్పు తండీా, మమేు మా మార్రగ నిన కోలోాక్ుండవ మా ద్ృష్ిేని ఆయనప  ై ఉంచండి. మారగము, 
స్తయము, జీవము అయిన పాభువ ైన యిసే్ునంద్ు మముమను ఏక్ము చేయుము మర్ియు ప్రారి్థంచుట 
నేరి్ానవరడయ, 
సి. పరలోక్ంలో ఉనన మా నవనన.... 

ప్రట  

ఆశీర్రాద్ం పంపడం 



ఇపుాడయ వ ళే్ల వ లుగు బిడాలుగర జీవించండి 

C. కరంతి యొక్క ఫలం మంచి మర్ియు స్ర్్రన మర్యిు నిజమ ైన అనినంటిలో క్నిపసి్ుత ంది. 

L. చీక్టి యొక్క ఫలించని పనులలో ప్రలకగ నవద్ుద . 

సి. నిద్ ానుండ ిమేలకకందవం మరి్యు కతరస్ుత  మనప ై పాకరశిసరత డయ. 

L. తండిాయిెనై దేవుని నుండి మర్ియు పాభువ ైన యిసే్ుకతరస్ుత  నుండి మొతతం స్మాజానికి శరంతి మర్యిు 
విశరాస్ంతో క్ూడని పేమా. మన పభాువ నై యిేస్ుకతరస్ుత  పటే అచంచలమ ైన పేమా ఉనన వరరంద్రి్కత 
క్ృప క్లుగుగరక్. 

సి. ఆమ న. దేవునికి క్ృతజాయతలు. 

ప్రట  
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మా పభాువు, మా పభాువు 

మా పభాువు, మా పభాువు, మా పాభువు, మనలాగే తొటిేలో పుటాే డయ, మన కోస్ం వచవచడయ 

ఎంద్ుక్ంట ేఅతను మనలిన నిజంగర పేమాిస్ుత నవనడయ 

పలేవి: ఆయన మనంద్రి్నీ పేమాిసరత డయ; ఆయన మనంద్రి్ ప్రాణవలను విమోచించవడయ (2) 

మా పభాువు, మా పభాువు 

మా పభాువు, మా పభాువు, మా పభాువు మా కొరక్ు వచవచడయ, (2) ననేు స్ంతోష్ిస్ుత నవనను, ననేు 
స్ంతోష్ిస్ుత నవనను; నీ పుటుే క్, ఓ మ  ైలారా్, బ తలేహమె్ లో నీ పుటుే క్ నవ ఆతమక్ు గ పా ఆనంద్ం. 

మా పభాువు, మా పభాువు 

మా పాభువర, మా పభాువర, మా పాభువర, మా కోస్ం వచవచడయ, (2) క్నయక్ గరబాియిలే్ మాటక్ు 
స్ంతోష్ించింది, ఇమామనుయయిలే్ పుటిేనంద్ుక్ు మా హృద్యాలు స్ంతోష్ించవయి. 

మా పభాువు, మా పభాువు 

మా పాభువర, మా పభాువర, మా పభాువు మా కొరక్ు వచవచడయ, (2) తూరుాన జాా నులక్ు ఒక్ నక్షతాం 
పాకరశిస్ుత ంది. మన హృద్యాలు పవిత ాపభాువుక్ు వ లిగించిన కొవవాతుత లు. 

మా పభాువు, మా పభాువు 

మా పాభువర, మా పాభువర, మా పభాువు మన కోస్ం వచవచడయ, (2) ఆయన ఆకరశంలోని దవేద్ూతలు 
అతని పుటుే క్ కోస్ం పభాువును స్ుత తించవరు. అతుయననతమ ైన దవేునికి మహిమ మరి్యు భూమిప  ై
శరంతి. 

మా పభాువర, మా పభాువర, మా పాభువు మా కొరక్ు వచవచడయ (2) 
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బ ైబిల్ పతాిబింబాలు 

మర్ియు ఎనిమిద ిర్ోజుల నుండ ిప్రారథనలు 

ర్ోజు 1 

"మమేు తూరుాన అతని నక్షతవానిన గమనించవము" (మథల ై2:2) 

మమమలిన ప ైకి లలపండి మర్యిు మీ పరి్పూరణ కరంతికి మమమలిన ఆక్రిి్ంచండ ి

రీ్డింగ్ 

జ్క్ర్రయ 4:1-7 నేను బంగరరు దపీస్తంభానిన చూస్ుత నవనను 

కతరతనలు 139:1-10 

2వ తిమోతి 1:7-10 క్ృప.. మన రక్షక్ుడలైన కతరస్ుత యిసే్ు పతాయక్షత దవార్ర ఇపుాడయ 
బయలుపరచబడింది. 

యోహ్వను 16:7-14 స్తయస్ారూపయిిెైన ఆతమ వచిచనపుాడయ, ఆయన మిమమలిన స్మస్త స్తయములోనికి 
నడపిించును 

పాతిబింబం 

ఈ ప ళుస్ుగర మర్యిు అనిశిచత పాపంచంలో, మమేు ద్ూరం నుండి ఒక్ కరంతి, ఆశ యొక్క కిరణం 
కోస్ం చూస్ుత నవనము. చలడయ మధయలో, మమేు మంచి కోస్ం వరంఛిసరత ము. మనం మనలోని మంచిని 
వ తుక్ుతవము, కరనీ చవలా తరచుగర మన బలహనీతతో మనం నిరుతవ్హపడతవము, ఆ ఆశ మనలిన 
విఫలమవుతుంది. మన విశరాస్ం మనం ఆర్రధించ ే దేవుడిప నైే ఉంటుంది. దేవుడయ, తన జాా నంతో, 
దలైవిక్ జోకరయనిన ఆశిస్ుత నవనము; కరనీ దవేుని జోక్యం ఒక్ వయకితగర ఉంటుంద్ని మరి్యు పభాువు స్ాయంగర 
మన మధయలో వ లుగుగర ఉంటాడని మమేు ఊహించలలద్ు. ఇద ి మా అంచనవలనినంటనిీ 
మించిప్ోయింది. దేవుడయ మనక్ు ఇచిచన బహుమతి 'శకిత మర్ియు పేమా యొక్క ఆతమ'. మన స్ాంత 
బలం మర్యిు సరమరథయంప ై మాతమాే ఆధవరపడక్ుండవ, దవేుని పరి్శుదవధ తమ దవార్ర. ఈ పరి్పూరణ 
కరంతికి మారగంలో మనం ముంద్ుక్ు లాగబడతవము,  మానవరళ్ల యొక్క చీక్ట ి మధయలో తూరుా నుండి నక్షతాం పాకరశిస్ుత ంద.ి మనలిన ఒక్దవనికొక్ట ి
వేరుచసే ే చీక్ట ి లోతులోే కి చ చుచక్ుప్ోయి ే కరంతిని అంద్ులో చూసరత ము. నక్షతాం యొక్క కరంతి ఒక్ 
నిరి్దషే చవరి్తాక్ స్మయంలో ఒక్ పాకరశం మాతమా ే కరద్ు, అది పాకరశిస్ూత  చరి్త ా యొక్క ముఖానిన 



మారుస్ుత ంది. యుగయుగరలుగర, మర్యిు నక్షతాం మొద్ట క్నిపించినపాట ి నుండి, పరి్శుదవధ తమచ ే
పేారే్పించబడిన నిరీ్క్షణను కతరస్ుత  అనుచరుల జీవితవల దవార్ర పపాంచం తలలుస్ుక్ుంది. ఇవి 
చరి్తలాో దవేుని పనికి మర్ియు పరి్శుదవధ తమ యొక్క సిథరమ ైన ఉనికికి సరక్షయమిస్ుత నవనయి. చరి్త ా
యొక్క ఒడిద్ుడయక్ులు మరి్యు పరి్సిథతులు మారుతుననపాటికత, ర్్రస్న వన పకారశిస్ూత న ే ఉనవనడయ, ఈ 
పరి్పూరణ కరంతిలోకి అంద్రి్నీ నడపిించ ే మర్ియు మనలిన ఒక్రి్ నుండ ి మర్ క్రు వేరుచసేే చీక్టిని 
అధిగమిస్ూత  ఒక్ దీపస్తంభంలా చరి్త ాపవారహంలో క్ద్ులుతూన ేఉనవనడయ. 
 

మనలిన వేరుచసే ే చీక్టిని అధిగమించవలన ే కోరి్క్ క్రైస్తవ ఐక్యత కోస్ం ప్రారథన చయేడవనికి మర్ియు 
పని చయేడవనికి మనలిన బలవంతం చేస్ుత ంది. 
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ప్రారథన 

 

పాభువ ైన దేవర, మన ముంద్ు క్దిలి మమమలిన నడపిించ ే కతరస్ుత  వ లుగు దవార్ర మా మార్రగ నిన 
పాకరశవంతం చయేండి. మాక్ు జాా నోద్యం చయేండ ి మర్యిు మనలో నివసించండి. మా 
హృద్యాలలో ఒక్ చినన తొటిేని క్నుగ నడవనికి మాక్ు మారగనిరే్దశం చయేండి, అక్కడ గ పా కరంతి 
ఇపాటికత నిద్పా్ో తుంది. కరంతి స్ృష్ిేక్రత, మా పభాువు మర్యిు రక్షక్ుడలనై ఆ తరగని నక్షతాం, 

యిేస్ుకతరస్ుత  యొక్క బహుమతికి మమేు మీక్ు ధనయవరదవలు తలలియజసే్ుత నవనము. ఆయన మన 
తీరథయాతాక్ు దటీుగర ఉండయగరక్. మన విభజనలను నయం చయేండ ి మర్యిు మనలను కరంతికి 
ద్గగరగర తీస్ుక్ురండి, తదవార్ర అతనిలో మన ఐక్యతను క్నుగ నవచుచ. ఆమ న. 
 

ర్ోజు 2 

 

"యూద్ులక్ు ర్రజుగర జనిమంచిన పిలేవరడయ ఎక్కడ ఉనవనడయ?" (మథల ై2:2) 
వినయపూరాక్మ నై నవయక్తాం గోడలను బద్దలు కొటిే  పేమాతో నిరి్మస్ుత ంది. 

 

రీ్డింగ్ 
జ్రీ్మయా 23:1-6 అతను ర్రజుగర పరి్ప్రలిసరత డయ మర్ియు తలలివిగర వయవహరి్సరత డయ 
కతరతనలు 46 ఆయన భూమి అంతం వరక్ు యుదవధ లను ఆపలేా చేసరత డయ 
ఫిలిపీా న్ 2: 5 - 11 ఎవరు .. దేవునితో స్మానతవానిన దోపడి ీ చయేవలసిన విషయంగర 
పరి్గణించలలద్ు 
మాథూయ 20: 20-28 మనుషయక్ుమారుడయ సేవ చయేడవనికి కరద్ు, సేవ చేయడవనికి వచవచడయ. 
 

పాతిబింబం 
 
పాజలను విభజించి చలద్రగ టిేన ఇశరర యిలేు ర్రజుల చలడా నవయక్తవానిన యిరీ్మయా ఖండించవడయ. 
వరరి్ద ి దేశరలను నవశనం చసేిన మర్యిు వరరి్ ప్ౌరులను పవారస్ంలోకి న టిేన నవయక్తాం. దవనికి 
భననంగర, 'దేశంలో నవయయానిన, నీతిని అమలు చసేరత నని' మర్యిు తన మంద్లోని స్భుయలను 
స్మీక్రి్ంచ ేగ ర్్రల కరపరి్ ర్రజుక్ు పభాువు వరగరద నం చసే్ుత నవనడయ. 
 

మన పపాంచం మంచి ల్టడర్ ష్పి్ ను కోరుక్ుంటుంది మర్ియు ఈ కోరి్క్ను న రవేరే్చ వయకితని నిరంతరం 
కోరుక్ుంటుంది. అలాంటి నవయక్ుడయ ఎక్కడ దొరుక్ుతవడయ? దేవుని హృద్యం తర్రాత ర్రజు లలదవ 
నవయక్ుడ ి ఉదవహరణను కతరస్ుత లో మాతామ ే చూశరము. మనం ఆయనను అనుస్రి్ంచమని 



పిలువబడనింద్ున, పాపంచంలో మర్యిు చరి్చలో సవేక్ుడయ-ర్రజాయనికి అతని మార్రగ నిన 
అనుక్రి్ంచడవనికి క్ూడవ మనం పలిువబడతవము. కతరస్ుత లో మనం క్ూలిచవేయక్ుండవ మరి్యు 
విభజించక్ుండవ, దవేుని నవమ మహిమ కోస్ం నిరి్మంచి, స్ంపూరణంగర చేస ే వయకితని ఎద్ుర్ కంటాము. 
అతని ప్రలన స్ాయం సవే కరద్ు మర్యిు అతను బలానిన ఉపయోగించడయ. బద్ులుగర ఆయనలో 
మనం పేమాగల, వినయపూరాక్మ నై సవేక్ుడనిి ఎద్ుర్ కంటాము, అతను దేవునితో స్మానతవానిన 
దోపిడ ీ చేయవలసని విషయంగర పరి్గణించడయ. అతను సేవ చయేడవనికి కరక్ుండవ సేవ చయేడవనికి 
వచచేవరడయ మర్యిు అతని అనుచరులు క్ూడవ అదే చయేమని పిలుసరత రు. 
 

నేడయ, మధయప్రాచయం తన పజాలను బహషికరి్ంచ ే నష్రే నిన అనుభవిసోత ంది, ఎంద్ుక్ంట ే 'ధరమం 
మర్ియు నవయయం' అక్కడ మాతమాే కరక్ుండవ పాపంచమంతటా అరుదలనై వస్ుత వులుగర 
మారుతునవనయి. ఇంకర, దేశరలు అలేక్లోే లంగర ఉనవన, మన చుటటే  'ర్రజాయలు క్ద్లాడయతునవన' 

క్ద్లని నిరీ్క్షణ మనక్ుంది. 
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దేవుని పజాలను చలద్రగ టేడం లలదవ విభజించడం క్ంటే క్లిస ి తీస్ుక్ుర్రవడవనికి పాపంచంలోని 
మర్ియు అంతరేీ్నంగర ఉనన నవయక్ులక్ు బాధయత ఉంది. పపాంచంలో మరి్యు చరి్చలో చవలా 
విభజనలు సరథ నం, అధికరరం మర్యిు సీా య-పయాోజనవల కోరి్క్ కరరణంగర ఏరాడతవయి. క్రైస్తవులు 
కతరస్ుత  సవేక్ుని నవయక్తవానిన ఎంత నమమక్ంగర అనుక్రి్సరత ర్ో, పపాంచం మర్ియు చరి్చ 
ర్్ండింటిలోనూ ఎక్ుకవ విభజనలు అధిగమించబడతవయి. అంద్రి్ శరరయస్ు్ కోస్ం మనం నీతి, 

నవయయం మర్ియు శరంతి కోస్ం క్ృష్ ి చసే్ుత ననపుాడయ, మనం గ ర్్రల కరపరి్-ర్రజుక్ు వినయంగర 
సరక్షయమివాడంతోప్రటు ఇతరులను ఆయన స్నినధికి రపిా సరత ము. 
 

ప్రారథన 

 

దేవర, మా ఏక్రక్ ఆశరయం మర్యిు బలం, మీరు నవయయమ నై మర్యిు నీతిమంతుడలనై దవేుడయ కరబటిే 
మమేు నినున మహిమపరుసరత ము. నవయక్తవానికి స్ంబంధించిన ప్రాపంచిక్ నమూనవలను మమేు 
తరచుగర కోరుక్ుంటామని మీ ముంద్ు మమేు అంగీక్రి్స్ుత నవనము. మన పభాువ నై యిసే్ుకతరస్ుత ను 
శకితవంతుల భవనవలలో కరక్ుండవ వినయపూరాక్మ నై తొటిేలో వ తక్డవనికి మరి్యు అతని సరతిాక్ంలో 
ఆయనను అనుక్రి్ంచడవనికి మాక్ు స్హ్వయం చయేండి. మేము మీక్ు విధయేత చూపుతూ ఒక్రి్కొక్రు 
సేవ చసే్ుత ననపుాడయ మమమలిన ఖాళీ చయేమని మమమలిన ప్ో ా త్హించండి. 
 

ర్ోజు 3 

"హేర్ోద్ు ర్రజు ఇది విననపుాడయ, అతను మరి్యు అతనితో ప్రటు యిెరూషలలము అంతవ 
చితికిప్ో యారు" (మథల ై2:3) 

కతరస్ుత  ఉనికి, పాపంచవనిన తలకిరంద్ులుగర చసే్ుత ంది. 
 

రీ్డింగ్ 
న హమెాయ 4:18-21 కరబటిే మమేు శరమించవము.. తలలేవరరుజాము నుండ ి నక్షతవాలు బయటక్ు వచేచ 
వరక్ు 
కతరతనలు 2:1-10 దేశరలు ఎంద్ుక్ు క్ుట ాచసేరత యి....? 

2 థలస్లకనీక్యులక్ు 2:13-3,5 అయిత ేపాభువు నమమక్మ ైనవరడయ, ఆయన మిమమలిన బలపరుసరత డయ 
మథవయ్ 2:1-5 అతను క్లవరపడవా డయ, మర్యిు అతనితో ప్రటు మొతతం యిెరూషలలము. 
పాతిబింబం 
 



పాభువు మన మధయక్ు వచవచడయ. కతరస్ుత  ర్రక్డ పపాంచ మార్రగ లను క్లవరప డయతుంది. చవలా మంద ి
జాతీయ నవయక్ులక్ు భననంగర, అధికరరం మర్యిు హో దవ కోస్ం వరంఛతో క్ూడిన అనవయయం 
మర్ియు అణచివతే యొక్క చలడయను ఖండిస్ూత  పభాువు వినయంతో వసరత డయ. యిసే్ు ర్రక్డ హృద్య 
మారుా మర్ియు జీవిత పరి్వరతన కోస్ం పిలుపునిస్ుత ంది, తదవార్ర పజాలు వరరి్ని అమానవీయంగర 
మారే్చ మర్ియు వరరి్కి బాధ క్లిగించ ే అనినంట ి నుండి విముకిత ప్ ంద్ుతవరు. దవేుని పిాయమ నై బిడాగర 
పాతి వయకితకి గౌరవం ఉంద ి కరబటిే  దేవుడయ బాధలు అనుభవించ ే వరరి్తో ఉనవనడని యిసే్ు మనక్ు 
చూపసిరత డయ. ఈ విధంగర, యిేస్ు యొక్క ఉనికి ఖచిచతంగర క్లవర్రనిన స్ృష్ిేస్ుత ంది ఎంద్ుక్ంటే అతను 
వరరి్ స్ాంత పాయోజనవల కోస్ం మాతమాే పని చేస ే మర్ియు సరధవరణ మంచిని నిరేక్షయం చసే ే
ధనవంతులు మర్ియు శకితవంతుల పడవను క్దలిించవడయ. కరనీ, శరంతి మర్ియు ఐక్యత కోస్ం పనిచేస ే
వరరి్కి, కతరస్ుత  ర్రక్డ నిరీ్క్షణ యొక్క వ లుగును తలస్ుత ంది.   
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ఈ ర్ోజు, మన పపాంచంలో నవయయానిన వరస్తవంగర మారే్చ నిర్రమణవతమక్ చరయక్ు క్టుే బడ ి ఉండమని 
మమేు ఆహ్వానించబడవా ము. మన మార్రగ లు దేవుని నవయయం మర్ియు శరంతి మార్రగ లు కరనపుాడయ 
స్ంద్ర్రభలను పాతిబింబించ ే మర్ియు గురి్తంచవలసిన అవస్ర్రనిన ఇద ి స్ూచిస్ుత ంది. క్రైస్తవులు ఈ 
విధంగర క్లిసి పని చసేినపుాడయ, క్రైస్తవ ఐక్యత కోస్ం మన ప్రారథనక్ు స్మాధవనం క్నిపసి్ుత ంది, ఈ ర్ోజు 
పాపంచంలో కతరస్ుత  ఉనికిని ఇతరులు మనలో గురి్తసరత రు. మన మాటలు మర్ియు చరయల దవార్ర, 
ర్రజకతయ అశరంతి, సరమాజిక్ పదే్రి్క్ం మర్యిు నిర్రమణవతమక్ వివక్షతో ఇపాటికత జీవిస్ుత నన చవలా 
మందికి మేము ఆశల వ లుగును తీస్ుక్ుర్రగలము. శుభవరరత ఏమిటంట ే దేవుడయ విశరాస్ప్రతుాడయ, 
మర్ియు ఆయన ఎలేపుాడూ మనలిన బలపరుసరత డయ మర్యిు హ్వని నుండ ి కరప్రడయతవడయ మర్ియు 
ఇతరులక్ు, ముఖయంగర బాధలు, దేా షం, హింస్ మర్యిు నొపిా యొక్క చీక్టలిో నివసించే వరరి్ మంచి 
కోస్ం పనిచయేడవనికి మనలిన పేారే్పసిరత డయ. ప్రారథన 

ఓ పాభూ, మీరు మమమలిన చీక్టలిో నుండ ి యిసే్ు వ పైుక్ు నడపిించవరు. మీరు మా జీవితవలోే  ఆశల 
నక్షతవానిన వ లిగించవరు. పేమా, నవయయం మర్యిు శరంతితో క్ూడని మీ ప్రలనను తీస్ుక్ుర్రవడవనికి 
మా నిబద్ధతతో ఐక్యంగర ఉండటానికి మాక్ు స్హ్వయం చయేండి మర్యిు నిర్రశ మర్యిు భమాలు అన ే
చీక్టిలో నివసించే వరరంద్రి్కత హో ప్ో  యొక్క వ లుగుగర ఉండండి. మా చయేి తీస్ుకోండి, పభాూ, 

కరబటిే మేము మా ర్ోజువరరీ్ జీవితంలో మిమమలిన చూడగలము. మమేు మిమమలిన 
అనుస్రి్స్ుత ననపుాడయ, మా భయం మర్యిు ఆందోళనను తొలగించండ.ి మీ కరంతిని మాప  ై
పాకరశింపజేయండి మర్యిు మా హృద్యాలక్ు నిపుా ప టేండి, తదవార్ర మీ పేమా మమమలిన 
వ చచద్నంతో చుటుే ముడయతుంది. మా నిమితతము మిముమను ఖాళీ చేసనివరరలార్ర, మముమలను మీ 
వద్దక్ు ఎతతండి, తదవార్ర మా జీవితవలు మిమమలిన మహమిపరుసరత యి, తండిా, క్ుమారుడయ మర్ియు 
పరి్శుదవధ తమ, ఆమేన. 
 

4వ ర్ోజు  

 

“మర్యిు నీవు, బ తేేహెం... నీవు ఏ మాతమాు అలామ నై దవనవు కరద్ు “(మతతయి 2:6) 
కొదిదవరరమ  ైభాద్లు పడయతునవనము, అయినవ మాకేమి కొద్ువ లలద్ు. 

 

బ ైబిల్ పటణము.  
మీకర 5:2-5a, 7-8 నీలో నుండి ఇశరర యిలేు ను ఏలబో వు వరడయ వసరత డయ 
కతరతనలు 23  యిహెో వ నవ కరపరి్, నవక్ు లలమి క్లుగద్ు.  
1 పేతురు 2:21-25 – ఇపుాడయ మీరు మీ కరపరి్ మర్ియు స్ంరక్షక్ుని వద్దక్ు వచిచనవరు. 
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పాతిబింబం 
బ తలేహెం యొక్క చినన మర్ియు తక్ుకవ నగరం నుండి, పాభువు, దవేుని క్ుమారుడయ, పపాంచంలోకి 
పావశేించవడయ. ఒక్ వినయపూరాక్మ ైన పల ే టటరి్ అమామయి గరభం నుండి, అతను మానవ మాంసరనిన 
తీస్ుక్ునవనడయ మర్యిు తన మానవతవానిన అస్ాషేంగర మర్యిు స్రళంగర జీవించడవనికి 
ఎంచుక్ునవనడయ. అతను ప్ లంలో ధవనయం, పిండలిో ఈసే్, మర్యిు మన క్ళిక్ు చినన కరంతి కిరణం 
అయాయడయ, మర్యిు ఆ కరంతి భూమిని నింపింది. ఎఫరాటా యొక్క అస్ాషేత నుండి ఒక్ ప్రలక్ుడయ, 
మన ఆతమల కరపరి్ మర్యిు స్ంరక్షక్ుడయ వచవచడయ. మర్ియు ఆయన మన కరపరి్ అయినపాటికత, 
మనం స్ాస్థత ప్ ందలేా లోక్ ప్రప్రలను మోసిన గ ర్్రపలేి అయాయడయ.  
 

యూదవ యొక్క గ పా వంశరలలో తక్ుకవ ప్రాముఖయత ఉననపాటికత, అనిన గ ర్్రల కరపరుల కరపరి్, 

ర్రజులంద్రి్కత ర్రజు జనిమంచినంద్ున బ తలేహమే్ గ పాగర మారి్ంది. బ తలేహమె్, "ర్ టెే  ఇలుే " అని అరధం, 

ఇద ి పపాంచవనికి జీవితపు ర్ టెేని తీస్ుక్ువచచే చరి్చక ి ఒక్ రూపక్ం. చరి్చ, నేట ి బ తలేహమే్, 

బలహీనులు, శకితలలనివరరు మర్ియు చిననవరరు సరాగతించ ే పదాేశంగర కొనసరగుతోంది, ఎంద్ుక్ంటే 
ఆమ లో పాతి ఒక్కరి్కత సరథ నం ఉంది. ఈ గింజల సేక్రణ పంట అవుతుంది. యున ైటడె్ ఈసే్ ఒక్ 
శకితవంతమ నై శకిత అవుతుంది. సరందీాక్ృత కిరణవలు మారగద్రశక్ కరంతిగర మారతవయి. 
 

ఈ పపాంచంలో ర్రజకతయ గంద్రగోళం, ప రుగుతునన ద్ుర్రశ స్ంస్కృతి మర్యిు అధికరర 
ద్ురి్ానియోగం మధయ క్రైస్తవులు, మధయప్రాచయంలో ఇతరుల మాదిరి్గరన ే హింస్ మర్యిు అనవయయానికి 
భయపడయతూ హింస్క్ు గురవుతవరు మర్యిు అటేడయగున ఉనన భావనను అనుభవిసరత రు. 
అయినపాటికత, వరరు భయపడరు, ఎంద్ుక్ంట ే కరపరి్ వరరి్తో నడయస్ూత , వరరి్ని ఒక్ మడతలో చేరి్చ, తన 
పేామపూరాక్ ఉనికికి స్ూచనగర చేసరత డయ. యున టైెడ్, అవి బాయచ ను పులియబ టేే ఈసే్. కతరస్ుత లో వరరు 
వినయం యొక్క నమూనవను క్నుగ ంటారు మర్ియు అతని నుండ ి వరరు విభజనలను 
అధిగమించడవనికి మర్యిు ఒక్ మంద్లో ఐక్యంగర ఉండటానికి పిలుపునిసరత రు. వరరు కొదిదమంద ి
అయినపాటికత, వరరి్ బాధలలో వరరు పపాంచ సరలాాటోయిన కోస్ం బాధపడా గ ర్్రపలేి అడయగుజాడలోే  
అనుస్రి్సరత రు. కొంద్రే్ అయినపాటికత, వరరు ఏదీ లలని ఆశతో ఉనవనరు.  

ప్రారథన 

మంచి గ ర్్రల కరపరి్, చినన మంద్ ముక్కలుగర మారడం మీ పవిత ా ఆతమను బాధప డయతుంది. నీ 
స్ంక్లా సరధనలో మా బలహీన పాయతవనలను మర్ియు మంద్గింపును క్షమించు. విభజన ప్రప్రనిన 
గురి్తంచి, నీలో ఐక్యతక్ు నీతితో మర్యిు పవితాతతో చరి్చలను నడిపించే మీ స్ాంత హృద్యం 



తర్రాత తలలివ నై గ ర్్రల కరపరులను మాక్ు ఇవాండి. పభాువర, మా ప్రారథన వినమని మమేు నినున 
అడయగుతునవనము. ఆమ న. 
5వ ర్ోజు  
“వరరు చూచిన నక్షతమాు ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీద్ుగర వచిచ నిలుచువరక్ు వరరి్కి ముంద్ుగర 
నడచిలను. (మతతయి స్ువరరత 2:9) 

 

బ ైబిల్ పటణము : 

 

నిరగమ కరండము 13:17-14:4 – పాభువు వరరి్ ముంద్ర మేఘ స్థంభములో ఉండి నడిచనేు  

 

కతరతనలు : 121 : కొండల తటుే  నవ క్నునలు ఎతుత చునవనను, నవక్ు స్హ్వయము ఎక్కడ నుండ ిక్లుగును ? 

 

పాక్టన 22:5-9 – కరబటిే పభాువ ైన దవేుడ ేవరరి్కి వ లుగుగర ఉండయను.  
మతతయి స్ువరరత 2:7-10 –  వరరు చూచినవ తవర వరరి్కి ముంద్ుగర నడిచనేు.  
  



30 

పాతిబింబం 
పాభువ ైన దేవుడయ తన పాజలతో ఎలా నడయచుక్ుంటాడో , వరరి్ని ఎలా స్ంరక్షిసరత డో మర్యిు పగలు 
మర్ియు ర్రతి ా వరరి్ని ఎలా చూస్ుత నవనడో లలఖనవలు మళేీ మళేీ చలబుతునవనయి. మారగం ఎలేపుాడూ 
స్రళంగర ఉండక్ప్ో వచుచ: కొనినసరరుే  మనం మన ద్శలను తిరి్గి ప్ ందేంద్ుక్ు మర్యిు ఇతర 
స్మయాలోే  వేరే్ మారగంలో తిరి్గి ర్రవడవనికి దవరి్ తీసరత ము. కరనీ మన జీవితమంతవ పయాాణంలో, 
"నిద్పా్ో ని లలదవ నిద్పా్ో ని" దేవుడయ మన ప్రదవలు జారి్ పడక్ుండవ మనలిన రక్షసిరత డన ే నమమక్ంతో 
ఉండవచుచ. 
 

గ పా చీక్టలిో క్ూడవ, దవేుని వ లుగు మనతో ఉంటుంది. దేవుని పాజలను వరరి్ ముంద్ు ఉంచిన 
మారగంలో నడపిించడవనికి మర్ియు ఒడంబడిక్ను గురుత  చయేడవనికి పంపిన పవాక్తల దవార్ర అతని 
కరంతి పాకరశిస్ుత ంది. చవలా పరి్పూరణంగర, పూరి్త స్మయం లో, దేవుడయ తన ఏక్రక్ క్ుమారుడలైన 
యిేస్ుకతరస్ుత ను పంపుతవడయ. అతను అనిన దేశరలక్ు మారగద్రశక్ వ లుగు, పపాంచంలో దవేుని మహిమ, 

దలైవిక్ జీవితవనికి మూలం, అతని రక్తంలో కొతత  ఒడంబడిక్ను ముదిాంచవడయ. 
 

ఒక్రి్తో ఒక్రు ఐక్యంగర ఉండటానికి మర్యిు కతరస్ుత తో స్నినహతింగర ఉండటానికి ముంద్ునన మారగం 
ఎలేపుాడూ స్ాషేంగర ఉండద్ు. ఐక్యతను మనమ ే నిరి్మంచుకోవరలన ే మన హృద్యపూరాక్ 
పాయతవనలలో, లలఖనవల యొక్క ఈ ప్రాథమిక్ స్ందేశరనిన చూడటం చవలా స్ులభం: దవేుడయ తన 
పాజలను వరరి్ వ ఫైలాయలు మర్ియు విభజనలలో క్ూడవ విడిచిప టేడయ. ఇద ి క్రసై్తవులక్ు మాతమా ే కరద్ు, 
పాపంచం మొతవత నికి నిరీ్క్షణ స్ందేశం. మాగీ క్థ మనక్ు గురుత చేస్ుత ననటుే గర, దవేుడయ అనిన రకరల 
పాజలను, నక్షతాం యొక్క కరంతితో, పపాంచవనికి వ లుగుగర ఉనన కతరస్ుత  ఎక్కడ క్నిపసిరత డో  అక్కడక్ు 
మారగనిరే్దశం చసేరత డయ. 
దేవుడయ పరి్శుదవధ తమను పంపుతవడయ, దనీి కరంతి దలవైిక్ శిశువు యొక్క స్తవయనిన విశరాస్ం యొక్క క్ళితో 
చూడటానికి మర్యిు అతనిలోని అనిన విషయాల ఐక్యత మర్యిు స్యోధయక్ు పలిుపునిస్ుత ంది. చీక్టి 
మర్ియు విష్రద్ం నుండ ికతరస్ుత  వ లుగులోకి మర్ియు జీవితంలోకి మనలను నడపిించదే ిఈ ఆతమ. 
 

ప్రారథన 

ఓ లారా్ గరడ్ మా తండిా, మీరు మీ ఏక్రక్ క్ుమారునికి మాగీని నడిపించడవనికి నక్షతవానిన పంప్రరు. మీప  ై
మా ఆశను ప ంచుకోండ ి మర్ియు మీరు మాతో నడయస్ుత నవనరని, మీ పజాలను గమనిస్ూత  ఉనవనరని 
ఎలేపుాడూ మాక్ు తలలియజయేండి. మీ పరి్శుదవధ తమ మారగద్రశక్తవానిన అనుస్రి్ంచమని మాక్ు 
నేరాండ,ి మారగం ఎంత వింతగర అనిపించినవ, పాపంచవనికి వ లుగుగర ఉనన యిసే్ుకతరస్ుత లో మన 
ఐక్యతక్ు దవరి్తీయవచుచ. నీ ఆతమ వ పైు మా క్నునలు తలరి్చి, మా విశరాస్ంలో మమమలిన 



ప్ోా త్హించు, తదవార్ర మమేు యిేస్ు పభాువు అని ఒపుాక్ుంటాము మర్యిు బ తలేహమేులో జాా నులు 
చేసనిటుే గర ఆయనను ఆర్రధించి ఆనందించండి. 
 

మీ క్ుమారుడలైన యిేస్ుకతరస్ుత  పరిే్ట మమేు ఈ ఆశీర్రాదవలను అడయగుతునవనము. ఆమ న. 
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6 వ ర్ోజు  

వరరు తలేియిెనై మర్ియను ఆ శిశువును చూచి, సరగిలపడి, ఆయనను పూజించిరి్. 
మతతయి 2:11 
బ ైబిల్ ప్రటయం : 

 

నిరగమ కరండము 3:1-6 మోష్ే తన ముఖమును క్పుాక్ునవనడయ, అతను దవేుని వ పైు చూడ వేరచవడయ. 
కతరతనలు 84 :  నీ నివరస్ స్థలము ఎంత మనోహరముగర ఉననది, ఓ పభాువర స ైనయములక్ు అధపితి 
అయిన దవేుడవ 
పాక్టన 4: 8-11 శరశాత కరలం నుండి శరశాత కరలం వరక్ు ఉనన వరరి్ని ఆరదించండ ి

మతతయి 28:16-20 – వరరు ఆయనను చూచినపుాడయ, ఆయనను ఆర్రదించినవరు.   

 

పాతిబింబం 
ద్ూరదేశరల నుండ ి వచిచన మంతాగరళుి బేతలేహమేుక్ు వచిచ తన తలేితో ఉనన బిడాను చూసనిపుాడయ, 
వరరు అతనికి పూజలు చేశరరు. మన మధయ దవేుని ఈ పతాయక్షత స్మక్షంలో, క్ళుి కిరందికి పడపి్ో తవయి 
మర్ియు మోకరళుి వంగి ఉంటాయి. అదేవిధంగర, మండయతునన ప్ ద్ను చూసి, మోష్ే దవేుని వ పైు 
చూడడవనికి భయపడ ి తన ముఖానిన దవచుక్ునవనడయ. శిషుయలు గలే్టల్ట పరాతంప  ై లలచిన కతరస్ుత ను 
చూసనిపుాడయ, వరరు ఆశచరయప్ో యారు మర్ియు క్లత చలందవరు. అయినపాటికత వరరు ఆయనను 
ఆర్రధించవరు. స్ారగపు ప్రారధనలో, ఇరవ  ై నవలుగు ప ద్దలు సింహ్వస్నంప  ై క్ూరుచనన ఆయన ముంద్ు 
పడపి్ో తవరు. దవేుని స్నినధిని ఎద్ుర్ కననపుాడయ, మేము ఆ విధంగర చూస్ూత  పతాిస్ాందసిరత ము, 
ఆశచరయంతో ఆర్రధనక్ు దవరి్ తీసరత ము. 
 

మనం చూసరత మా? మనం ఆశచరయప్ో తునవనమా? మనం నిజంగర పూజిస్ుత నవనమా? ఎనిన సరరుే  మనం 
గరహించక్ుండవ చూసరత ము, మన క్ళుి దవేుని స్నినధికి గుడిాగర ఉంటాయి? మనం మొద్ట చూడక్ప్ో త ే
స్తయంతో ఎలా ఆర్రధించగలం? మన ఇరుక్రన ద్ృష్ిేలో, చవలా తరచుగర మనం మన చిక్ుకబడా 
విభదేవలను మాతమా ే చూసరత ము, ఒకే పభాువు మనంద్రి్కత తన రక్షణ క్ృపను ఇచవచడని మర్ియు 
మనలను ఐక్యతలోకి ఆక్రిి్ంచే ఏక్రక్ ఆతమలో మనం భాగసరామయం చసేరత ము. తరచుగర మన 
అహంకరరంతో మనం మన స్ాంత చటాే లను మర్యిు మానవ స్ంపదావయాలను అనుస్రి్సరత ము, అద ే
స్మయంలో మన రక్షక్ునిగర యిేస్ుప ై సరధవరణ విశరాస్ంతో కతరస్ుత  రక్తం దవార్ర స్మర్ిథంచబడిన ఒక్ 
వయకితగర పంచుకోవడవనికి పలిువబడ ేపేమాను తరచుగర విస్మరి్సరత ము. 
పరి్శుదవధ తమచే ఉతేతజపరచబడిన స్ంఘాలుగర, మన చరి్చలు కతరస్ుత -బాలనక్ు ఒకే పాజలుగర నివరళులు 
అరి్ాంచేంద్ుక్ు క్లిస ి నడవరలని మనలను పలిుసరత యి. క్రుణ యొక్క ఆతమ మనలను ఒక్రి్కొక్రు 

https://www.sajeevavahini.com/telugubible/index.aspx?b=40&c=2&p=1


మారగనిరే్దశం చేస్ుత ంద ి మర్యిు మనంద్రి్నీ మన ఒక్క పభాువు వ పైుక్ు నడపిిస్ుత ంది. ఈ మారగద్రి్శని 
అనుస్రి్ంచడం దవార్ర మాతామ ే మనం "ఆతమ మర్యిు స్తయంతో ఆర్రధించగలము", దవేునిలో మన 
భవిషయతుత  ఐక్యత మర్యిు పేమా యొక్క భవిషయతుత ; ఈ గమాయనికి మన మారగం కతరస్ుత లో ఏక్తాం యొక్క 
అద ేస్తవయనిన పాతిబింబించవలి. 
  



32 

ప్రారథన 

క్రుణవమయుడలైన దేవర, అంధులక్ు నినున తమ రక్షక్ునిగర గురి్తంచి, మమేు పశరచతవత పపడేలా 
చేయగలిగిన అంతరదృష్ిేని నీవు అందించవవు. నీ ద్యతో, మా క్నునల నుండి ప్ లుస్ులను తీసవిేసి, 
మా దేవుడిగర మర్యిు విమోచక్ునిగర నినున ఆర్రధించేలా మమమలిన నడిపించు. మా ద్ుుఃఖం మధయలో 
మర్ియు మా ప్రప్రలు ఎంత లోతుగర ఉననపాటికత, మా పూరణ హృద్యాలతో నినున పేమాించ ే
సరమర్రథ యనిన మాక్ు పసారదించు. మమేు మొద్ట ి శిషుయల వల  ఒకే హృద్యంతో మర్యిు ఒకే 
మనస్ు్తో మీ వ లుగు దవార్ర మారగనిరే్దశం చేదవద ం. మన పభాువ ైన యిసే్ుకతరస్ుత  క్ృప మాప  ై ఉండయగరక్, 

తదవార్ర మమేు క్లిస ి ఆతమ స్హవరస్ంలో మిమమలిన మహమిపరుసరత ము మర్యిు మన చుటటే  ఉనన 
వరరంద్రి్కత సరక్షులుగర ఉంటాము. ఆమ న. 
 

7 వ ర్ోజు  
అపుాడయ వరరు వరరి్ ప టెేలు తలరచి ఆయనక్ు బంగరరు, సరంబాాణి మర్యిు బో ళము అరి్ాంచిరి్” 
(మతతయి 2:11) 

 

బ ైబిల్ ప్రటయం : 

 

హో షయ 6:1-6  6. నేను బలిని కోరను గరని క్నిక్రమున ే కోరుచునవనను, ద్హనబలులక్ంట ె
దేవునిగూరి్చన జాా నము నవకిషేమ ైనద ి

కతరతనలు 100  :  క్ృతజాతవ అరాణలతో ఆయన గుమమములలో పావశేించుడి  
అప్ో స్తలుల కరరయములు 3:1-10  వ ండ ి బంగరరములు నవ ద్గగర లలవు గరని, నవ ద్గగర ఉననద ే నీక్ు 
ఇస్ుత నవనను.  

మతతయి 6:19-21 నీ ధనమేక్కడో అక్కడ ేనీ హృద్యము ఉండయను.  

 

పాతిబింబం 
ర్ టెేల నగరమ ైన బ తలేహమేుక్ు మా పాయాణంలో, కతరస్ుత -బిడాక్ు నివరళులు అరి్ాంచడవనికి వచిచన 
జాా నుల గురి్ంచి మమేు ఆలోచిసరత ము. వరరు తమ స్ంపద్లను తలరి్చి, కొతతగర జనిమంచిన ర్రజుక్ు 
బంగరరం, స్ుగంధ ద్వారయలు మర్యిు మిరుర లను బహుమానంగర స్మర్ిాంచవరు. 
 

మన చవరి్తిాక్ విభజనలు, నియమాలు మర్ియు ఆచవర్రల పటే మన తపుా తలంపులు మర్ియు 
ప్రాపంచిక్ విషయాల పటే మన శరద్ధ , మనలిన విడదసీరయి. కరబటిే , మన జీవితవలోే  వ లుగులు 
నింపడవనికి మర్ియు ఐక్యత యొక్క క్ృపక్ు దవరి్ తీయడవనికి వచిచన ర్రజుక్ు మమేు ఏ కరనుక్లు 



స్మర్ిా ంచవము? దవేుడయ మన స్ంపద్లను లలదవ ద్హనబలులను కోరుకోడయ, కరనీ ఆయన శకిత మన 
పేద్రి్క్ం దవార్ర పనిచేస్ుత ంద్ని మనక్ు తలలుస్ు; "నవ ద్గగర వ ండ ి లలదవ బంగరరం లలద్ు". లారా్ మా 
కొటేడం మర్యిు పేమాగల హృద్యాలను కోరుక్ుంటునవనరు; అతని పటే మరి్యు కతరస్ుత లోని మన 
సో ద్రులు మర్యిు సో ద్రీ్మణుల పటే పేమాతో నిండిన హృద్యాలు, వీరి్ నుండ ి మనం 
విడపి్ో యాము, హృద్యాలు ద్యతో పావహిసరత యి; మర్ియు హృద్యాలు నిజంగర పశరచతవత పపడతవయి 
మర్ియు మారుాను కోరుక్ుంటాయి.  

అపుాడయ మనం అతనికి పేమాతో నిండిన హృద్యానిన బహుమతిగర సది్ధం చదేవద ం, ఆర్రధనలో 
మోక్రి్లేడం వలే మనలిన విభజించ ే ప్రప్రనికి పశరచతవత పం చలంది, మనం సేవించ ే వయకితకి విధేయత 
చూప ే హృద్యాలు అవస్రం. ఈ విధయేత మనలో, మన చుటటే  మర్యిు మనలో విరి్గిన లలదవ 
గరయపడని పతాిదవనిని పునరుజాీవింపజసే్ుత ంది, నయం చసే్ుత ంద ిమర్యిు పునరుద్ద రి్స్ుత ంది. 
 

8వ ర్ోజు  

“వరరు మర్ియొక్ మారగమున తమ దేశమునక్ు తిరి్గి వ ళే్లరి్” (మతతయి 2:12) 
 

బ ైబిల్ ప్రటయం : 

 

యిరి్మయా 31:31-34 నేను ఇశరర యిలేువరరి్తోను  నూతన నిబంధన చయేుద్ును  
కతరతనలు 16 :  నీవు నవక్ు జీవ మారగము తలలిపతిివి 

ఎఫేసయిులక్ు 4:20-23  మీ చితతవృతితయంద్ు నూతనపరచబడినవరర్్ర, 
మతతయి 11:25-30  నీవు జాా నులక్ును వివేక్ులక్ును ఈ స్ంగతులను మరుగుచేస ి పసిబాలురక్ు 
బయలుపరచినవవని నినున స్ుత తించుచునవనను. 

 

పాతిబింబం 
ఖగోళ శరస్త ంై మరి్యు నవవిగేటని లో నిపుణుల నై వరరు - మర్ క్ రహదవరి్ దవార్ర తిరి్గి ర్రవరలని 
హెచచరి్ంచినపుాడయ జాా నులు ఏమి అనుక్ునవనర్ో మనక్ు తలలియద్ు. వరరు చవలా గంద్రగోళానికి గుర్్ర 
ఉండవచుచ, కరనీ వరరి్ పయాాణవనిన పాకరశవంతం చసేిన అద ే కరంతి వరరి్కి మర్ క్ రహదవరి్, మర్ క్ 
అవకరశం ఉంద్ని చూపించింది. దిశ మారుచకోవరలని పలిుపునిచవచరు. 
 

మనం తరచుగర పనులు చేయడం మర్ియు పపాంచవనిన చూడటంలో మనక్ు తలలిసిన విధవనవలతో 
క్టుే బడి ఉంటాము. ఈ మార్రగ లు లలదవ 'ర్ోడయే ' మూస్ుక్ుప్ోయినపుాడయ, పయాాణవనిన ఎలా 
కొనసరగించవలి మర్యిు కొనసరగించవలి అని మేము ఆలోచిసరత ము. మన కోస్ం సిద్ధంగర ఉనన మర్ క్ 
మారగం ఉంద్ని మనక్ు చూపించడవనికి దేవుని దలైవిక్ ప్ ా విడలన్ ఎలేపుాడూ ఉంటుంది. దేవుడయ తన 

https://www.sajeevavahini.com/telugubible/index.aspx?b=24&c=31&p=1


ఒడంబడిక్ను పునరుద్ధ రి్ంచడవనికి మర్యిు మనం ఒక్ అడాంకిని ఎద్ుర్ కననపుాడయ మనం 
అనుభవించ ే నిర్రశ నుండ ి మనలను ప ైకి లలపడవనికి ఉనవనడయ. మనక్ు వ లుగునిచిచన నితయజీవుడయ, 
మన మార్రగ లు మర్యిు మార్రగ లు మూస్ుక్ుప్ోయినపుాడయ ఎలేపుాడూ ముంద్ుక్ు సరగగలడని 
మాతమా ే మనం విశాసించవలి. మనము స్ుముఖంగర మర్యిు ఆతమ యొక్క పనికి సది్ధంగర 
ఉననపుాడయ, కరొ తత  ప్రారంభం ఎలేపుాడూ సరధయమవుతుంది. చరి్చలుగర మనం గతం వ ైపు చూసరత ము 
మర్ియు వ లుతురును క్నుగ ంటాము మర్ియు మమేు కొతత  మార్రగ లను అనేాష్ిస్ూత  భవిషయతుత  వ పైు 
చూసరత ము, తదవార్ర మనం స్ువరరత యొక్క వ లుగును పునరుద్ధ రి్ంచిన ఉతవ్హంతో పాకరశింపజయేడం 
కొనసరగించవచుచ మర్యిు దేవుని మహిమ కోస్ం కతరస్ుత  మనలను సరాగతించినటుే గర ఒక్రి్నొక్రు 
సరాగతించవచుచ. .  

ప్రత స్ుపరి్చితమ ైన రహదవరులప  ై క్రైస్తవ స్ంఘాలు ఒక్దవనికొక్టి ద్ూరంగర ఉనవనయి. దేవుడయ 
మనలను పలిిచ ే కొతత  రహదవరులప ై, క్రసై్తవులు క్లిసి నడయసరత రు మర్యిు యాతిాక్ుల స్హచరులుగర 
మారతవరు. ఈ కొతత  ర్ోడేను క్నుగ నడవనికి వివచేన, వినయం మర్యిు ధలైరయం అవస్రం. ఇపుాడయ 
మతమారి్ాడయలు మర్యిు స్యోధయ కోస్ం స్మయం. 
 

ప్రారథన 

 

ద్యగల దవేర, మనక్ు ఒక్ మారగం మాతమా ే తలలిసినపుాడయ మర్ియు మనం దవని వ ైపుక్ు తిరి్గి 
ర్రవరలని భావించినపుాడయ, మర్ియు అనిన రహదవరులు మూస్ుక్ుప్ో యాయని మమేు భావించినపుాడయ 
మర్ియు మమేు నిర్రశక్ు గుర్్రనపుాడయ, మమేు ఎలేపుాడూ అక్కడ మిమమలిన క్నుగ ంటాము. మీరు 
పునరుద్ధ రి్ంచబడిన వరగరద నవల దవేుడయ. మీరు మా ముంద్ు మమేు ఊహించని కొతత  మార్రగ నిన 
స్ృష్ిేస్ుత నవనరని మమేు క్నుగ నవనము. మీరు మా అంచనవలను మించిప్ోయినంద్ున మమేు మీక్ు 
ధనయవరదవలు తలలియజసే్ుత నవనము. మా అవగరహనను మించిన మీ వివేకరనికి ధనయవరదవలు. మీ 
స్ృజనవతమక్ మార్రగ లు ఊహించని అవకరశరలను తలరి్చినంద్ున మమేు మీక్ు ధనయవరదవలు 
తలలియజసే్ుత నవనము. మేము మా మాయప్ లను శోధసిేత  మర్ియు మారగం క్నుగ నబడక్ప్ో తే, మమేు 
ఎలేపుాడూ మిమమలిన క్నుగ ంటాము, మమమలిన ఇంకర అద్ుభతమ నై మారగంలో నడిపసిరత రు. మా 
పాభువ ైన యిసే్ుకతరస్ుత  అయినపాటికత, పరి్శుదవధ తమ స్హవరస్ంలో, మీరు ఎలేపుాడూ మమమలిన మీ వద్దక్ు 
తిరి్గి నడపిించవలని మమేు ప్రారి్థస్ుత నవనము. ఆమ న   



34 

కతరస్ుత  ఇపాటికే తన చరి్చక ి ఐక్యత యొక్క బహుమతిని ఇచవచడయ. మన బహుమతులనినంటికత మూలం 
పాభువు అని అంగీక్రి్స్ూత , మన విభనన స్ంపాదవయాలు ప్ ందని క్ృపలను పంచుకోవడం దవార్ర 
మనం స్హవరస్ంలో ప రుగుతవము. 
 

ప్రారథన 

నీక్ు స్క్ల స్ుత తులు, మహిమలు మర్ియు క్ృతజాతలు తలలుపుతూ, ఓ దవేర, నీ ర్రక్డ కోస్ం చవలా 
కరలంగర ఎద్ురుచూసని వరరి్కి మర్ియు నీ కోస్ం ఎద్ురుచూడని వరరి్కి నీ క్ుమారుని జాా నోద్యం 
గురి్ంచి నీవు స్ాయంగర వ లేడించవవు. మన చుటటే  ఉనన బాధలు, మన విభజనల వలే క్లిగే బాధ 
మీక్ు తలలుస్ు. ఈ ర్ోజు మధయప్రాచయంలో పాపంచం క్షేపడటం మర్యిు దిగజారుతునన పరి్సిథతిని 
మీరు చూస్ుత నవనరు - మీరు జనిమంచడవనికి ఎంచుక్ునన పదాేశం, ఇద ి మీ ఉనికి దవార్ర పవితామ నైది. 
మా హృద్యాలు మర్యిు మా మనస్ు్లు మిమమలిన తలలుస్ుక్ునలేా చయేమని మమేు మిమమలిన 
అడయగుతునవనము. మమేు ద్ూరప్రాంతవల నుండ ి వస్ుత నన జాా నులలో చేరి్నపుాడయ, మీ పేమాక్ు 
మర్ియు మా చుటటే  ఉనన మా సో ద్రులు మరి్యు సో ద్రీ్మణుల పేమాక్ు మా హృద్యాలను 
తలరవరలని మమేు ప్రారి్థస్ుత నవనము. ఈ పపాంచం యొక్క పరి్వరతనక్ు క్ృష్ ి చయేడవనికి మర్యిు మా 
క్మూయనిటనీి ప ంప్ ందించ ే బహుమతులను అందంిచడవనికి మాక్ు స్ంక్లాం మర్ియు మార్రగ లను 
అందించండి. మీ అంతులలని బహుమతులు మర్యిు ఆశీర్రాదవలను మాక్ు అందించండి. మీతో 
మర్ియు పరి్శుదవధ తమతో జీవించి, పరి్ప్రలించ ే మీ క్ుమారుడలనై యిసే్ుకతరస్ుత  నవమంలో మా ప్రారథనను 
సీాక్రి్ంచండి. ఆమ న.   
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చరి్చల మధయ ప్రాచయ కౌని్ల్ 

మిడలి్ ఈసే్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చరి్చస్ (MECC) అనేద ి చరి్చల ఫ లోష్ిప్, ఇది పవితా గరంథవలు మరి్యు 
చరి్చ స్ంపాదవయాలక్ు అనుగుణంగర పాభువ నై జీస్స్ క్రైసే్ ను దేవుడయ మర్ియు విమోచక్ునిగర 
నముమతుంది. 1974లో సరథ పించబడని ఈ కౌని్ల్ నియర్ ఈసే్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చర్చ ల తర్రాత విజయం 
సరధించింది (1962లో సరథ పించబడింది) . కౌని్ల్ అనేద ి ఒక్ ప్రాంతీయ క్రైస్తవ స్ంస్థ , ఇద ి కతరస్ుత  
జనిమంచిన, జీవించిన, మరణించిన, ఖననం చయేబడని మర్యిు మృతులలో నుండ ి లలచిన 
ప్రాంతంలో ఒక్ సరధవరణ క్రైస్తవ సరక్షి కోస్ం చరి్చలను ఒక్చోట చేరుచతుంది. భౌగోళ్లక్ంగర MECC 

యొక్క పని ఇర్రన నుండి తూరుాన గల్ూ వరక్ు, పశిచమాన మధయధర్ర స్ముద్ాం మర్యిు ఈజిపే్ 
వరక్ు విస్త రి్ంచింది. ఇద ి వరస్తవరనికి మూడయ చరి్చ క్ుటుంబాలతో ఏరాడింది: ఎవరంజల్ిక్ల్, 

ఓరి్యంటల్ ఆర్ోథ డవక్స్ మరి్యు ఈసే్ర్న ఆర్ోథ డవక్స్. 1990 స్ంవత్రంలో, చరి్చల కరథలిక్స క్ుటుంబం 
నవలగవ క్ుటుంబానిన జోడంిచి కౌని్ల్ లో చేరి్ంది. ఈ చరి్చలు క్లిసి వరరి్ ఉమమడ ి మిషన ను 
న రవేరచడవనికి మరి్యు ఒకే దవేుని మహిమక్ు కరవలసని ఐక్యతను గరహించడవనికి పాయతినసరత యి. 
 

మిషన 

ఈ ప్రాంతంలో క్రైస్తవ ఉనికి యొక్క స్ాషేమ నై వయకతతక్రణగర, మధయప్రాచయంలోని చరి్చల మధయ 
ద్రశనవలు, ద్ృకోకణవలు మర్ియు వ ఖైరుల క్లయిక్ దవార్ర క్రసై్తవుల ఐక్యత కోస్ం పని చయేడం 
కౌని్ల్ యొక్క లక్షయం, ముఖయంగర క్రైస్తవ ఉనికి మర్ియు సరక్షికి స్ంబంధించిన స్మస్యలప  ై మర్యిు 
కిరసిేయన - ముసిే ం స్ంబంధవలు. పతాేయకించి, కౌని్ల్ యొక్క మిషన ఈ ర్ోజు ఇలా క్నిపసి్ుత ంది:  

• చరి్చల మధయ వంతలన, అడాంక్ులు మర్ియు పక్షప్రతవలను తొలగించడం మర్ియు పునరుతవథ నం 
చేయబడిన పభాువుక్ు ఒక్ సరధవరణ సరక్షిని నిరి్మంచడం. ఎక్ుయమ నిక్ల్ బాడగీర, MECC మిడిల్ 
ఈసే్ లోని మ జారి్ట ీ చరి్చలను ఒక్చోట చేరి్చ, వరటిని సేక్రి్ంచడవనికి, ప్రారథన చయేడవనికి, 

పాతిబింబించడవనికి, విశరేష్ంిచడవనికి, ఉమమడ ి స్ారంతో మాటాే డడవనికి మర్యిు క్లిస ి
పనిచయేడవనికి మర్యిు సరక్షయమివాడవనికి ఒక్ స్థలానిన అందసి్ుత ంది.  

• ఈ ప్రాంతంలోని క్రసై్తవులు మర్యిు ఇతర మతవల పాజల మధయ, ముఖయంగర ముసిే ంలతో ఒక్ 
వరరధ.ి MECC ముసిే ంలతో స్ంభాషణ మర్యిు భాగసరామాయనిన బలపరుస్ుత ంద ి మర్యిు అభవృదిధ 
చేస్ుత ంది, ఇది మానవరళ్ల యొక్క మంచి కోస్ం పజాల మధయ సేనహం మర్ియు శరంతిని బలోపేతం 
చేయడవనికి మర్ియు ఆధవరపడ ిఉంటుంది. 

 

• మిడలి్ ఈసే్ మర్యిు మిగిలిన క్రైస్తవ పాపంచం మధయ ఒక్ వంతలన MECC ప్రాంతంలోని చరి్చలు 
మర్ియు ఇతర చోటే కతరస్ుత లోని వరరి్ సో ద్రులు మర్యిు సో ద్రీ్మణుల మధయ మధయవరి్తగర 
ఉండటానికి పయాతినస్ుత ంది. 



 
36 

ఎక్ుయమ నిక్ల్ యాక్ుచవరలిట ీమర్ియు మిడలి్ ఈసే్ లో స్వరళుే  

 

స్ంకేిషేమ ైన భౌగోళ్లక్ ర్రజకతయ పరి్సిథతులు మర్ియు పపాంచ, ప్రాంతీయ మర్యిు సరథ నిక్ స్వరళుే  
ఉననపాటికత, మిడలి్ ఈసే్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చర్చ లు మధయప్రాచయంలో వదేవంత మర్ియు క్రైస్తవ 
రి్ఫ్ ే క్షన లను ప్ో ా త్హించడం కొనసరగించవలని నిశచయించుక్ుంది. ఇద ి పధావనంగర ఎక్ుయమ నిక్ల్ 
ఎడయయకేషన, క్మూయనికేషన మర్ియు న ట్స వరి్కంగ ని బలోపతేం చయేడం దవార్ర ఈ మిషన ను పూరి్త 
చేస్ుత ంది. కౌని్ల్ స్ంభాషణ మర్యిు శరంతి కరరయక్రమాలను క్ూడవ అభవృదిధ  చేస్ుత ంది. 
అంతేకరక్ుండవ, MECC ఆనందసి్ుత ంది మర్ియు ఇద ి స్ంవత్ర్రలుగర నిరి్మంచబడింది, దవని పనికి 
స్భయ చరి్చల నుండ ి అలాగే ఎక్ుయమ నిక్ల్ మర్యిు గోే బల్ ప్రరే్ నర్ బాడీల నుండి ఉదవరంగర 
స్హకరరం లభస్ుత ంది. MECC మానవ గౌరవరనిన మర్ియు దేవుని స్ృష్ిే పటే శరద్ధను నిలబ టేే  
లక్షయంతో దవని లక్షాయలను కొనసరగించడంలో మర్యిు సరధించడంలో భాగసరాములు ప్ో ష్ించే కతలక్ 
ప్రతాను గురి్తస్ుత ంది.  

మిడలి్ ఈసే్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చర్చ ల నిరణయం దవని ప్రాంతీయ ఎక్ుయమ నిక్ల్ పరి్ధిని ఏకతక్ృతం 
చేయడం చవలా ముఖయమ ైనద ి మర్యిు అనిన ప్రాంతీయ మర్ియు అంతర్రా తీయ ఫో రమ్ లలో 
చరి్చల వరణనిి వినిపించేంద్ుక్ు ఇద ి క్టుే బడ ి ఉంది. "ప్ౌరస్తాంలో భాగసరామయం" ఆధవరంగర 
కొతత  కరరయక్రమాలలో స్ంభాషణ భాగసరాములతో క్లిసి ప్రలకగ నడం, ఇద ి వ వైిధవయనిన సీాక్రి్స్ుత ంద ి
మర్ియు క్రసై్తవ అంతర్రభగంలో అప్ో సోే లిక్స మిషన, సరక్షి మర్ియు నిర్రమణవతమక్ ప్రతాను బలోపతేం 
చేయడవనికి ఉపయోగపడయతుంది. ఇటువంట ి కరరయక్రమాలు స ైదవధ ంతిక్ మర్యిు పడిివరద్ భేదవలక్ు 
అతీతంగర ద్ృకోకణవలు మర్ియు విలువల పరస్ార సరంస్కృతిక్ మారి్ాడకిి మారగం స్ుగమం 
చేసరత యి. అంతేకరక్ుండవ, మధయప్రాచయంలోని చరి్చలు వరరి్ క్రైస్తవ జీవితవనిన మర్యిు సరక్షులను పభాావితం 
చేసే వివిధ స్వరళేను ఎద్ుర్ కంటునవనయి, వీటిలో చవలా వరక్ు ఈ ప్రాంత చరి్తా, దవని 
మతపరమ ైన మర్ియు సరంస్కృతిక్ స్ంపదావయాలు, వరుస్ ఆర్ిథక్ స్ంక్షోభం మర్యిు భౌగోళ్లక్ 
ర్రజకతయ అధికరర ప్ో ర్రటాలు ఈ ప్రాంతవనిన పాభావితం చసే్ూత న ే ఉనవనయి. . మొద్ట ి మర్యిు 
అతయంత ముఖయమ ైన పసా్ుత త స్వరలు ఈ ప్రాంతంలో క్రసై్తవ ఉనికి యొక్క కొనసరగింపుక్ు 
స్ంబంధించినది. 1948లో ప్రలసీతనవ నకరా నుండ ి ల బనవన, ఇర్రక్స, ఇర్రన, సిరి్యా మర్యిు ఈజిపే్ 
వంటి ర్్జిన లోని వివిధ దేశరలలో అనేక్ ద్శరబాద లుగర విభేదవలు మర్యిు ర్రజకతయ గంద్రగోళం 
క్రైస్తవ వలస్ల ధోరణికి దవరి్తీసింది, తదవార్ర వరరి్ స్ంఖయ విష్రద్క్రంగర తగిగంది. విశరాస్క్ులు 
మర్ియు క్రైస్తవ ఉనికి యొక్క సిథరతవానిన బ దిరి్ంచవరు.  

ఏద ి ఏమ ైనపాటికత, అలాగే స్తబదత మర్యిు క్షీణత యొక్క ద్శలు, మధయప్రాచయ ప్రాంతంలో క్రసై్తవ 
మతం యొక్క స్ుదీరఘ చరి్తా పునరుజాీవనం మర్యిు పునరానమ ద్శలను క్ూడవ చూసింది. కొంద్రు 



మధయప్రాచయంలో క్రైస్తవ ఉనికి క్షీణించడంప ై ద్ృష్ిే ప డయతుండగర, మర్ికొంద్రు సరక్షుల నవణయత 
మర్ియు ఈ స్ంఘాలను యానిమేట్స చేస ే ఆధవయతిమక్ జీవితంప  ై ఎక్ుకవ ప్రాధవనయతనిసరత రు. ఈ 
ర్్ండయ అభప్రాయాలు పరస్ార విరుద్ధమ నైవి కరవు. క్రైస్తవ ఉనికి ఒక్ మిషన క్ు సేవ చయేడవనికి 
మాతమా ే అరధమ ే కరబటిే అవి స్నినహితంగర స్ంబంధం క్లిగి ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతంలోని క్రసై్తవుల 
పాధవన లక్షయం ఈ ర్ోజు ప్ౌరస్తాంలో వరరి్ భాగసరాములతో క్లిస ి సరక్షయమివాడం, అద ి
మానవులమ ైనవ, మతపరమ నై లలదవ అంతర్-మతమ ైనవ వ ైవిధవయనిన పరి్రక్షించడం మర్ియు వివిధ 
సరధవరణ స్వరళే మధయ సిథతిసరథ పక్తను ప ంప్ ందించడం. ఎద్ుర్ కంటునవనరు. 
 

21వ శతవబదం మధయప్రాచయ నవటకతయ చరి్తలాో మర్ో మలుపు తిరి్గింది. గత ర్్ండయ ద్శరబాద లుగర 
అనేక్ దేశరలలో పాభుతా యంతవాంగం పతనంతో ప్రటు స్మాజంలోని అనిన సరథ యిలలో తీవ ా
మారుాలు చోటుచేస్ుక్ునవనయి. 
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ఈ ప్రాంతం నిరంతర స నైిక్ స్ంఘరిణ, బలహీనమ ైన ఆర్ిథక్ సిథతిసరథ పక్త మర్యిు సరమాజిక్ 
నిర్రమణవలు, బలవంతపు జనవభా మారుాలు మర్యిు విలువ వయవస్థల నిరేక్షయంతో బాధపడయతోంది. 
 

మధయప్రాచయంలోని క్రైస్తవుల సరక్షయం మర్యిు ఉనికి ఈ దీరఘకరలిక్ స్ంక్షోభాలు మర్యిు స్ంఘరిణల 
దవార్ర తీవాంగర పాభావితమ ంైది, అంద్ువలే అనిన క్రైస్తవ భాగసరాములు మర్యిు ఇతర మానవతవ 
మర్ియు అభవృదిధ  స్ంస్థలు పాస్ుత త స్ంద్రభం మర్యిు నవటకతయ తగుగ ద్ల యొక్క పరి్ణవమాలను 
అరథం చసే్ుకోగలగడం చవలా కతలక్ం. క్రైస్తవుల స్ంఖయ. మధయప్రాచయంలోని అనేక్ ప్రశరచతయ 
ఆలోచనలు తూరుాక్ు ఏమి అవస్రమో "ప్రశరచతయ అవగరహన"ప  ైఆధవరపడ ిఉనవనయి. 
 

ఈ జోకరయలు ఇపాటివరక్ు క్ూర చలస్ మర్యిు మధయప్రాచయ పాజల ద్ృకోకణవలను తగినంతగర 
పరి్గణనలోకి తీస్ుకోలలద్ు, చరి్చలు, వయక్ుత లు మర్యిు పభాుతవాలు క్రైస్తవ సరక్ష ి యొక్క సరధయతను 
పాశినస్ుత నవనయి మర్యిు అంద్ువలే మధయప్రాచయంలో క్రైస్తవ మతం యొక్క భవిషయతుత ను 
పాశినస్ుత నవనరు. పరయవసరనంగర, క్రైస్తవ స్ంఘాలు చరి్చ మర్యిు దవని స్ంస్థల ప్రత ా గురి్ంచి 
పునర్రలోచిస్ుత నవనయి. ముసిే ంలు మర్ియు యూద్ులతో భననతాం మర్యిు స్హజీవనం యొక్క 
"ప్ౌరస్తా భాగసరామయం" యొక్క ఏ నమూనవను క్రైస్తవులు ఈ ప్రాంతవనికి మర్ియు పపాంచీక్రణ 
పాపంచవనికి అందించగలరు? చివరక్ు, పునరుద్ధ రి్ంచబడని, నవయయమ నై, శరంతియుతమ ైన 
మర్ియు సిథరమ నై మధయ ప్రాచయం కోస్ం చరి్చల మధయ ప్రాచయ కౌని్ల్ యొక్క భవిషయ ప్రత ాఏమిటి?  

స్వరళేను ఎద్ుర్ోకవడం 
 

ఈ స్వరళేను ఎద్ుర్ోకవడవనికి, MECC తన పని కోస్ం ఈ కిరంది విధంగర వివిధ నమూనవలను స ట్స 
చేసోత ంది; 
1. సరమాజిక్ అనవయయంతో ప్రటు హింస్ను వరయపింపజయేడం దవార్ర పతాిక్ూలంగర ఉనన యువత 

యొక్క కతలక్ ప్రతాను నొకిక చలపాడం దవార్ర దవని ఉమమడ ి పరి్చరయను మారే్చ ఒక్ మతపరమ నై 
మర్ియు వదేవంతపరమ ైన పునరుద్ధరణను సరధంిచడవనికి క్ృష్ి చయేడం. యువక్ులు 
ఎద్ుర్ కంటునన ఇబాంద్ులు ఇంటర్్నట్స మరి్యు సో షల్ మీడియా దవార్ర 
తీవమావుతునవనయి, ఇవి ఈ ప్రాంతంలో వరరి్ జీవిత భవిషయతుత ను పశాినంచలేా వరరి్ని 
పాలోభప టాే యి. 2. 2.విసరత రమ నై విధయేతలను ఎద్ుర్ కంటట స్హజీవనం, ఆతిథయం మర్యిు మతపరమ నై 
వ ైవిధయం యొక్క ఇపాటికే ఉనన నమూనవలను విస్త రి్ంచడం. ఈ విషయంలో MECC ఈ 
ప్రాంతంలోని శరణవరుథ ల తీరని ద్ుసిథతికి పాతిస్ాందించడవనికి మర్ియు అనేక్ మంది గృహ 
కరరి్మక్ులు వంట ి వలస్దవరుల అవస్ర్రలను తీరచడవనికి క్ృష్ ి చేస్ుత ంది. MECC అంద్రి్కత 
నవయయమ నై మర్ియు ఆచరణయీమ ైన శరంతిని పునరుద్ధ రి్ంచడం కోస్ం క్ూడవ పనిచేస్ుత ంది. 
ప్రలసీతనవ శరణవరుథ లక్ు మనినక్రన మర్యిు నవయయమ ైన పరి్ష్రకరం లలక్ప్ో వడం, జ్రూస్లలం 



మర్ియు వ సే్ బాయంక్స నుండి ప్రలసీతనియనేను న మమదిగర కరనీ సిథరంగర బహషికరి్ంచడం 
మర్ియు ప్రాంతం చుటటే  ఉనన ఇతర కౌంటెైర్ లలో ప్రలసీతనియనే పటే వివక్షత కొనసరగడం 
గురి్ంచి ఇది పాతయేక్ంగర ఆందోళన చలంద్ుతుంది. ఈ అనవయయమ ైన చికిత్ స్ంవత్ర్రల 
తరబడ ి సరథ నభాంశం కరరణంగర గరయపడిన జనవభాక్ు గౌరవం, హక్ుకలు మర్ియు అవకరశరలను 
కించపరుస్ుత ంది. ప్రలసీతనియన శరణవరుథ ల సవేల కోస్ం MECC విభాగం (DSPR) కరబటిే 
ఎపాటలిాగే స్ంబంధితంగర ఉంటుంది. 

 

చవలా మంద ి చరి్చల అధపితులు MECC ఎద్ుర్ కంటునన అనిన స్వరళేను ఎద్ుర్ కననపాటికత దవనిని 
ఒక్ స్ంస్థగర పరి్రక్షించవలన ే స్ంక్లాం దవార్ర ప్ో ా త్హించబడింది మర్ియు ప్ో ా త్హించ ే
పాయతవనలలో క్రసై్తవ వేదవంతవతేతలు, చరి్చలు మర్యిు క్మూయనిట ీ నవయక్ుల యొక్క 
వయకతతక్రి్ంచబడని భావన మర్ియు మద్దతుతో ఇద ి కొనసరగుతోంది. కిరసిేయన, MECC మధయ సినరాీ్ 
మర్ియు స్మనాయం పని చసే్ూత నే ఉంది మర్యిు కతరస్ుత  యొక్క కరంతి తూరుాన మర్ింత 
పాకరశవంతంగర పాకరశించవలని ప్రారి్థస్ుత ంది.   



క్రైస్తవ ఐక్యత కోస్ం ప్రారథన వరరం 
 

థీమ్్ 1968-2022 

 

కిరసిేయన యూనిటీని ప్ో ా త్హించడవనికి WCC ఫ యిత్ అండ్ ఆరార్ క్మిషన మర్ియు ప్ ంటఫిిక్ల్ 
కౌని్ల్ స్ంయుక్తంగర తయారు చేసని మ టీరి్యల్్ మొద్టసిరరి్గర 1968లో ఉపయోగించబడవా యి. 
 

1968 దవేుని మహమిక్ు కతరి్త క్లుగుటక్ర (ఎఫ సయీులు 1:14) 
1969 స్ాతంతుాలగుటక్ు పిలువబడతిిరి్ (గలతీయులక్ు 5:13) (ర్ోమ్, ఇటలిలో జరి్గిన సిద్దప్రటు 
స్భ) 

 

1970 దేవుని కొరక్ు మేము స్హ్వ పని వరరము (1 కోరి్ంతి 3:9) 
(Monastery of Niederaltaich, Federal Republic of Germany లో జరి్గిన సది్దప్రటు స్భ) 

 

1971 ...మరి్యు  పరి్శుదవద తమ స్హవరస్ము (2 కొరి్ంతి 13:13) 
(Bari, Italy జరి్గిన సది్దప్రటు స్భ) 

 

1972 మీక్ు కొతత  ఆజాను ఇస్ుత నవనను (యోహ్వను 13:34) 
(Geneva switzerland లో జరి్గిన సిద్దప్రటు స్భ) 

 

1973  పాభువర, మాక్ు ప్రారధన నేరి్ాంచు (లూక్ 11:1) 
 (Abbey of Montserrat, Spain లో జరి్గిన సిద్దప్రటు స్భ ) 
1974  పాతి నవలుక్ యిేస్ు కతరస్ుత  పాభువని ఒపుాకోనును (ఫిలిపిా 2:1-13) 

(Geneva switzerland లో జరి్గిన సిద్దప్రటు స్భ) 
1975  దేవుని స్ంక్లాము : అనినయు కతరస్ుత నంద్ు స్ంపూరణము అగుట  (ఎఫ సయీులు 1:3-10) 

(ఆసేత లైియన బృంద్ం చే మ టిరి్యల్- (Geneva switzerland లో జరి్గిన సది్దప్రటు స్భ) 
1976  మనము ఆయను ప్ో లి ఉండయము (1 యోహ్వను 3:2) లలదవ మనము ఏమ ైనవ ఉనవనమో, ఆలాగు 
పిలువర బడతిిమి 

(Carribean Conference of Churches దవార్ర ర్ోమ్ ఇటల్ట లో జరి్గిన సిద్దప్రటు స్భ) 

 

 

 



1977  నీరీ్క్షణ క్లిగిన వరరము (ర్ోమియులక్ు 5:1-5) 

 

  మ టిరి్యల్- Lebanon, సవిిల్ వరర్ స్మయములో Geneva లో జరి్గిన సది్దప్రటు స్భ) 

1978 ఎననటికి  పరజనులును పరదశేులున ై యుండక్, (ఎఫ సీయులు 2:13-22) 
Manchester, England బృంద్ం వరరి్చ ేమ టిరి్యల్-  

 

 

1978 ఒక్నియిడెల ఒక్డయ మిక్కటమ నై పేమాగలవరర్్ర యుండయడి, (1 పేతురు 4:7-11) 
(Argentina నుండ ిసిద్దప్రటు క్ూడిక్ Geneva, Switzerland)  

 

1980 నీ ర్రజయము వచుచను గరక్ (మతతయి 6:10) 
 (Ecumenical బృంద్ం Berlin, Democratic Republic వరరి్చ ేసది్దప్రటు మటేిరి్యల్) 
సిద్దప్రటు క్ూడిక్ Milan లో జరి్గినది.  

 

1981  ఆతమ ఒక్కటే – వరరములు అనకే్ములు – ఒక్కటే శరీ్రము (1 కోరి్ంతియులక్ు 12.3b-13) 
 (Material from Graymoor Fathers, USA – సది్దప్రటు క్ూడకి్ జ్నీవర, Switzerland లో జరి్గినది) 

 

1982  అంద్రి్కి నీలో గృహము దొరుక్ును ఓ పాభువర (కతరతనలు 84) 

 

 

 

  



1983  యిేస్ుకతరస్ుత  - పాపంచ జీవితం (1 యోహ్వను 1:1-4) 

  (ఐర్రే ండ్ లోని ఎక్ుయమ నిక్ల్ గూర ప్ నుండి మ టీరి్యల్ - స్నవనహక్ స్మావేశం జర్ిగింది 

  స లిగీన (బో సే్), సిాటార్రే ండ్) 
  
1984  మన పాభువు యొక్క సిలువ దవార్ర ఒక్టిగర ఉండయటక్ు పిలువబడవా డయ (1 

కొర్ింథీయులక్ు 2:2 మర్ియు 
  కొలకస్్యులు 1:20) 

  (ఇటల్టలోని వ నిస్ లో స్నవనహక్ స్మావేశం జర్ిగింది) 
  
1985  మరణం నుండి కతరస్ుత తో జీవితవనికి (ఎఫ సీయులక్ు 2:4-7) 

  (జమ ైకర నుండి మ టీర్ియల్ – గరర ండ్ చవంప్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం, 

  సిాటార్రే ండ్) 
  
1986  మీరు నవక్ు సరక్షులుగర ఉండవలి (అప్ స్తలుల కరరయములు 1:6-8) 

  (మ టీర్ియల్ ఫామ్ యుగోసేే వియా (సోే వేనియా) - పిాపర్ేటర్ీ స్మావేశం జర్ిగింది 
యుగోసేే వియా) 

  
1987  కతరస్ుత లో ఐక్యత - ఒక్ కొతత  స్ృషేి్ (2 కొర్ింథీయులు 5:17-6:4a) 

  (ఇంగేండ్ నుండి మ టీర్ియల్ - టెైజ్డ, ఫరాన్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం) 

  
1988  దేవుని పాేమ భయానిన పో్ గ డయతుంది (1 యోహ్వను 4:18) 

  (మ టీర్ియల్ నుండి ఇటల్ట - ఇటల్టలోని పిన ర్ోలోలో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం) 

  
1989  స్ంఘానిన నిర్ిమంచడం: కతరస్ుత లో ఒక్ శర్ీరం (ర్ోమనుే  12:5-6a) 

  (మ టీర్ియల్ ఫామ్ ఇటల్ట - వేల్ట బాిడా్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం, 

  ఇంగరే ండ్) 
  
1990  వరరంద్రు ఒక్కటిగర ఉండేలా... లోక్ం విశాసించేలా (జాన 17) 

  (మ టీర్ియల్ నుండి స ాయిన - మాడిాడ్, స ాయిన లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం) 
  
1991  పాజలార్ర, పాభువును స్ుత తించండి! (కతరతన 117 మర్ియు ర్ోమనుే  15:5-13) 

  (జరమనీ నుండి మ టీర్ియల్ - ర్ోటెన బర్గ  ఆన డలర్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం 



ఫులాా , ఫ డరల్ ర్ిపబేిక్స ఆఫ్ జరమనీ) 
  
1992  నేన పుాడూ నీతోనే ఉంటాను... వ ళుి, కరబటిే  (మతతయి 28:16-20) 

  (బ లాియం నుండి మ టీర్ియల్ - బూాగ్స్, బ లాియంలో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం)  
  
1993  క్రైస్తవ యూనిట్స కోస్ం ఆతమ యొక్క ఫలాలను ప్ ంద్డం (గలతీయులు 5:22-23) 

  (జ్ైర్ నుండి మ టీర్ియల్ - జ్యయర్ిచ, సిాటార్రే ండ్ స్మీపంలో జర్ిగిన స్నవనహక్ 
స్మావేశం)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1994  దేవుని గృహం: హృద్యం మర్ియు మనస్ు్లో ఒక్టిగర ఉండవలని పిలుసరత రు 
(చటాే లు 4:23-37 

  (ఐర్రే ండ్ నుండి మ టీర్ియల్ - ర్ిపబేిక్స ఆఫ్ డబేిన లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం  

ఐర్రే ండ్) 
  
1995  కొయినోనియా: దేవునిలో మర్ియు ఒక్ర్ితో ఒక్రు స్హవరస్ం (జాన 15:1-17) 

(మ టీర్ియల్ ఫామ్ ఫ యిత్ అండ్ ఆరార్ - బిాసే్ల్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ 
స్మావేశం,  

ఇంగరే ండ్) 
  
1996  ఇదిగో, నేను తలుపు ద్గగర నిలబడి తటాే ను (పాక్టన 3:14-22) 

(పో్ రుచగల్ నుండి మ టీర్ియల్ - లిస్ాన, పో్ రుచగల్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ 
స్మావేశం)  

  



1997  కతరస్ుత  తరపున మేము మిమమలిన వేడయక్ుంటునవనము, దేవునితో స్మాధవనపడండి 
  (2 కొర్ింథీయులు 5:20) 

(నవరాి్క్స ఎక్ుయమ నిక్ల్ కౌని్ల్ నుండి మ టీర్ియల్ - స్నవనహక్ స్మావేశం 
జర్ిగింద ి 

సరే క్స హోమ్, సీాడన) 
  
1998  మన బలహీనతలలో ఆతమ మనక్ు స్హ్వయం చేస్ుత ంది (ర్ోమనుే  8:14-27) 

  (ఫరాన్ నుండి మ టీర్ియల్ - ప్రరి్స్, ఫరాన్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం)  
  
1999  అతను వరర్ి దేవుడిగర వరర్ితో నివసిసరత డయ, వరరు అతని పాజలుగర ఉంటారు 
   (పాక్టన 21:1-7) 

  (మలలష్ియా నుండి వచిచన మ టీర్ియల్ - బో స్ ఆశరమంలో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం 
,    

ఇటల్ట) 
  
2000  కతరస్ుత లో మనలను ఆశీరాదించిన దేవుడయ ధనుయడయ (ఎఫ సీయులక్ు 1:3-14) 

  ( మిడిల్ ఈసే్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చర్చ ల నుండి మ టీర్ియల్ - స్నవనహక్ స్మావేశం జర్ిగింది  
లా వ ర్రన, ఇటల్ట) 

  
2001  నేనే మారగమును, స్తయమును, జీవమును (యోహ్వను 14:1-6) 

  (ర్ మేనియా నుండి మ టీర్ియల్ - వులాకన, ర్ మేనియాలో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం)  
  
  
2002  జీవపు ఊట నీ ద్గగర ఉంది (కతరతన 36:5-9) 

  (మ టీర్ియల్ CEEC మర్ియు CEC - జరమనీలోని ఆగ్ బర్గ స్మీపంలో స్నవనహక్ 
స్మావేశం)  
  
2003  మనక్ు ఈ నిధి మటిే  ప్రతాలలో ఉంది (2 కొర్ింథీయులు 4:4-18) 

  (మ టీర్ియల్ చర్ిచలు అర్్ాంటీనవ - లాస్ రూబియోస్, స ాయిన లో స్నవనహక్ స్మావేశం) 
  
2004  నవ శరంతిని మీక్ు ఇస్ుత నవనను (యోహ్వను 14:23-31:జాన 14:27) 

  (సిర్ియాలోని అల ప్ో ా నుండి మ టీర్ియల్ - సిసిల్టలోని పల ర్ోమలో స్నవనహక్ స్మావేశం)  
  
2005  చర్ిచకి ఏక్రక్ పునవది కతరస్ుత  (1 కొర్ింథీయులు 3:1-23) 



  (సేో వేకియా నుండి మ టీర్ియల్ - పియసే్నీ, సేో వేకియాలో స్నవనహక్ స్మావేశం)  
  
2006  నవ పేరు మీద్ ఇద్దరు లలదవ ముగుగ రు ఎక్కడ స్మావేశమ ైనవర్ో, అక్కడ నేను వరర్ిలో 
ఉనవనను 
  మతతయి 18:18-20) 

(ఐర్రే ండ్ నుండి మ టీర్ియల్ - పో్ా స్ారస్, కోలో జర్ిగిన స్నవనహక్ 
స్మావేశం.   

కిలలా ర్, ఐర్రే ండ్) 
  
2007  అతను చలవిటివరర్ికి వినడవనికి మర్ియు మూగవరర్ికి క్ూడవ మాటాే డేలా చేసరత డయ 
(మారుక 7:31-37) 

( ద్క్షిణవఫిాకర నుండి మ టీర్ియల్ - ఫరాన్ లోని ఫేవర్్ాస్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ 
స్మావేశం)  

  
  
  
2008  ముడతలు లలక్ుండవ ప్రార్ిథంచండి (1 థలస్్లకనీక్యులు 5 12a) 13b-18)                 

  ( USA నుండి మ టీర్ియల్ - గేరమూర్, గరర్ిస్న లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం,    

USA) 
  
2009  వరరు మీ చేతిలో ఒక్టిగర మారడవనికి (యిెహెజేకలు 37:15-28)                 

  (కొర్ియా నుండి మ టీర్ియల్ - ఫరాన్ లోని మార్్్యిల్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం 
)    
  
2010  మీరు వీటికి సరక్షులు (లూకర 24:48)   

  (సరకటాే ండ్ నుండి మ టీర్ియల్ - గరే సోగ , సరకటాే ండ్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం )    
  
2011  అప్ స్తలులలో ఒక్రు బో ధించడం, స్హవరస్ం చేయడం, ర్ టెేలు విరచడం మర్ియు 
ప్రారథన చేయడం 
  (చూడండి. చటాే లు 2:42)   

  (జ్రూస్లలం నుండి మ టీర్ియల్ - సిర్ియాలోని స ైదవనయలో జర్ిగిన స్నవనహక్ 
స్మావేశం )    
  
2012  మన పాభువ ైన యిేస్ుకతరస్ుత  విజయం దవార్ర మనమంద్రం మారచబడతవము 
  (cf. 1 కొర్ింథీయులు 15:51-58)   



  (పో్ లాండ్ నుండి మ టీర్ియల్ - వరర్ర్, పో్ లాండ్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం )    
  
2013  దేవుడయ మన నుండి ఏమి కోరుతునవనడయ? (cf. మీకర 6:6-8) 

  (మ టీర్ియల్ ఫామ్ ఇండియా - బ ంగుళూరు, ఇండియాలో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం 
)    
  
2014  కతరస్ుత  విభజించబడవా డవ? (1 కొర్ింథీయులు 1:1-17)   

  (మ టీర్ియల్ ఫామ్ క్నడవ - క్నడవలోని మాంటిాయల్ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం )   
  
2015  యిేస్ు ఆమ తో ఇలా అనవనడయ: నవక్ు తవాగడవనికి ఇవుా (యోహ్వను 4:7)   

  (బ ాజిల్ నుండి మ టీర్ియల్ - బ ాజిల్ లోని సరవో ప్రలోలో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం 
)      
  
2016  పాభువు యొక్క శకితవంతమ ైన కరర్రయలను పాక్టించడవనికి పిలిచవరు (cf.1 పేతురు 
2:9)                                            

  (లాటిాయా నుండి మ టీర్ియల్ - ర్ిగర, లాటిాయాలో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం )    
  
2017  స్యోధయ - కతరస్ుత  పాేమ మనలను బలవంతం చేస్ుత ంది (2 కొర్ింథీ 5:14-

20)                              

  ( జరమనీ నుండి మ టీర్ియల్ - విటెేన బర్గ లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం,    

జరమనీ) 
  
2018  నీ క్ుడి చేయి, ఓ పాభూ, మహిమానిాత శకిత (నిరగమ 15:6)   

  ( క్ర్ేబియన నుండి మ టీర్ియల్ - నసరవులో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం,    

బహ్వమాస్) 
  
2019  నవయయం మర్ియు నవయయానిన మాతామే మీరు అనుస్ర్ించవలి (దిాతీ 16:18-

20)                 

  (ఇండోనేష్ియా నుండి మ టీర్ియల్ - ఇండోనేష్ియాలోని జకరర్రత లో జర్ిగిన స్నవనహక్ 
స్మావేశం )    
  
2020  వరరు మాక్ు అసరధవరణ ద్య చూపించవరు (అప్ స్తలుల కరరయములు 28:2)  

  (మాలాే  నుండి మ టీర్ియల్ - రబాత్, మాలాే లో జర్ిగిన స్నవనహక్ స్మావేశం )    



  
2021  నవ పేామలో ఉండండి మర్ియు మీరు చవలా ఫలాలను ప్ ంద్ుతవరు (cf. జాన 15:5-

9)                              

  (క్మూయనిటీ ఆఫ్ గరర ండ్ చవంప్ నుండి మ టీర్ియల్ - స్నవనహక్ స్మావేశం జర్ిగింది    
అర్ేయూస్, సిాటార్రే ండ్) 

  
2022  మేము తూరుాన నక్షతవానిన చూశరము, మర్ియు మేము అతనిని ఆర్రధించడవనికి 
వచవచము (మతతయి 2:2)                              

( మిడిల్ ఈసే్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చర్ిచస్, ల బనవన నుండి మ టీర్ియల్ - 
ఆన ల ైన లో జర్ిగిన పిాపర్ేటర్ీ స్మావేశం)  

  
చర్ితలాో కతలక్ తేదీలు 
క్రైస్తవ ఐక్యత కోస్ం 

ప్రారథన వరరం 

___________________________________________________ 
సి. 1740   సరకటాే ండ్ లో ఉతతర అమ ర్ికర స్ంబంధవలతో ప ంటెకోసే్ల్ ఉద్యమం 
తల తితంద,ి 

    దీని పునరుజాీవన స్ందేశంలో అనిన చర్ిచల కోస్ం మర్ియు వరటితో ప్రటు 
ప్రారథనలు  
  ఉనవనయి. 
  
1820    ది ర్్వ్. జేమ్్ హ్వలలా న సీేవరే్ “జనరల్ కోస్ం స్ూచనలు 
    ఆతమ యొక్క పావరహ్వనికి క్రైస్తవుల యూనియన" 

  
1840    ర్ోమన కరయథలిక్స మతంలోకి మార్ిన ర్్వ. ఇగేనషి్యస్ స ాన్ర్ 
స్ూచించవడయ 
    "యూనియన లలదవ ఐక్యత కోస్ం ప్రారథన" 

  
1867    ఆంగిేక్న బిషప్ ల మొద్టి లాంబ త్ కరనూర్్న్ ప్రారథనను నొకిక చలబుతుంది  

  దవని తీర్రమనవలక్ు పీఠిక్లో ఐక్యత. 
  
1894    పో్ ప్ లియో XIII లో ఐక్యత కోస్ం ప్రారథన ఆకేేవ్ యొక్క అభాయసరనిన 
పో్ా త్హిస్ుత నవనరు 



ప ంతలకోస్ుత  స్ంద్రభం. 
  
1908    ర్్వ్ ప్రారంభంచిన "చర్చ యూనిటీ ఆకేేవ్" యొక్క మొద్టి ఆచవరం .  
    ప్రల్ వరట్న. 
  
1926    ఫ యిత్ అండ్ ఆరార్ ఉద్యమం పాచుర్ించడం ప్రారంభంచింది “ఒక్ కోస్ం 
స్ూచనలు 
    క్రైస్తవ ఐక్యత కొరక్ు అష్రే ది ప్రారథనలు”.  

  
1935    ఫరాన్ క్ు చలందిన అబేా ప్రల్ కౌటటర్ియర్ “యూనివర్ల్ వీక్స ఆఫ్ 

  క్రైస్తవ ఐక్యత కోస్ం ప్రారథన” కోస్ం ప్రారథన యొక్క క్లుపుకొని 
ప్రాతిపదిక్న “ది  

  ఐక్యత కతరస్ుత  తన ఇష్రే నుసరరం స్ంక్లిాంచుక్ుంటాడయ”. 

  
1958    Unite' Chretienne (Lyon, France) మర్ియు ఫ యిత్ అండ్ ఆరార్ క్మిషన ఆఫ్ 
ది 
    వరలా్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చర్ిచల కోస్ం మ టీర్ియల్ ల స్హకరర తయార్ీని 
ప్రారంభంచింది 
    ప్రారథన యొక్క వరరం. 
  
1964    జ్రూస్లలంలో, పో్ ప్ ప్రల్ VI మర్ియు ప్రటాియార్క అథలనవగోరస్ I క్లిసి 
ప్రార్ిథంచవరు  
    యిేస్ు ప్రారథన "అంద్రూ ఒక్కటే" (యోహ్వను 17). 

  
1964    వరటిక్న II యొక్క ఎక్ుయమ నిజంప ై డికతర ప్రారథన ఆతమ అని నొకిక చలబుతుంది 

ఎక్ుయమ నిక్ల్ ఉద్యమం మర్ియు వరరం ప్రటించడవనిన   ప్రారథన 

పో్ా త్హిస్ుత ంది 
  
1966   వరలా్ కౌని్ల్ ఆఫ్ చర్ిచస్ యొక్క ఫ యిత్ అండ్ ఆరార్ క్మిషన మర్ియు 
ది 

క్రైస్తవ ఐక్యతను పో్ా త్హించే స క్రటేర్ియట్స [పాస్ుత తం ప్ ంటిఫిక్ల్ అని 
పిలుసరత రు 

    క్రైస్తవ ఐక్యతను పో్ా త్హించడవనికి కౌని్ల్] అధికరర్ిక్ ఉమమడి తయార్ీని 
ప్రారంభంచండి 

ప్రారథన పదవరథం యొక్క వరరం. 
  
1968    ఫ యిత్ మర్ియు స్ంయుక్తంగర తయారు చేసిన వీక్స ఆఫ్ పేాయర్ 
మ టీర్ియల్ యొక్క  



  మొద్టి అధికరర్ిక్ ఉపయోగం  క్రైస్తవ ఐక్యతను పో్ా త్హించడవనికి ఆరార్ 
మర్ియు 

స క్రటేర్ియట్స. 
  
1975  సరథ నిక్ుడయ తయారుచేసిన డవాఫే్ట టెక్స్ట ఆధవరంగర వీక్స ఆఫ్ పాేయర్ 
మ టీర్ియల్ ని మొద్ట  
  ఉపయోగించడం ఎక్ుయమ నిక్ల్ స్మూహం. ఒక్ ఆసేే ులియన గూర ప్ ఈ 
పాణవళ్లక్ను  
  మొద్టిసరరి్గర చేపటిేంది 
  1975   ప్రారంభ ముసరయిదవను సిద్ధం చేసోత ంది. 
  
1988   ప్రారంభ ఆర్రధనలో వరరం ప్రారథన సరమగిరని ఉపయోగించవరు,   కిరసిేయన 

ఫ డర్ేషన ఆఫ్ మలలష్ియా, ఇది పాధవన క్రైస్తవ స్మూహ్వలను  ఆ దేశంలో 
క్లుపుతుంది 

     
1994    లో వచనవనిన సిద్ధం చేసే అంతర్రా తీయ స్మూహంలో   YMCA మర్ియు 
YWCA నుండి 
 

పాతినిధులు ఉనవనరు 
  
2004     క్రైస్తవ ఐక్యత కోస్ం ప్రారథన వరర్రనికి ఆ వనరులక్ు ఒపాంద్ం క్ుదిర్ింది 
    ఫ యిత్ అండ్ ఆరార్ దవార్ర అదే ఫరర్రమట్స లో స్ంయుక్తంగర పాచుర్ించడం 
మర్ియు ఉతాతిత   

చేయడం దవార్ర   (WCC) మర్ియు పో్ ంటిఫిక్ల్ కౌని్ల్ ఫర్ పామోటింగ 
కిరసిేయనిటి యనినట్స్/ (కరథలిక్స  చర్ిచ). 

  
2008   ప్రారథన వరరపు 100 శరతం జాా పకరరథం క్రైస్తవ ఐక్యత. (దీని ముంద్ునన చర్చ 

యూనిటీ ఆకేేవ్ మొద్టిది 1908లో గమనించబడింది). 
  
2017   స్ంస్కరణ యొక్క 500 శరతం జాా పకరరథం 2017లో ప్రారథన వరర్రనికి 
స్ంబంధించిన సరమగిరని  
   జరమనీ క్రైస్తవులు తయారు చేశరరు.   
 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


