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जे विस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताह आयोवजत करीत आहे त्ाांच्यासाठी
ऐक्यासाठी शोध: िषथभर
उत्तर गोलािथ मध्ये ख्रिस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताह हा 18-25 जानेिारी पारां पाररक कालाििी आहे. सांत पीटर आख्रण
सांत पॉल याांच्या सणाांच्या िरम्यान ख्रििस जोडण्यासाठी ह्या तारखा 1908 मध्ये पॉल िॉटसनने प्रस्ताख्रित केल्या होत्ा,
म्हणून ह्या ख्रििसाला प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. िख्रक्षण गोलािाथत जानेिारी हा सुट्टीचा काळ असतो तेर्े प्रार्थना सप्ताह
साजरा करण्यासाठी मांडळीइतर ख्रििस शोितात. उिारणार्थ पेंटेकॉस्टच्या अिती-भिती (1926 मध्ये ख्रिश्वास आख्रण
आिे श चळिळीद्वारे सुचख्रिलेले) ही िे खील मांडळीच्या ऐक्यासाठी प्रख्रतकात्मक तारीख आहे. लिख्रचकतेची गरज
लक्षात घेऊन, आम्ही तुम्हाला हे साख्रहत् िषथभर िापरण्यासाठी आमांख्रत्रत करतो. ख्रजर्े मांडळया पोहोचलेल्या आहेत
तेर्े सहभागी तेचे प्रमाण व्यक्त करण्यासाठी आख्रण जे पूणथ ख्रिस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताह आयोख्रजत करीत आहे
त्ाांच्यासाठी एकख्रत्रत येऊन प्रार्थना करणे जी िे िाची इच्छा आहे.

मजकूर समजून घेणे
हे साख्रहत् या समजुतीने ख्रिली जाते की जेव्हा शक्य असेल तेव्हा हे स्र्ाख्रनक पररस्स्र्तीमध्ये समजून घ्यािे. स्र्ाख्रनक
सािथजख्रनक प्रार्थना आख्रण भक्ती सराि हे लक्षात घेतले पाख्रहजे, आख्रण सांपूणथ सामाख्रजक आख्रण साांस्कृख्रतक सांिभथ.
जागख्रतक पातळीिर मांडळीचे ऐक्य सािले गेले पाख्रहजे. काही ख्रठकाणी हे साख्रहत् समजून घेण्यासाठी मांडळीची
ऐक्यता सािनारी सरां चना आहेत आख्रण इतर ख्रठकाणी, आम्ही आशा करतो की ही सरां चना समजून घेण्याची गरज
आहे. अशा प्रकारची सांरचना तयार करणे प्रेरणािायक ठरे ल.

प्रार्थना सप्ताहाचे सावहत् िापरणे
•
•

•
•

•

मांडळयाांसाठी आख्रण ख्रिस्ती समाजाांसाठी एका सामान्य सेिेद्वारे एकख्रत्रत येऊन प्रार्थना सप्ताह पाळायला
पाख्रहजे. मांडळीची ऐक्यता सािणारा भक्तीचा आिे श पुरख्रिला गे ला आहे.
मांडळयाांनी आख्रण ख्रिस्ती समाजाांनी प्रार्थना सप्ताहाचे साख्रहत् त्ाांच्या िैयस्क्तक भक्तीमध्ये अांतभूथत केली
पाख्रहजे. मांडळीची ऐक्यता सािणाऱया सेिेतील आठ ख्रििस प्रार्थना, आख्रण अख्रतररक्त प्रार्थनाांची ख्रनिड योग्य
रीतीने करून त्ाांच्या भक्तीमध्ये समाख्रिष्ट करू शकतात.
जे समाज आठिड्याच्या प्रत्ेक ख्रििशी त्ाांच्या भक्तीमध्ये प्रार्थना सप्ताह पाळतात. ते आठ ख्रििसीय प्रार्थना
सप्ताह मिून भक्तीसाठी हे साख्रहत् घेऊ शकतात.
ज्ाांना प्रार्थना सप्ताहाच्या ख्रिषयािर पख्रित्र शास्त्राचा अभ्यास घे ण्याची इच्छा असेल ते आठ ख्रििसाांमध्ये
ख्रिले ले पख्रित्र शास्त्रातील मनन आख्रण शास्त्रभाग िापरू शकतात. प्रत्ेक ख्रििशी तुम्ही केलेली चचाथ ही
मध्यस्र्ीच्या प्रार्थनेने शेिट करू शकता.
जे एकाांतात प्रार्थना करू इस्च्छतात त्ाांच्यासाठी हे साख्रहत् उपयुक्त िाटू शकते. ते लक्षात घेऊ शकतात
की ते इतराांच्या सांपकाथत आहेत ख्रिस्ताच्या मांडळीांच्या अख्रिक दृश्यमान ऐक्यतेसाठी पूणथ जगभरात प्रयत्न
सुरू आहेत.
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मत्तय 2:1-12

हेरोि राजाच्या काळात यहुिीयातील बेर्ले हेमात ये शूच्या जन्मानांतर, पाहा, पूिेकडून मागी लोक येऊन ख्रिचारपूस
करू लागले की, यहूद्ाांचा राजा जन्मास आला तो कुठे आहे? कारण आम्ही पूिथ ख्रिशेस तारा पाहून त्ाला नमन
कराियास आलो आहोां. हेरोि राजाने हे ऐकले तेव्हा तो ि त्ाच्याबरोबर सिथ येरुशलेम घाबरून गेले; आख्रण त्ाांने
प्रजेचे सिथ मुख्य याजक ि शास्त्री याांना जमिून ख्रिचारले की, ख्रिस्ताचा जन्म कोठे व्हाियाचा आहे? ते त्ाला म्हणाले,
यहूख्रियातील बेर्ले हेमात; कारण सांिेष्टयाच्या द्वारे असे ख्रलख्रहले आहे की,
हे यहूद्ाच्या प्राांता, "बेर्ले हेमा, तू यहूिाच्या सिथ
सरिाराांमध्ये कख्रनष्ठ आहेस असे मुळीच नाही,
कारण माझ्या इस्राएल लोकाांचा प्रख्रतपाळ करील
असा सरिार तुझ्यातून ख्रनघेल.
तेव्हा हेरोिाने मागी लोकाांना गुप्तपणे बोलािून त्ाांच्यापासून तारा ख्रिसू लागल्याची िेळ नीट ख्रिचारून घेतली आख्रण
त्ाांना बेर्ेलेहेमास पाठख्रिताना म्हटले, तुम्ही जाऊन त्ा बाळकाख्रिषयी बारकाईने ख्रिचारपूस करा, ि तुम्हाला शोि
लागल्यािर मला कळिा म्हणजे मीख्रह येऊन त्ाला नमन करीन. राजाचे हे साांगणे ऐकून ते ख्रनघाले आख्रण पाहा, जो
तारा त्ाांनी पूिथ ख्रिशेस पाख्रहला होता तो, जेर्ें तो बाळक होता, त्ा जागेच्या िर जाऊन र्ाां बेपयंत त्ाांच्या पुढे चालला.
तो तारा पाहून त्ाांना अख्रतशय आनांि झाला. नांतर ते त्ा घराांत गे ले. तेव्हा तो बाळक आपली आई मररया ख्रहच्याजिळ
असलेला त्ाांनी पाख्रहला ि पाया पडून त्ाांनी त्ाला नमन केले आख्रण आपल्या द्रव्याच्या र्ैल्या सोडून 'सोने, ऊि ि
गांिरस' ख्रह िाने त्ाला अख्रपथली. मग हेरोिाकडे परत जाऊन नका, अशी स्वप्नात सूचना ख्रमळाल्यामुळे ते िु सऱया
मागाथने आपल्या िे शास ख्रनघून गे ले.
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आम्ही पूिथ ख्रिशेस तारा पाहून
त्ाला नमन कराियास आलो आहोां.
(मत्तय 2:2)
मत्तयकृत शुभितथमान अनुसार, यहूिाच्या आकाशात ताऱयाचे स्वरूप हे आशेच्या िीघथ प्रख्रतख्रक्षत ख्रचन्हाचे प्रख्रतख्रनख्रित्व
करते, ज्ा ख्रठकाणी खरा राजा आख्रण तारणहार प्रकट झालेला आहे त्ा ख्रठकाणी मागी लोकाांना घेऊन जातो आख्रण
खरां च पृथ्वीिरील सिथ लोकाांना घेऊन जातो. हा तारा ही एक भेट आहे, सिथ मानिजातीसाठी िे िाच्या प्रेमळ
उपस्स्र्तीचे सांकेत आहे. हा तारा मागी लोकाांना राजा जन्माला आल्याचे ख्रचन्ह होते. त्ाच्या ख्रकरणाांसह तो
मानिजातीला एका मोठ्या प्रकाशाकडे घेऊन जातो, येशु, निीन प्रकाश जो प्रत्ेक व्यक्तीला प्रकाश िे तो आख्रण जो
आपल्याला ख्रपताच्या गौरिाकडे आख्रण त्ाच्या तेजाकडे घेऊन जातो. ये शू हा प्रकाश आहे, जो जेव्हा आपण
अांिकारामध्ये होतो तेव्हा तो आपल्यामध्ये आलेला आहे. कुमारी मररयाच्या पोटी पख्रित्र आत्म्याने जन्मास आला
आख्रण मानि बनला. येशू हा प्रकाश आहे जो जगाच्या अांिारात आणखी पुढे गेला आख्रण आमच्या तारणासाठी आख्रण
आमच्यासाठी, त्ाने स्वतःला ररक्त केले आख्रण मृत्ूपयंत आज्ञािारक राहीला. ख्रपत्ाकडे जाण्याचा आमचा मागथ
उजळू न ख्रनघािा म्हणून त्ाने हे केले जेणेकरून आपण ख्रपत्ाला ओळखािे आख्रण त्ाचे आपल्यािर असलेले प्रेम
ओळखािे, ज्ाने आपणा कररता स्वतःचा एकुलता एक पुत्र ख्रिला जेणेकरून आपण त्ाच्यािर ख्रिश्वास ठे िून, आपला
नाश होऊ नये तर सािथकाख्रलक जीिन प्राप्त व्हािे.
मागी लोकाांनी तारा पाख्रहला आख्रण ते त्ाच्या मागे गेले. पारां पाररक भाष्यकाराांनी मागी लोकाांचे असे ख्रचत्र बख्रघतले की
त्ािेळी ज्ञात असलेल्या लोकाांच्या ख्रिख्रिितेचे प्रतीक, आख्रण िै िी पाचारणाचे सािथख्रत्रक ख्रचन्ह जे पूिेकडील ताऱयाच्या
प्रकाशात ख्रिसते. ते बघतात की निजात राजाच्या शोिामध्ये मागी लोकाांची उत्सुकता िे खील ख्रिसते, सिथ
मानिजातीसाठी सत्ाची, चाांगुलपणाची आख्रण सौांियाथची भूक ख्रिसते. जगाच्या ख्रनख्रमथतीपासून मानिजाती िे िाला
आिर िे ण्यासाठी तळमळत आहे. जसा तारा ख्रिसायला लागला तसा िै िी मुलाचा जन्म िेळेच्या पूणथतेत झाला.
िे िाच्या बहुप्रतीख्रक्षत तारणाची घोषणा झाली जी जन्माच्या रहस्याने सुरुिात होते.
आपल्याला मागी लोक िे िाला इस्च्छत असलेल्या सिथ राष्ट्ाांची एकता प्रकट करतात. ते िू र िे शा िरून प्रिास
कररतात आख्रण ख्रिख्रिि सांस्कृतीचे प्रख्रतख्रनख्रित्व करतात, तरी िे खील ते निजात राजाला ओळखण्यासाठी आख्रण
पाहण्यासाठी समान भूकने जातात आख्रण बेर्लेहेम मिील एका छोट्या घरामध्ये, त्ाला आिर ि भेट िे ण्यासाठी ते
एकख्रत्रत आले. िे िाच्या जगासाठी त्ाला हिे असले ले ऐक्य घडिून आणण्यासाठी ख्रिस्ती लोकाांना ख्रचन्ह म्हणून
बोलाख्रिण्यात आले ले आहे. ख्रभन्न सांस्कृती, िांश आख्रण भाषेमिून आलेले, ख्रिस्ती लोक ख्रिस्तासाठी सािारण शोिात
आख्रण त्ाची सािारण इच्छे ने उपासना करण्यासाठी सामाख्रयक होतात. म्हणून ख्रिस्ती लोकाांचे ध्येय आहे की आपण
ताऱयासारखे ख्रचन्ह व्हािे, मानिजातीची िे िाला भेटण्याची भूक भागिािी, सिांना ख्रिस्ताकडे घेऊन जािे, आख्रण िे ि
सिथ लोकाांची एकता घडिून आणत आहे त्ासाठी कारण व्हािे.
मागी लोकाांचा आिर याचा एक भाग म्हणजे त्ाांचा खख्रजना उघडणे ि त्ाला भेट िस्तू िे णे, ख्रिस्ती प्राचीन
काळापासून, ख्रिस्ताच्या ओळखीचे ख्रिख्रिि पैलू म्हणून ख्रचन्ह असे समजले आहे: सोनां राजपिासाठी, ऊि त्ाच्या
िे ित्वासाठी आख्रण गांिरस त्ाच्या मृत्ूचे पूिथिशथन करते. म्हणून ख्रिख्रिि भेटिस्तू आम्हाला ख्रिख्रशष्ट अांतदृथष्टीची प्रख्रतमा
प्रिान करतात ज्ा, ख्रिख्रभन्न ख्रिस्ती परां पराांमध्ये येशुचे कायथ आख्रण व्यक्ती ख्रिषयी आहे. जे व्हा ख्रिस्ती लोक एकत्र
येतात आख्रण ख्रिस्ताला आिर म्हणून आपला खख्रजना आख्रण आपले अांतकरणां उघडतात, या अांतदृथष्टीच्या भेटिस्तू
सामाख्रयक झाल्यामुळे सिथ समृद्ध झाले आहेत.
तारा पूिेला उगख्रिला (मत्तय 2:2). पुिेकडून सूयथ उगितो, आख्रण िे िाच्या ियेने आपल्याला तारण प्रगट झालेले आहे
ज्ाने आपल्याला िरून आशीिाथख्रित केलेले आहे (लूक 1:78) असे मध्य पूिीय लोक समजतात. परां तु मध्य पूिेचा
इख्रतहास असा होता आख्रण अजूनही असा आहे, भाांडण आख्रण कलहाने िशथ ख्रिला आहे, रक्ताने डागाळलेला आख्रण
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अन्यायाने आख्रण जुलूमाने अांिारले ला आहे. अगिी अलीकडे , पख्रलस्तीनी नकबापासून (1948 च्या यु द्धािरम्यान
पख्रलस्तीनी अरब ख्रनगथमन झालेली लोकसांख्या) या िे शाने रक्तरां ख्रजत युद्धाची माख्रलका, क्राांती आख्रण िाख्रमथक अख्रतरे की
उिय पाख्रहले ला आहे. मागी लोकाांच्या गोष्टीांमध्ये िे खील अनेक गडि घटकाचा समािेश आहे, ख्रिशेषता, बेर्ले हेमात
ि आसपासच्या सिथ प्रिे शात िोन िषांचे ि त्ाहून कमी ियाचे बाळक आहे, त्ाांना मारािे असे जुलूमी आिे श हेरोि
िे तो. (मत्तय 2:16-18). यातील क्रूरता मध्य पूिेचा िीघथ इख्रतहास आख्रण कठीण ितथमानाशी प्रख्रतध्वनी करतात.
मध्य पूिथ मध्ये िे िाच्या िचनाने मूळ िरले आख्रण फळ ख्रिले: तीसपट, साठपट आख्रण शांभरपट. आख्रण या पूिेकडूनचां
प्रेख्रषत पृ थ्वीच्या टोकापयंत शुभितथमान साांगण्यासाठी ख्रनघाले (प्रे ख्रषताांची कृत्े 1:8). मध्यपूिथने हजारो ख्रिस्ती साक्ष
आख्रण हजारो ख्रिस्ती शहीि ख्रिलेत. आख्रण अजूनही लहान ख्रिस्ती समूहाचे अस्स्तत्व िोक्यात आले आहे आख्रण
अनेकाांना सुरख्रक्षत ख्रठकाण आख्रण शाांत जीिन शोिण्यासाठी प्रेररत केले जात आहे. प्रकाशा सारखा जसा येशू बाळ
आहे. या कठीण काळात मध्य-पूिथ ख्रिस्ती िमाथच्या प्रकाशाला िोका ख्रनमाथण झालेला आहे.
ख्रिस्ती लोकाांसाठी यरुशलेम हे एक शस्क्तशाली प्रतीक आहे कारण ते शाांततेचे शहर आहे, ज्ा ख्रठकाणी सिथ
मानिजातीचा उद्धार झाला आख्रण सुटका झाली. परां तु आज शहरामध्ये शाांतता हरिली आहे. ख्रिख्रिि पक्ष त्ािर
आपला िािा करतात आख्रण इतराांकडे िु लथक्ष करतात. यरुशले म मिील प्रार्थना िे खील राजकीय आख्रण लष्करच्या
अिीन झालेली आहे. यरुशलेम हे राजाांचे शहर होते. खरां च ज्ा शहरात येशू ख्रिजयाने प्रिेश करतो, राजा म्हणून
गौरख्रिल्या जाते. (लूक 19:28-44). साहख्रजकच, राजकीय शहराां मध्ये ताऱयाने प्रकट केले ला निजात राजा सापडे ल
अशी मागी लोकाांनी अपेक्षा केली होती. तर्ाख्रप, कहाणी साांगते की तारणाऱया या राजाच्या जन्माने आशीिाथख्रित
झाल्यापेक्षा, आजच्यासारखे पूणथ यरुशलेम शहर गोांिळू न गेलेले होते.
आज पूिीपेक्षा जास्त, मध्य पूिेला त्ातील लोकाांसाठी स्वगीय प्रकाशाची गरज आहे. बेर्ले हेम मिील तारा हे ख्रचन्ह
आहे की िे ि त्ाच्या लोकाांसोबत चालतो, त्ाांच्या िेिना जाणतो, त्ाांचे रडणे ऐकतो आख्रण त्ाांना कळिळा िाखख्रितो.
हे आम्हाला आश्वस्त कररते की जरी पररस्स्र्ती बिलली आख्रण भयानक सांकटे आलीत, तरीिे खील िे िाचा ख्रिश्वासूपणा
अटळ आहे. प्रभू झोपत नाही आख्रण डु लकी ही घेत नाही. तो त्ाच्या लोकाांच्या बाजूने चालतो आख्रण जेव्हा ते हरिले
आहेत ख्रकांिा िोक्यामध्ये आहेत तेव्हा तो त्ाांना परत आणतो. ख्रिश्वासाचा प्रिास म्हणजे िे िा सोबत चालणे होय, जो
नेहमी त्ाच्या लोकाांिर लक्ष ठे ितो आख्रण जो आपल्याला इख्रतहासाच्या आख्रण जीिनाच्या जख्रटल मागाथिर मागथिशथन
करतो.
या प्रार्थना सप्ताहासाठी, मध्यपूिथ ख्रिस्ती लोकाांनी तारा हे ध्येय ख्रनिडले जो बऱयाच कारणाांसाठी पूिथ ख्रिशेस उगख्रिला.
अनेक पाश्चात् ख्रिस्ती लोक नाताळ साजरा करीतात, अख्रिक प्राचीन मेजिानी, आख्रण अजूनही पाश्चात् ख्रिस्ती
लोकाांच्या मेजिानीचे तत्व हे आहे की बेर्ले हेम आख्रण यािे न मिील राष्ट्ाांमध्ये जेव्हा िे िाचे तारण प्रकट झाले. हा
केंद्रख्रबांिू प्रकटीकरणा िर आहे, याचा अर्थ, एक खख्रजना जो मध्य पूिथ भागातील ख्रिस्ती व्यक्ती जगातील इतर भाऊ
आख्रण बख्रहणीांना िे ऊ शकतात.
तारा मागी लोकाांना यरूशलेम मिील सिथ कलहातून घेऊन जातो, ख्रजर्े ख्रनष्पाप लोकाांचा जीि घेण्याचा हेरोिाने कट
रचला होता. आज अजूनही, आख्रण जगाच्या ख्रिख्रिि भागात, ख्रनरपरािाांना ख्रहांसाराची िमकी आख्रण ख्रहांसाचार सहन
करािा लागत आहे, आख्रण तरुण कुटुां बे हेरोि आख्रण आगस्टस सारख्या अत्ाचारी लोकाांपासून पळू न जातात.
यासांिभाथत लोग िे ि त्ाांच्या पाठीशी असल्याचे ख्रचन्ह शोितात. ते निजात राजाला शोितात, सौम्यतेचा, शाांतीचा
आख्रण प्रेमाचा राजा. परां तु त्ाच्याकडे जाण्याच्या मागाथकडे नेणारा तारा कुठे आहे? ख्रिस्ताकडे घेऊन जाणाऱया
प्रकाशाचा तारा बनणे हे ख्रिस्ती मांडळयाांचे ध्येय आहे, जो जगाचा प्रकाश आहे. असा तारा बनून मांडळी हे जीिनातील
त्ाांच्या समस्याांना सार् िे ऊन जगाच्या अडचणीमध्ये एक आशे चा ख्रचन्ह बनते आख्रण त्ाच्या लोकाांसाठी िे िाच्या
उपस्स्र्तीचे ख्रचन्ह बनते. शब्दाने आख्रण कृतीने मागथ िाखिण्यासाठी ख्रिस्ती लोकाांना पाचारण्यात आलेले आहे
जेणेकरून राष्ट्ाला ख्रिस्त पुन्हा एकिा प्रकट होईल. परां तु आमच्यामध्ये असलेली ख्रिभाजने ख्रिस्त साक्षीचा प्रकाश
मांि करतात आख्रण मागथ अस्पष्ट करतात, लोकाांचा ख्रिस्ताकडे जाण्याचा मागथ प्रख्रतबांख्रित करतात. याउलट ख्रिस्ती
लोक ख्रिस्ताची उपासना करण्यासाठी एकत्र येतात आख्रण भेटिस्तूांची िे िाण-घेिाण करून आपला खख्रजना
उघडतात, ऐक्यतेसाठी ख्रचन्ह बनतात, जी िे िाची इच्छा त्ाच्या ख्रनख्रमथतीसाठी आहे.
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मध्यपूिथ ख्रिस्ती लोक ख्रिस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताहासाठी हे सांसािने िे तात आख्रण हे जागृत करतात की जग
अनेक त्रास आख्रण अडचणी, जे ते अनुभितात ते सामाईक करतात. जो अांिकारािर जय ख्रमळिू शकतो त्ा
तारणकत्ाथकडे जाण्यासाठी प्रकाशाची आस बाळगतात. कोख्रिड-19, जागख्रतक महामारी, आगामी आख्रर्थक सांकट,
आख्रण राजकीय, आख्रर्थक आख्रण सामाख्रजक सांरचनाचे अपयश, सिाथत कमकुित आख्रण असुरख्रक्षत लोकाांचां रक्षण
करण्यासाठी, अांिारात प्रकाशाची जागख्रतक गरज अिोरे स्खत केलेली आहे. िोन हजार िषांपूिी मध्य पूिथ मध्ये,
पूिेला चमकले ला तारा, आजही आपल्याला त्ा गोठ्याकडे बोलािीत आहे, ख्रजर्े ख्रिस्त जन्मलेला आहे. ख्रजर्े िे िाचा
आत्मा ख्रजिांत आख्रण सख्रक्रय आहे, आपल्या बास्प्तस्माच्या िास्तख्रिकतेसाठी आख्रण आपल्या अांतःकरणाच्या
पररितथनासाठी त्ाकडे आकख्रषथत करीत आहे.
तारणकत्ाथला भेटल्यानांतर आख्रण त्ाची सिथ ख्रमळू न उपासना केल्यानांतर, मागी लोक त्ाांच्या िे शात िेगळ्ा मागाथने
परत जातात, त्ाांना स्वप्नाांमध्ये सािि केले होते. त्ाचप्रमाणे, जे व्हा आम्ही आमच्या प्रार्थनेमध्ये सहभाख्रगता सामाख्रयक
करतो तेव्हा आमच्या जीिनाकडे परत येण्यासाठी, आमच्या मांडळीकडे परत येण्यासाठी आख्रण आपल्या जगात
निीन मागाथने जाण्यासाठी प्रेरणा ख्रिली पाख्रहजे . निीन मागाथने प्रिास करणे म्हणजे आपल्या मांडळीमध्ये आख्रण
समाजामध्ये, पश्चातापासाठी आमांत्रण आहे आख्रण आपल्या जीिनाचे निीनीकरण आहे. ख्रिस्ताचे अनुसरण करणे हा
आपला निीन मागथ आहे. बिलत्ा आख्रण अस्स्र्र जगामध्ये ख्रिस्ती लोकाांनी स्स्र्र राहायला पाख्रहजे. नक्षत्र आख्रण
चमकणारे ग्रह ख्रनिाथ ररत केले पाख्रहजे, परां तु प्रत्क्ष व्यिहाराांमध्ये याचा काय अर्थ आहे? आज शुभितथमानाची सेिा
करण्यासाठी, मानिाची प्रख्रतष्ठा राखण्यासाठी, ख्रिशेषत: गरीब, िु बथल आख्रण उपेख्रक्षत लोकाांमध्ये समपथणाची
आिश्यकता आहे. जगाशी आख्रण एकमेकाांशी व्यिहार करताना मांडळीची पारिशथकता आख्रण जबाबिारी आिश्यक
आहे. याचा अर्थ पीख्रडताांना ख्रिलासा िे ण्यासाठी मांडळीांनी सहकायथ करणे आिश्यक आहे, स्र्ानाांतरीत लोकाांचे
स्वागत करणे, ओझ्याांपासून मुक्त करणे आख्रण न्याय आख्रण प्रामाख्रणक समाज ख्रनमाथण करणे आहे. मांडळीने एकख्रत्रत
येऊन काम करणे हे, पाचारण आहे जेणेकरून तरुण लोकाांनी िे िाच्या अांतकरणाशी सहमत होऊन आपले भख्रिष्य
घडिू शकतात, असे भख्रिष्य ज्ामध्ये सिथ मानिजाती जीिन, शाांतता, न्याय आख्रण प्रेम अनुभिू शकतात. मांडळी
मिील निीन मागथ हा दृश्य एकतेचा मागथ आहे की त्ागपूणथ िाडसाने शोिू शकतो जेणेकरून ख्रििसेंख्रििस िे ि
सिथकाही मध्ये िे ि असो (1 कररां र्करास पत्र 15:28).
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विस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताह सावहत्ाची तयारी 2022
ख्रिस्ती ऐक्यता आख्रण ख्रिश्वास स्र्ापन करण्यासाठी, मांडळयाांची जागख्रतक पररषिे च्या आिे श आयोगाने पॉन्टीख्रफकल
पररषिे ने आां तरराष्ट्ीय गटाला सांयुक्तपणे ख्रनयुक्त केले. ख्रिस्ती ऐक्यता प्रार्थना सप्ताहासाठी मजकूर तयार
करण्यासाठी सध्याच्या महामारीमुळे समोरासमोर भेटणे शक्य नव्हते म्हणून यािर िु रुस्र्पणे काम करािे लागले.
ख्रिषय ख्रनिडण्यासाठी आख्रण 2022 च्या प्रार्थना सप्ताहसाठी मसुिा तयार करण्यासाठी, पीसीपीसीयु ने बेरत, लेबनॉन
येर्ील मांडळयाांना मध्यपूिथ पररषिे ला सोपख्रिले होते. त्ाांनी ख्रिषय ख्रनिडला, "आम्ही पूिेस तारा पाहून त्ाला नमन
कराियास आलेलो आहे. (मत्तय 2:2). नेहमीपेक्षा जास्त, या कठीण काळात, आम्हाला अांिारात चमकणाऱया
प्रकाशाची गरज आहे तो प्रकाश, ख्रिस्ती लोकाांनी घोख्रषत केले ला, तो ख्रिस्तामध्ये प्रकट झालेला आहे.
जगाच्या अशा प्रिे शात ख्रजर्े मानिी हक्क ने हमी राजकीय आख्रण आख्रर्थक फायद्ाांमुळे पायिळी तुडिले जातात, 4
ऑगस्ट 2020 रोजी बेरतला उि् ध्वस्त करणाऱया स्फोटामुळे अभूतपूिथ आां तरराष्ट्ीय आरोग्य सांकट आख्रण गांभीर
मानिी आख्रण भौख्रतक पररणाम सहन करािा लागला. स्र्ाख्रनक जागख्रतक गटाने ऑनलाईन बैठकीमध्ये सहभागी
होऊन आपल्या कामाचे पररणाम सािर करण्याचा सिथतोपरी प्रयत्न केला. आम्ही त्ाांचे मनापासून आभार मानतो
आख्रण प्रार्थना करतो की मध्य-पूिथ ख्रिस्ती लोकाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात एकता िाढािी आख्रण आमच्या काळात आख्रण
येणाऱया काळात सिथ पुरुषाांनी आख्रण स्स्त्रयाांनी प्रख्रतख्रष्ठत, न्याय आख्रण शाांततापूणथ जीिन जगण्यासाठी जगातील
लोकाांनी योगिान द्ािे.

आां तरराष्ट्रीय सांघातील सहभागी
रे व्ह.फािरमाख्रटथनब्राउन,ओएसबी

ग्लेनस्टलअॅबे(आयलंड)

Ms.अॅन-नोएलक्लेमेंट

युनाइट चरे टीएनन (फ्रान्स)

रे व्ह.अँर्नीकरर

पोांख्रटख्रफकल काउां ख्रसल फोर प्रोमोटीांग ख्रिश्चनयु ख्रनटी
(व्हॅख्रटकन)

डॉआणीगजररयाांख्रद्रसी

ख्रिश्वास आख्रण आिे श सख्रचिालयचा कायथक्रम अख्रिकारी
िर्ल्थ कौस्न्सलऑफचचथ (स्स्वत्झलंड) येर्े

डॉजोचेनिॅगनर

अरबेटगेमेंन्सचाफ्ट ख्रिस्तलीचेर इन िऊत्सचलांड (जमथनी)

डॉहॅनेलँपाटथ र

जमथनलुर्ेरनचचथ(जमथनी)

लेख्रटख्रसयाकांॅ डे लररयोलोपेझ

व्हबथमिे ईख्रमशनरीफ्रेटरख्रनटी (ख्रसांगापूर)

रे व्ह. डॉओडायरपे ड्ोसोमाटे स

डायरे क्टरऑफफेर्अँडऑडथ र-WCC(स्स्वत्झलंड)

रे व्ह. फािरजेम्सपुगलीसी,एसए

ख्रफ्रअर ऑफ ि अ्टोन्मेंट, सेंट्ो प्रो युख्रनओन (इटली/यूएसए)

रे व्ह. डॉख्रमकीरॉबट्थ स

डॉक्लेअरिॅटख्रकन्स

अध्यास्त्मकजीिनासाठीकायथक्रमकायथकारी– WCC
(स्स्वत्झलंड)
रोहेम्प्टनख्रिद्ापीठ(इां ग्लांड)
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मांडळयाांची पूिथ-मध्य पररषद मधील सहभागी
रे व्ह. फािरडॉबुलोसिे हबे

ग्रीकऑर्ोडॉक्सचचथऑफअँख्रटओक(ले बनॉन)

रे व्ह.डॉररमानसराल्लाह

इव्हँजेख्रलकलनॅशनलचचथ(ले बनॉन)

रे व्ह.फािरडॉरॉजरअखरास

ख्रसररयाक ऑर्ोडॉक्स चचथ ऑफ अँख्रटओक
(सीररया)

डॉजॉनडॅ ख्रनयल

इव्हँजेख्रलकलख्रसनोडऑफिनाईल(इख्रजप्त)

एख्रमलीटॅ नस

मॅरोनाइटचचथ(लेबनॉन)

रे व्ह. फािरगॅख्रब्रएलहॅकेम

ग्रीक मेलकैट कॅर्ोख्रलक चचथ ऑफ एन्टीिो
(लेबनॉन)
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विश्वव्यापी उपासना सेिा
उपासनेची तयारी करणाऱयाांसाठी सूचना
ख्रिस्ती ऐक्याच्या प्रार्थना सप्ताहाच्या िरम्यान, बऱयाच िेगिेगळ्ा परां परे मिून आख्रण कबुलीजबाब िे ण्यासाठी
जगातील ख्रिस्ती लोक मांडळयाांच्या ऐक्यतेसाठी प्रार्थना करण्यासाठी एकख्रत्रत येतात. मांडळयाांची मध्यपूिथ पररषिे ने
या िषाथचे साख्रहत् आख्रण उपासना सेिा तयार केले ली आहे. मागी लोक निजात राजाला भेटण्यासाठी जातात या
प्रेरणेने शास्त्रभागाची आख्रण िाख्रमथक मजकूराची ख्रनिड केलेली आहे, मत्तय 2:1-12 मध्ये िणथन केल्याप्रमाणे,
ख्रिशेषकरून िचन 2: "आम्ही पूिेस तारा पाहून त्ाला नमन कराियास आलेलो आहो."
काहीांनी सुचख्रिले ले सांगीत पररख्रशष्टात जोडलेले आहे. जर मध्यपूिेतील ख्रिस्ती लोक मांडळी उपस्स्र्त आहेत, तर मी
त्ाांना त्ाांच्याच भाषेमिून काही गीताचे नेतृत्व करण्यासाठी आमांख्रत्रत करणे इष्ट िाटे ल. ख्रडख्रजटलचा िापर
झाल्यापासून अलीकडच्या िषाथत उपासनेसाठी सांसािने िाढली आहेत. काही सांगीतच्या ऑनलाइन स्व्हख्रडओ
रे कॉख्रडंगच्या ख्रलांक्स िे खील पररख्रशष्टात समाख्रिष्ट केलेले आहे. तुमच्या स्र्ाख्रनक सांिभाथिर अिलांबून, या िषाथच्या
ख्रिषयािर प्रकाश टाकणारी योग्य ख्रगते टाकून तुम्ही बिल करू शकता.
"ख्रिस्ताचा प्रकाश सामाख्रयक करणे" या ख्रिषयाला िरून बऱयाच गोष्टी तयार केल्या पाख्रहजेत. प्रर्म, एक गडि
ख्रनळ्ा रां गाचा कापडाचा तुकडा रात्रीचा प्रकाश जागृत करण्यासाठी टाांगला पाख्रहजे. िु सरे , त्ा कपड्यािर एक मोठा
तारा टाांगािा. ख्रतसरे , उपासना करणाऱयाांसाठी कागिाचे लहान तारे लािािे. सांिभाथच्या आिारािर, जे सिथ उपस्स्र्त
आहेत त्ा सिांनी एक एक तारा घ्यािा आख्रण त्ा कपड्यािर म्हणजे "आकाश" िर स्वगीय राजाला अपथण म्हणून
लािािा. पयाथयाने, ख्रिख्रिि गटाच्या आख्रण उपासनेमध्ये सहभागी झालेल्या लोकाांच्या ितीने असे करण्यासाठी
प्रख्रतख्रनिी ख्रनिडू शकता.
सेिेचा भाग िाचकाला सोपिून द्ािा जेणेकरून तो इतर ख्रिख्रिि िाचकाांमध्ये सामाख्रयक करू शकतो. त्ाचप्रमाणे,
शास्त्रभाग पुढाऱयाला सोपिून द्ािा जेणेकरून तो इतर पाळकाांना ख्रकांिा पु ढाऱयाांना जे ख्रिख्रिि परां परे मिून आख्रण
समाजामिून उपासनेसाठी सहभागी झालेले आहेत त्ाांच्यामध्ये सामाख्रयक करू शकतात. हे सिथ पुढारी एकख्रत्रत
पाठिणे आख्रण आशीिाथि घोख्रषत करू शकतात.
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उपासनेचा क्रम
पुढारी
िाचक
मांडळी
सुरुिात
जेव्हा गीत िाजिल्या वकांिा गायल्या जाईल तेव्हा पाळकआवण इतर सहभागी वमरिणुकीमध्ये प्रिेश करतात.

उपासनेसाठी बोलाविणे
पुढारी: ख्रपत्ाच्या, पु त्राच्या आख्रण पख्रित्र आत्म्याच्या नािाांमध्ये
मांडळी: आमेन
पुढारी: भािाांनो आख्रण बख्रहणीांनो, आज आपण जगाच्या चारही कोपऱयामिून सहख्रिश्वासण्याऱयाांसोबत मांडळीच्या
दृश्य ऐक्यतेसाठी प्रार्थना करण्यासाठी एकख्रत्रत आलेलो आहोत. मांडळयाांची मध्यपूिथ पररषिे ने तयार केलेली
उपासना सांसािने याद्वारे आम्ही हे करतो. आमचा शास्त्रभाग हा मागी लोक निजात राजाला भेटण्यासाठी गेलेत
त्ापासून प्रेररत आहे. सांत मत्तयकृत शुभितथमानमध्ये िणथन केल्याप्रमाणे, "आम्ही पूिेस तारा पाहून त्ाला नमन
कराियास आले आहो" आम्ही आमचे लक्ष पूिेस ख्रिसलेल्या त्ा ताऱयाकडे केंख्रद्रत करू या आख्रण त्ा ताऱयाला आमचे
नेतृत्व करू द्ा.
आपण सिथजण िन्यिाि िे ऊन आख्रण आनांिाने, ि आजारी व्यक्ती घेऊन, िु ःखी, उपेख्रक्षत, ख्रनिाथख्रसत आख्रण
त्ाच्यासमोर न मुळािलेले, आपला अांिार िे ि त्ाच्या प्रकाशाने िू र करू शकतो हे जाणून िे िाच्या उपस्स्र्तीमध्ये
येऊ या. जेव्हा आज आपण मांडळीच्या ऐक्यतेसाठी प्रार्थना करू, आम्ही आख्रण आमचा समाज िे खील प्रकाश असु
या, जो येशू तारणाऱया िे िाकडे घेऊन जाईल.
पुढारी: सिथशक्तीमान ख्रपता, तुझे गौरि असो, कारण तू तुझ्या ख्रनख्रमथतीच्या द्वारे स्वतःला प्रकट केले ले आहे आख्रण सिथ
लोकाांना तुझ्या उपस्स्र्तीमध्ये उभे राहण्यासाठी आमांख्रत्रत केले आहे. आम्ही आमच्या जीिनामध्ये ये शूचा तारा
बख्रघतले ला आहे आख्रण जसे मागी लोक आलेत तसेच आम्ही तुझी उपासना करण्यासाठी आले ले आहोत. आज आम्ही
स्वतःला अपथण करतो आख्रण आमच्यामध्ये पख्रित्र आत्म्याची उपस्स्र्ती मागतो.
मांडळी: हे स्वगीय राजा, आम्ही पूिेकडून आख्रण पख्रश्चमेकडून, उत्तरे कडून आख्रण िख्रक्षणेकडून, तरुण आख्रण िृद्ध,
पुरुष आख्रण स्स्त्रया, तु ला नमन करण्यासाठी आख्रण अपथण करण्यासाठी आलो आहोत म्हणून आम्हाला
एकमेकाांसोबत एकत्र कर. आमेन.

गीत
पृष्ठ क्र. 1

___________________
सूचनाांसाठी पररख्रशष्ट पहा पृष्ठ क्र. 17
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स्तुती आवण कबुलीजबाबची प्रार्थना
पुढारी: हे प्रभू, स्वगथ आख्रण पृथ्वीच्या ख्रनमाथणकत्ा, आम्ही तुझे गौरि करतो, कारण तू आकाशाच्या ख्रतजोरीमध्ये ख्रििे
लािले ले आहेत. तू प्रकाशाला अांिारापासून िेगळे केलेले आहे. ख्रििस आख्रण िषथ आख्रण पख्रित्र समय ख्रचन्हाांख्रकत
केलेले आहे. तू आकाश ताऱयाांनी जडख्रिलेले आहे. तुझी कृत्े ख्रकती भव्य आहेत. आकाश िे िाचा मख्रहमा िणीते
आख्रण अांतररक्ष त्ाची हस्तकृती िशथख्रिते.
मांडळी: हे प्रभू, आम्ही तुझे गौरि करतो.
पुढारी: आम्ही तुझी स्तुती करतो कारण आमच्या बांडखोरी नांतरही तू आम्हाला सोडले नाहीस. आमच्या तारणासाठी,
आमचा प्रकाश होण्यासाठी आख्रण आमच्या अांिार िू र होण्यासाठी तू तुझ्या पुत्राला आमच्यासाठी पाठख्रिले.
त्ाच्यामध्ये जीिन होते आख्रण ते जीिन सिथ मानि जातीचा प्रकाश होता आख्रण तो प्रकाश अांिारात चमकतो.
मांडळी: हे प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती करतो.
पुढारी: हे प्रभू, आम्ही तुझी उपासना करतो कारण तुझ्या पख्रित्र आत्म्याच्या सामर्थ्ाथच्या द्वारे आमच्या कठीण
पररस्स्र्तीच्या िेळेस तू सार् िे तोस. असत् आख्रण शांकाच्या या जगामध्ये तू आमचे मागथ उजाळतोस आख्रण ज्ञान आख्रण
ख्रिश्वास िे तो.
मांडळी: हे प्रभू, आम्ही तुझी उपासना करतो.
पुढारी: हे प्रभू, आम्ही तुझे आभार मानतो कारण तू आम्हाला या जगात हा प्रकाश प्रख्रतख्रबांख्रबत करण्यासाठी
पाठख्रिलेले आहे. ख्रिख्रिि मांडळयाांमध्ये आख्रण ख्रिख्रिि सांस्कृतीमध्ये आख्रण येशूची साक्ष िे ण्यासाठी, जो खरा राजा आहे,
त्ाला आम्ही स्वतःला अपथण करीतो.
मांडळी: हे प्रभू, आम्ही तुझे आभार मानतो.
पुढारी: सिथ लोक तुझी उपासना आख्रण तुला नमन करो. आम्ही अांिकाराला अनेकिा प्रािान्य ख्रिले परां तु आम्हाला
प्रकाश ख्रिला म्हणून आम्ही आमच्या पापाच्या कबुलीसाठी तुझ्याकडे येत आहो.
मांडळी: आम्ही तुझ्यासमोर कबूल करतो की आम्ही तु झ्या मागाथ पासून िू र गेलो होतो आख्रण तुझ्या ख्रनयमाांचे उल्लांघन
केले आम्ही तुझी चाांगली ख्रनख्रमथती ख्रिद्रूप केली आख्रण आमच्या उपभोगाद्वारे तुझी सांसािने िाया घालिली. आम्ही तुझ्या
समुद्र आख्रण नद्ा प्रिू ख्रषत केल्या आख्रण तुझी माती आख्रण हिा ख्रिषारी केली आख्रण अनेक प्रजाती नष्ट होण्यास हातभार
लािला.
(शाांतता)
मांडळी: आम्ही आमच्या भािाांसोबत आख्रण बख्रहणीांसोबत स्वार्थतेने िागलो. आमच्या न्यायाच्या िचनपद्धतीिर ख्रिजय
ख्रमळिण्यासाठी आम्ही आमच्या इच्छा आख्रण गरजाला परिानगी ख्रिली. आम्ही आमच्यामध्ये ख्रभांती बाांिल्या आख्रण
इतराांसोबत अख्रिश्वासाची बीजें रोपलेली आहेत.
(शाांतता)
मांडळी: आम्ही िांश, िमथ आख्रण ख्रलांगाच्या आिारािर लोकाांना िे गळे केले आहे आख्रण आम्ही आमच्या सिथ युद्धात
येशूला आमच्या बाजूने घोख्रषत केलेले आहे. हे प्रभू, आम्ही पश्चाताप करून तुझ्यासमोर येतो, आमच्या या सिथ
ख्रिचाराांची आख्रण कृत्ाांची क्षमा कर.
(शाांतता)
मांडळी: सिथशस्क्तमान िे िा, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे ख्रपत्ा, सिथ लोकाांची सुटका होण्यासाठी तू त्ाला िेळेच्या
पूणथतेत पाठख्रिले आहे, आमच्यािर कृपा कर, आमच्या पापाची क्षमा कर आख्रण गौरिी स्वरूपात आमचे पररितथन
कर जेणेकरून आम्ही या सांकटग्रस्त जगात आशेचा ख्रकरण म्हणू न चमकू शकु.
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(शाांतता)
पुढारी: सिथशस्क्तमान िे ि, आमच्या प्रार्थना ऐकतो, आमच्यािर कृपा करतो आख्रण आमच्या पापाांची क्षमा करतो.
मांडळी: आम्ही आमच्या सिथ सुराांनी त्ाची स्तुती करतो, िे िाला िन्यिाि असो.

गीत
पख्रित्र िे िा!
पख्रित्र पराक्रमी!
पख्रित्र अनांतकाळ असणारा, आमच्यािर िया कर!

स्तोत्रसांवहता 8 (प्रख्रतसािपूिथक)

िाचक: हे परमेश्वरा, आमच्या प्रभू, सिथ पृथ्वीिर तुझे नाि ख्रकती र्ोर आहे! तू आपले िैभि आकाशभर पसररले आहे.
मांडळी: तू बाळकें ि तान्हहुली याांच्या मुखाने सामर्थ्थ स्र्ाख्रपत केले आहे; तुला ख्रिरोिी आहेत म्हणून आख्रण सूड
घेणारायाांना कुांख्रठत करािे म्हणून तू असे केले आहे.
िाचक: आकाश जे तुझे अांगुलीकायथ, ि त्ात तु नेमलेले चांद्र ि तारे ह्याांच्याकडे पहािे तर
मांडळी: मत्थ मनुष्य तो काय की तु त्ाची आठिण करािी? मानि तो काय की तू त्ाला िशथन द्ािे?
िाचक: तू त्ाला िे िापेक्षा ख्रकांख्रचत कमी असे केले आहे; त्ाला गौरि ि र्ोरिी ह्याांनी मुकटमांख्रडत केले आहे.
मांडळी तू त्ाला आपल्या हातच्या कृत्ाांिरचे िरचे प्रभुत्व ख्रिले आहे, तू सिथकाही त्ाच्या पायाखाली ठे ख्रिले आहे.
िाचक: शेरढे मेंढरे , गुरेढोरे ही सारी, तसेच िनपशू; आकाशातील पाखरे , समुद्रातील मासे ि जलात सांचार करणारे
सिथ प्राणी.
मांडळी: हे परमेश्वरा, आमच्या प्रभू, सिथ पृथ्वीिर तुझे नाम ख्रकती र्ोर आहे!

गीत
तुई अमोरीस इगनेम
2. पूिेकडील आख्रण ओररएां टल परां परे तील अनेक आिृत्ा पररख्रशष्टात सुचख्रिलेल्या आहेत
3. (पृष्ठ 19) पररख्रशष्टा मध्ये अरबी आिृत्ती आढळू शकते.
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प्रर्म िाचन
यशया 9:2-7
गीत
प्रकाशाचां गीत (सांत इफ्रेम)
दु सरे िाचन
इफीसकरास पत्र 5:8-14
शुभितथमानाचा जयजयकार
(गाख्रयले )
शुभितथमान िाचन
मत्तय 2:1-12
सांदेश
(शाांततेचा क्षण ख्रकांिा गीत)
नायसीन वसद्ाांत
सिथसमर्थ एकच दे ि, जो वपता, आकाश ि पृथ्वी आवण सिथ दृश्य आवण अदृश्य िस्तूांचा वनमाथणकताथ,
त्ािर मी विश्वास ठे ितो, आवण एकच प्रभू येशू विस्त, जो दे िाचा एकुलता एक पुत्र,
जो सिथ युगाांपूिी आपल्या वपत्ापासून जनीत झाला,
दे िापासून दे ि, प्रकाशापासून प्रकाश, खऱया दे िापासून खरा दे ि,
जो जनीत आहे, हे मृत नाही, जो वपत्ाच्या तत्त्वाचा आहे, ज्याच्याद्वारे अिघे झाले,
जो आम्ाां मनुष्ाांसाठी ि आमच्या तारणासाठी स्वगाथतून उतरला,
आवण पवित्र आत्म्याचे योगे कुमारी मररया हीजपासून दे हधारी मनुष् झाला.
आवण पांत् वपलाताच्या अवधकाराखाली आम्ाांसाठी ज्याला कृसी वदले,
ज्याने दु ुःख भोवगले ि ज्याला पुरीले. जो शास्त्रलेखाप्रमाणे वतसऱया वदिशी पुन्हा उठला,
आवण स्वगाथत चढला, आवण वपत्ाच्या उजिीकडे बसला आहे.
जो वजिांताांचा ि मेलेल्याांचा न्याय कराियास गौरिाने पुन्हा येणार आहे,
ज्याच्या राज्याचा अांत होणार नाही, त्ािर मी विश्वास ठे ितो.
आवण पवित्र आत्मा प्रभु ि वजिनदाता वपता ि पुत्र यापासून
जो वनघतो आवण वपता ि पुत्र यासह ज्याची आराधना ि गौरि होते.
जो भविष्िक्ताद्वारे बोलला, त्ािर मी विश्वास ठे ितो,
आवण एक पवित्र कॅर्ोवलक आवण एक प्रेवषतीय मांडळी विषयी मी विश्वास धररतो.
पापाांच्या क्षमेसाठी एक बाप्तीस्मा आहे हे मी पत्करीतो.
आवण मेलेल्याांचे पुनरुत्थान ि परलोकीचे जीिन, याांची मी प्रतीक्षा करतो.

4. इां ग्रजी भाषाांतर आख्रण रे कॉख्रडंगची ख्रलांक पररख्रशष्टमध्ये आढळू शकते.
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विस्ताचा प्रकाश सामावयक करणे
रात्रीचे आकाश जागृत करण्यासाठी गडि ख्रनळ्ा कापडाचा तु कडा टाां गला जातो ज्ािर एक मोठा तारा ठे िला
जातो कागिी तारे उपासकाांसाठी उपलब्ध करून ख्रिल्या जातात त्ाांना पुढे येण्यासाठी आख्रण त्ाांचे तारे
जोडण्यासाठी आमांख्रत्रत केले जातात.
पुढारी: एका ताऱयाने मागी लोकाांना ख्रिस्ताकडे नेले. आख्रण आज हा तारा ख्रिस्ताच्या उपस्स्र्तtiकडे ख्रनिे श करतो.
जो आपल्यासाठी प्रकट झाला आख्रण ज्ाचा प्रकाश आपल्यािर प्रकाशतो. जसे मागी लोक ताऱयाला पाहून
बेर्लहेमास गेले, आज आपण त्ा ताऱयाखाली एकख्रत्रत आहोत, आकाशात आमचे स्वतःचे तारे जोडत आहोत, आख्रण
मांडळीच्या दृश्यमान ऐक्यासाठी आमच्या स्वतःच्या भेटिस्तू आख्रण प्रार्थना एकत्र करीत आहो. जसे आम्ही त्ा
ध्येयाकडे िाटचाल करू, तसे आमचे जीिन तेजस्वी साक्ष िे िो, जेणेकरून ख्रिस्ताला जाणून घेण्यासाठी इतराांना
प्रिृत्त करो.

मध्यस्र्ीच्या प्रार्थना
पुढारी: ख्रिश्वासाने आख्रण आत्मख्रिश्वासाने आपण िे िासमोर प्रार्थने मध्ये येतो.
जो ख्रपता, पुत्र आख्रण पख्रित्र आत्मा आहे.
िाचक: पूिेकडून मागी लोक नमन कराियास आले आख्रण त्ाांच्या िे शाांमिून आख्रण सांस्कृतीमिून ख्रिशेष भेट त्ाांनी
अपथण केले.
आज आम्ही जगातील सिथ ख्रिस्ती समुिायासाठी प्रार्थना करतो, त्ाांच्या उपासनेमध्ये आख्रण परां परे मध्ये ख्रिख्रििता
आहे:
प्रभु या खख्रजन्याचे जतन कर, अशी तुला आम्ही ख्रिनांती करीतो, ख्रिशेषत: जगाच्या भागात ख्रिस्ती लोकाांची उपस्स्र्ती
आख्रण अस्स्तत्व ख्रहांसाचारामुळे िोक्यात आले आहे.
मांडळी: हे प्रभू, आमची प्रार्थना ऐक (बोलले ली ख्रकांिा गायलेली)
िाचक: हुकुमशाह हेरोि राज्ाच्या आिे शाने प्रभूच्या जीिनाची सुरुिातीची िषे ख्रहांसाचार आख्रण हत्ाकाांड याांनी
ख्रचन्हाांख्रकत केली होती.
आम्ही जगातील अशा ख्रठकाणी राहणाऱया मुलाांसाठी प्रार्थना करतो ख्रजर्े ख्रहांसा सुरू आहे आख्रण त्ाचे पररणाम मूतथ
आहेत.
हे प्रभू, आमच्या मांडळी मिील ऐक्य आख्रण परस्पर प्रेमाचे बांि मजबूत कर आख्रण आम्हाला सहकायथ करण्यास आख्रण
तुझ्या पख्रित्र नािाचे साक्षीिार होण्यास मित कर. अत्ाचाररताां चे आख्रण उपेख्रक्षताांचे रक्षण करण्यासाठी आम्हाला
काम करण्याची प्रेरणा िे . जसे आम्ही आमच्या मध्ये तुझे राज् बघतो तसेच जुलमी राजिट याांचा सामना करण्यासाठी
आम्हास एकत्र उभे राहण्यास प्रोत्साख्रहत कर.
मांडळी: हे प्रभू, आमची प्रार्थना ऐक.
िाचक: मागी लोकाांच्या भेटीनांतर, पख्रित्र कुटुां बाने अरण्यामध्ये स्र्लाांतराचा अनुभि घेतला आख्रण इख्रजप्त िे शाांमध्ये
ख्रनिाथख्रसत झाले. आम्ही जगातील सिथ ख्रनिाथख्रसत लोकाांसाठी, न मुळािलेल्या लोकाांसाठी प्रार्थना करतो: हे प्रभू, त्ाांच्या
घरातून बाहेर काढलेल्याांना लोकाांना आिराख्रतर्थ् िाखख्रिण्यासाठी आम्हाला सुसज्ज कर आख्रण सुरख्रक्षत
आश्रयस्र्ानच्या शोिात असलेल्या लोकाांचे स्वागत करण्याचा आत्मा िे .
मांडळी: हे प्रभू आमची प्रार्थना ऐक.
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िाचक: येशूचा जन्म ही सिांसाठी चाांगली बातमी होती, िेगिेगळ्ा राष्ट्ातून आख्रण िमाथतून पख्रित्र बाळाची उपासना
करण्यासाठी ते एकत्र आले. इतर िमाथच्या लोकाांसोबत सांिाि आख्रण एकोपा सािण्याच्या आमच्या प्रयत्नासाठी आम्ही
प्रार्थना करतो, प्रभू, आिराने त्ाांच्यासोबत प्रिास करण्यासाठी आम्हाला सांयम आख्रण नम्रता िे .
मांडळी: हे प्रभू आमची प्रार्थना ऐक,
िाचक: मागी लोक िेगळ्ा मागांनी त्ाांच्या घरी परतले. या बिलत्ा जगामिील आमच्या मांडळयाांसाठी आम्ही
प्रार्थना करतो. हे प्रभू, तुला अनुसरण्यासाठी आख्रण तुझी साक्ष िे ण्यासाठी निीन आख्रण रचनात्मक मागथ शोिण्यास
मित कर जेणेकरून जग ख्रिश्वास ठे िेल.
मांडळी: हे प्रभू, आमची प्रार्थना ऐक.
िाचक: जेव्हा मागी लोकाांनी त्ा पख्रित्र बाळाला पाख्रहले तेव्हा ते आनांख्रित झाले. स्वगीय ख्रपत्ा, त्ाच्याकडे आमची
नजर ठे ि म्हणजे आम्ही आमचा मागथ गमािणार नाही, येशु ख्रिस्तामध्ये आम्हाला एकख्रत्रत कर, जो मागथ, सत् आख्रण
जीिन आहे आख्रण ज्ाने आम्हाला प्रार्थना कराियास ख्रशकख्रिले.
मांडळी: हे आमच्या स्वगाथतील ख्रपत्ा

गीत

पाठविणे आवण आशीिाथद दे णे
पुढारी: आता जा आख्रण प्रकाशाच्या मुलाांसारखे जीिन जगा.
मांडळी: कारण प्रकाशाचे फळ चाांगले आख्रण योग्य आख्रण सत् आहे त्ा सिांमध्ये आढळते.
पुढारी: अांिकाराच्या ख्रनष्फळ कायाथमध्ये भाग घेऊ नका.
मांडळी: आपण झोपेतून जागे होऊ या आख्रण ख्रिस्त आपल्यािर प्रकाशे ल.
पुढारी: सांपूणथ समाजाला जो ख्रपता आख्रण प्रभू येशू ख्रिस्त याजपासून शाांती आख्रण ख्रिश्वासाने प्रेम असो. या सिांचे
आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तािर अखांड प्रेम आहे त्ाांच्यािर कृपा असो.
मांडळी: आमेन, िे िाचा िन्यिाि असो

गीताचा भाग
5. इख्रफसकरास पत्र 5 ि 6 िर आिाररत
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पररवशष्ट्
ही गीते मांडळयाांची मध्यपूिथ पररषिे ने सुचख्रिलेले आहेत. ख्रिस्ती ऐक्यता 2022 साठी प्रार्थना सप्ताहाचा पख्रहला
प्रकल्प तयार केलेला आहे आख्रण त्ाांच्या जबाबिारीच्या अांतगथत प्रकाख्रशत झाले ले आहे.

इां ग्रजी भाषाांतर
प्रकाशाचे गाणे (सांत इफ्रेम)
नीतीमानाचा प्रकाश आख्रण सरळ लोकाांचा आनांि हा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आहे.
ख्रपत्ा पासून जन्मलेला तो आपल्यासमोर प्रकट झाला.
तो आपल्याला अांिारातून सोडिण्यासाठी आख्रण त्ाच्या प्रकाशाच्या तेजाने भरण्यासाठी आला.
आपल्यािर ख्रििस उगिला आहे. अांिाराची शक्ती नाहीशी होत आहे.
खऱया प्रकाशातून तो आपल्यासाठी उद्भिते.
प्रकाश जो आपल्या अांिकारमय डोळ्ाांना प्रकाख्रशत करतो त्ाची मख्रहमा जगािर चमकते
आख्रण अर्ाांग खोलिर प्रकाश टाकतो
मृत्ूचा नाश केले ला आहे.
रात्र नाहीशी झालेली आहे आख्रण शेओल चे िारे तुटलेले आहेत.
प्राचीन काळापासून अांिारात पडले ले प्राणी प्रकाशाचे िस्त्र िारण केलेले आहे.
मृत िुळीतून उठतात आख्रण गातात कारण त्ाांच्या जिळ तारणारा आहे.
तो तारण आणतो आख्रण आपल्याला जीिन िे तो, तो त्ाच्या ख्रपत्ाकडे उां चािर जातो.
तो त्ाच्या गौरिशाली िैभिात परत येईल.
आख्रण त्ाच्याकडे टक लािून पाहणार याांिर प्रकाश टाकला आहे.
बेर्लेहेममध्ये ख्रिस्त जन्मलेला होता. पूिेकडून मागील लोक त्ाला आिर िे ण्यासाठी आले आहे. ते ख्रिचारीत होते,
"ख्रिस्त कुठे जन्मलेला आहे ? आम्ही त्ाला आशीिाथि िे ण्यासाठी, नमन करण्यासाठी आख्रण त्ाची उपासना
करण्यासाठी आलेलो आहे.
2. प्रभू, मी तुझ्या ख्रिस्मयकारक उपस्स्र्तीमध्ये येतो, छायेमिून तुझ्या प्रकाशात. रक्ताने मी तुझ्या प्रकाशात प्रिे श
करणार, माझा शोि कर, माझा प्रयत्न कर, सिथ अांिकार नष्ट कर, माझ्यािर प्रकाश टाक, माझ्यािर प्रकाश टाक.
3. जसे आम्ही तुझ्या राजेशाही प्रकाशाकडे पाहतो तसाच आमचा चेहरा तुझी समानता िशथख्रितो. गौरिातुन गौरिात
बिलत असतो. आमचे जीिन तुझ्या गोष्टी साां गू िे , माझ्यािर प्रकाश टाक, माझ्यािर प्रकाश टाक

आमचा प्रभू, आमचा प्रभू,
आमचा प्रभू, आमचा प्रभू, आमच्यासाठी आमचा प्रभु आला, आमच्या सारखा गोठ्यात जन्मला कारण तो आमच्यािर
खरोखर प्रेम करतो
ध्रुि पद: तो आपल्या सिांिर प्रेम करतो, त्ाने आपल्या सिथ आत्म्याांचा उद्धार केला (2)
आमचा प्रभू, आमचा प्रभू, आमच्यासाठी आमचा प्रभु आला (2)
मी आनांिी आहे, मी आनांिी आहे, माझ्या प्रभू तुझ्या जन्माने, बेर्लेहेम येर्े तुझ्या जन्माने
माझ्या आत्म्याला खू प आनांि झाला
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आमचा प्रभू, आमचा प्रभू, आमच्यासाठी आमचा प्रभु आला (2)
गख्रब्रएलच्या शब्दामुळे कुमारी आनांख्रित झाली
इम्मानुलच्या जन्माने आमची अांत:करणे आनांख्रित आहे
आमचा प्रभू, आमचा प्रभू, आमच्यासाठी आमचा प्रभु आला (2)
पूिेला ज्ञानी लोकाांसाठी तारा चमकला,
आमची अांत:करणे पख्रित्र प्रभूला प्रज्वलीत मेणबत्त्या आहेत.
आमचा प्रभू, आमचा प्रभू, आमच्यासाठी आमचा प्रभु आला (2)
आकाशातील िे ििू ताांनी त्ाच्या जन्मामुळे परमेश्वराची स्तुती केली,
ऊध्वथलोकी िे िाला गौरि आख्रण पृथ्वीिर शाांती असो
आमचा प्रभू, आमचा प्रभू, आमच्यासाठी आमचा प्रभु आला(2)

आठ वदिसाांसाठी पवित्र शास्त्र सांबांवधत मनन आवण प्रार्थना
वदिस 1
"आम्ही पूिेस तारा पाख्रहला” (मत्तय 2:2)
आम्हाला उां च कर आख्रण आम्हाला तुझ्या पररपूणथ प्रकाशाकडे ओढ

िाचन
जखऱया 4:1-7

मला सोन्याचा िीपिृक्ष ख्रिसतो

स्तोत्रसांख्रहता 139:1-10

तुझा उजिा हात मला िरून ठे ख्रिल

2 ख्रतमर्ी 1:7-10

ही कृपा यु गाच्या काळापूिी ख्रिस्त येशूच्या ठायी आपल्यािर करण्यात आली होती

योहान 16:7-14

तरी तो सत्ाचा आत्मा येईल तेव्हा तो तुम्हाला मागथ िाखिून सिथ सत्ात नेईल.

प्रवतवबांब
या नाजूक आख्रण अख्रनख्रश्चत जगामध्ये, आपण िु रूनच एक प्रकाश, आशेचा ख्रकरण शोितो. िाईटाच्या मध्ये आम्ही
चाांगुलपणाची इच्छा करतो. आम्ही स्वतःमध्ये चाांगले ते शोितो, अनेकिा आपण आपल्या कमकुितपणा मुळे
भारािून जातो की आशा आपल्याला अपयशी करते. ज्ा िे िाची आपण उपासना करतो त्ाच्यािर आपला
आत्मख्रिश्वास ख्रटकून आहे. िे िाने, त्ाच्या ज्ञानामध्ये, िै िी मध्यस्र्ीसाठी आशा करण्यास सक्षम केले, परां तु िे िाची
मध्यस्र्ी एक व्यक्ती असेल आख्रण प्रभू स्वतःच आपल्या मध्ये प्रकाश असेल याची आम्ही अपेक्षा केली नव्हती. ह्यामुळे
आमच्या अपेक्षा जास्त झाल्या. "सामर्थ्ाथचा आख्रण प्रेमाचा आत्मा" ही िे िाने आपल्याला ख्रिलेली िे णगी आहे. स्वतःच्या
सामर्थ्ाथिर आख्रण क्षमतेिर ख्रिसांबून राहून िे िाच्या पररपूणथ प्रकाशाच्या मागाथकडे ओढल्या गेलो नाही, परां तु िे िाच्या
पख्रित्र आत्म्याने ओढले गेलो आहो.
मानिजातीच्या अांिकारामध्ये पूिेकडून तारा चमकला. त्ात आपण एक प्रकाश बघतो, जो अांिाराच्या खोलिर
प्रिेश करतो, जो आपल्याला एकमेकाांपासून िेगळां करतो. ताऱयाचा प्रकाश हा केिळ एक ख्रिख्रशष्ट ऐख्रतहाख्रसक
क्षणाचा प्रकाश नव्हता परां तु तो इख्रतहासाचा चे हरा बिलिीत आहे आख्रण चमकख्रित आहे. युगानुयुगे, आख्रण
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तेव्हापासून तारा प्रर्म ख्रिसला, ख्रिस्ताच्या अनुयायाांच्या जीिनामु ळे जगाला कळू न चुकले आहे की आशा ही पख्रित्र
आत्म्याने प्रेररत केलेली आहे. या गोष्टी इख्रतहासामध्ये िे िाच्या कायाथची आख्रण पख्रित्र आत्म्याच्या उपस्स्र्तीची साक्ष
िे तात. इख्रतहासात उलट सुलट आख्रण बिलती पररस्स्र्ती असूनही, पुनःरुर्ीत झाले ला प्रकाश िे त आहे. या पररपूणथ
प्रकाशात सिांना मागथ िशथन करणाऱया प्रकाशाप्रमाणे इख्रतहासाच्या प्रिाहात िाहत आहे आख्रण अांिारािर मात करीत
आहे, जे आपल्याला एकमेकापासून िेगळे करते.
ख्रिस्ती ऐक्यासाठी आपल्याला िेगळे करणाऱया अांिारािर मात करण्याची इच्छा आपल्याला प्रार्थना आख्रण कायथ
करण्यास भाग पाडते.
प्रार्थना
प्रभु िे िा, ख्रिस्ताच्या प्रकाशाने आमचा मागथ प्रकाख्रशत कर जो आमच्या पुढे जातो आख्रण आम्हाला नेतो आम्हाला
प्रकाशन िे आख्रण आमच्यामध्ये िास कर. आमच्या हृियातील एका लहान गोठ्याचा शोि घेण्यासाठी आम्हाला
मागथिशथन कर ख्रजर्े एक मोठा प्रकाश अजूनही राहील. प्रकाशाचा ख्रनमाथणकताथ, न ख्रमटणारा तारा, येशू ख्रिस्त, आमचा
प्रभू आख्रण तारणारा या िे णगी बद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आमच्या यात्रेसाठी तो एक प्रकाश असू िे . आमचे
ख्रिभाजन बरे कर आख्रण आम्हाला प्रकाशाच्या जिळ आण, जेणेकरून त्ाच्यामिील आमची एकता आम्ही शोिू
शकू, आमेन

वदिस 2
“यहूद्ाांचा राजा जन्मास आला तो कुठे आहे?” (मत्तय 2:2)
नम्र नेतृत्व ख्रभांती पाडते आख्रण प्रेमाने बाांिते.

िाचन
ख्रयमथया 23:1-6

तो राजा होऊन राज् करे ल आख्रण सुज्ञतेने िागेल.

स्तोत्रसांख्रहता 46

तो ख्रिगांतापयंत लढाया बांि कररतो.

ख्रफख्रलपैकरास पत्र 2:5-11

तो िे िाच्या स्वरूपाचा असुनही िे िाच्या बरोबरचे असणे हा लाभ असे त्ाने
मानले नाही.

मत्तय 20:20-28

मनुष्याचा पुत्र सेिा करून घ्याियास नाही, तर सेिा कराियास आला आहे.

प्रवतवबांब
ख्रयमथया इस्त्रायलच्या िाईट राजाांच्या नेतृत्वाांचा ख्रनषेि करतो, ज्ाां नी लोकाांची फूट पाडली आख्रण लोकाांना ख्रिखुरले.
त्ाांच्या नेतृत्वामुळे िे शाांचा नाश झाला आख्रण त्ाांच्या लोकाांना बां िीिानात नेण्यात आले. याउलट प्रभु एका मेंढपाळराजाला अख्रभिचन िे तो की तो या िे शात न्याय आख्रण िाख्रमथकता अमांलात आणील आख्रण त्ाच्या कळपातील
सिस्याांना एकत्र करील.
आपल्या जगाला चाांगल्या नेतृत्वाची इच्छा असते आख्रण ती इच्छा पूणथ करण्यासाठी तो अशा व्यक्तीच्या सतत शोिात
असतो. अशाप्रकारचा पुढारी कुठे ख्रमळे ल? िे िाच्या हृियानांतर राजा ख्रकांिा पुढारी याांचे उिाहरण फक्त आपण
ख्रिस्तामध्ये पाख्रहले ले आहे. जसे आपल्याला त्ाचे अनुकरण करण्यासाठी बोलाख्रिले आहेत तसेच जगात आख्रण
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मांडळीमध्ये त्ाच्या सेिक-राज्ाच्या मागाथचे अनुकरण करण्यासाठी िे खील बोलाख्रिले आहे. आपण ख्रिस्तामध्ये
तोडत नाही ख्रकांिा ख्रिभाजन करीत नाही परां तु िे िाच्या नािाच्या गौरिासाठी तयार करतो आख्रण सांपूणथ बनितो. त्ाचे
ख्रनयम स्व:सेिा नाही आख्रण तो सक्तीही करीत नाही उलट त्ाच्या मध्ये आपल्याला एक प्रेमळ नम्र, सेिक भेटतो जो
िे िाच्या समानतेचा असून लाभ मानीत नाही. तो सेिा करून घ्याियास नाही, तर सेिा कराियास येतो, आख्रण त्ाच्या
अनुयायाांना िे खील तेच करण्यास बोलाख्रिले आहे.
आज मध्यपूिथ आपल्या लोकाांना िाख्रमथक आख्रण न्याय म्हणून ख्रनिाथख्रसत होण्याचे नुकसान ख्रतर्ेच नाही तर पूणथ जगामध्ये
अनुभित आहे. तरी आपल्याला आशा आहे की जरी आपल्या आजूबाजूचे राज् डगमगले आख्रण राष्ट्ाांमध्ये कोलाहल
सुरू असली तरीही आम्ही हािरणार नाही.
जगातील आख्रण मांडळयाांतील पुढाऱयाांना, िे िाच्या लोकाांना ख्रिखरण्यासाठी ख्रकांिा ख्रिभाजन करण्यासाठी नाही तर
एकत्र आणण्याची जबाबिारी आहे. स्वतःच्या फायद्ासाठी, सामर्थ्थसाठी आख्रण पिासाठी या इच्छे मुळे जगात आख्रण
मांडळीमध्ये इतकी ख्रिभागणी आहे. जेिढे ख्रिस्ती लोक अख्रिक ख्रिश्वासू पणे ख्रिस्ताचा सेिक नेतृत्वाचे अनुकरण
करतील ख्रततके जास्त जगाच्या आख्रण मांडळीच्या ख्रिभाजनािर मात होईल. जसे आपण िाख्रमथकतेसाठी, न्याय आख्रण
सिांच्या कल्याणासाठी शाांती साठी कायथ करतो, तेव्हा आपण मेंढपाळ-राजाला नम्र साक्ष िे तो आख्रण इतराांना त्ाच्या
उपस्स्र्तीमध्ये आकख्रषथत करतो.

प्रार्थना
िे िा, तु आमचा एकमेि आश्रय आख्रण सामर्ी, आम्ही तुझे गौरि करतो कारण तू न्याय आख्रण नीख्रतमान िे ि आहेस.
आम्ही तुझ्यासमोर कबूल करतो की आम्ही अनेकिा जख्रगक नेतृत्वाची लालसा बाळगतो. आपल्या प्रभू ये शू ख्रिस्ताला
सामर्थ्थिानचा राजिाड्यात नाही तर त्ाच्या नम्र गोठ्यात आख्रण त्ाच्या सोम्यतेमध्ये अनुकरण करण्यास शोिण्यास
मला मित कर. तुझ्या आज्ञािारीकते मध्ये एकमेकाांची सेिा करण्यास, स्वतःला ररकामे करण्यास प्रोत्साख्रहत कर.
आम्ही येशू ख्रिस्ताच्या नािाने प्रार्थना करतो, जो तुमच्याबरोबर आहे आख्रण त्ाच्या गौरिामध्ये पख्रित्र आत्मा सिै ि
राज् करतो. आमेन

वदिस 3
“हेरोि राजाने हे ऐकले तेव्हा तो ि
त्ाच्याबरोबर सिथ यरुशलेम घाबरून गेले”. (मत्तय 2:3)
ख्रिस्ताची उपस्स्र्ती जगाची उलर्ापालर् करते.
िाचन
नहेम्या 4:18-21

आम्ही काम करू लागलो... त्ाच्यातले अिे लोक पहाटे पासून तारे ख्रिसू लागत तोपयंत
भाले घेऊन उभे असत.

स्तोत्रसांख्रहता 2:1-10

राष्टाांनी िां गल का माांडीली आहे?

2 र्ेस्सलनी.

2:13-3:5 परां तु प्रभू ख्रिश्वासू आहे, तो तुम्हाला सामर्थ्थ िे ईल
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मत्तय 2:1-5

तो आख्रण सिथ यरूशलेम अस्वस्र् होते.

प्रवतवबांब
प्रभू आपल्यामध्ये आला. ख्रिस्ताचे आगमन जगाच्या मागाथत अडर्ळा आणते. बऱयाच राष्ट्ीय नेत्ाांमध्ये तफाित
आहे, परमेश्वर नम्रतेने िाईटाचा आख्रण अत्ाचाराचा ख्रनषेि करतो की ज्यामध्ये सत्तेची आख्रण िजाथची महत्त्वाकाांक्षा
सहभागी आहे. येशूचे आगमनजीिनाच्या पररितथनासाठी आख्रण हृियाच्या बिलासाठी बोलाख्रिते, जेणेकरून लोक
अमानिीय बनिणाऱया आख्रण त्ाांना त्रास िे णाऱया सिथ गोष्टीपासू न मुक्त होईल . येशु आम्हाला िाखख्रितो की िे ि
िु ःख सहन करणाऱयाांच्या सोबत आहे कारण िे िाच्या आिडत्ा मुलासारखी प्रत्ेक व्यक्तीची प्रख्रतष्ठा असते. येशुची
उपस्स्र्ती तांतोतांत अशाांती ख्रनमाथण करते कारण तो श्रीमांताांची आख्रण शस्क्तशाली लोकाांची नालस्ती करतो, जे फक्त
स्वतःच्या ख्रहतासाठी आख्रण चाांगल्या गोष्टीकडे िु लथक्ष करण्यासाठी कायथ करतात. परां तु जे शाांतीसाठी आख्रण
ऐक्यासाठी कायथ करतात त्ाांच्यासाठी येशू ख्रिस्ताचे आगमन आशेचा प्रकाश आणतो.
आज आम्हाला न्याय ख्रमळिून िे ण्याच्या रचनात्मक कृतीसाठी, स्वतःला िचनबद्ध होण्यासाठी जगातील
िास्तख्रिकतेसाठी आमांख्रत्रत केलेले आहे. हे प्रख्रतख्रबांख्रबत करण्याची आख्रण स्वीकारण्याची गरज सूख्रचत करते. जेव्हा
आपले मागथ िे िाचे न्याय आख्रण शाांतीचे मागथ नसतात. जेव्हा ख्रिस्ती लोक न्यायासाठी आख्रण शाांततेसाठी एकख्रत्रत
काम करतात तेव्हा आमचे प्रयत्न अख्रिक शस्क्तशाली होतात. जे व्हा ख्रिस्ती लोक अशाप्रकारे काम करतात, ख्रिस्ती
ऐक्यासाठी आमच्या प्रार्थनेचे उत्तर दृश्यमान केले जाते. आज जगामध्ये आपल्या मध्ये असलेली ख्रिस्ताची उपस्स्र्ती
इतर लोक ओळखतात. आपल्या कृतीने आख्रण शब्दाने आपण अनेकाांना आशेचा प्रकाश आणू शकतो, जे अजूनही
राजकीय अशाांततेत, सामाख्रजक िाररद्र्यात आख्रण सांरचनात्मक भेिभािामध्ये राहत आहे. चाांगली बातमी ही आहे
की िे ि ख्रिश्वासू आहे आख्रण तो नेहमीच आपल्या हानीपासून सांरक्षण करतो आख्रण आपल्याला बळ िे तो आख्रण
इतराांच्या भल्यासाठी काम करण्यासाठी आम्हाला प्रेरणा िे तो. ख्रिशेष करून जे िु ःख, द्वे ष, ख्रहांसा आख्रण िेिना याांच्या
अांिारामध्ये आहेत.

प्रार्थना
हे प्रभू, तू आम्हाला अांिकारातून येशुकडे ने ले आहे. तु आमच्या जीिनामध्ये आशेचा तारा प्रकाख्रशत केले ला आहे.
तुझ्या प्रेमाचे, न्यायाचे आख्रण शाांततेचे राज् घडिून आणण्याच्या आमच्या िचनबद्धतेमध्ये एकजूट होण्यासाठी
आम्हाला मित कर. जे भ्रमाच्या आख्रण ख्रनराशेच्या अांिारामध्ये राहत आहे त्ाांच्यासाठी आशेचा प्रकाश होण्यासाठी
मित कर. हे प्रभु, आमचा हात घे, जेणेकरून आमच्या िै नांख्रिन जीिनामध्ये आम्ही तुला बघू शकू. जसे आम्ही तुझे
अनुसरण करु, तसे आमची भीती आख्रण ख्रचांता िु र कर. तुझा प्रकाश आमच्यािर चमकू िे आख्रण आमचे अांतःकरण
प्रज्वख्रलत कर, जेणेकरून तुझे प्रेम आम्हाला उबिारपणाने घेरेल. तुझ्याकडे आम्हाला उां च कर, तु, ज्ाने
आमच्यासाठी स्वतःला ररक्त केले, जेणेकरून आमचे जीिन तुझे, ख्रपता, पुत्र, पख्रित्र आत्म्याचे गौरि करे ल. आमेन

वदिस 4
"आख्रण तू बेर्लेहेम, कख्रनष्ठ आहेस असे नाही". (मत्तय 2:6)
लहान आख्रण िु ःखी असलो, तरीही आम्हाला कशाचीही कमतरता नाही.

िाचन
ख्रमखा 5:2-5a, 7-8

तुज मिून एक जण ख्रनघेल... जो इस्रायलिर राज् करे ल

स्तोत्रसांख्रहता 23

परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही
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1 पेत्र 2:21-25

आता तुमच्या जीिाांचा मेंढपाळ ि सांरक्षक ह्याच्याकडे तुम्ही परत ख्रफरला आहा.

लूक 12:32-40

हे लहान कळपा, ख्रभऊ नको.

प्रवतवबांब
बेर्लेहेमच्या लहान आख्रण नम्र शहराांमिुन, प्रभुने, िे िाच्या पुत्राने, या जगात प्रिे श केला. गािातील एका नम्र मुलीच्या
गभाथतून, त्ाने मानि स्वरूप िारण केले, अस्पष्टतेमध्ये आख्रण सािेपणामध्ये मानितेचे जीिन जगणे ख्रनिडले. तो
शेतात िान्य बनला, ख्रपठामध्ये खमीर बनला, आख्रण आपल्या डोळ्ाांना प्रकाशाचा एक छोटासा ख्रकरण बनला आख्रण
त्ा प्रकाशाने पृ थ्वी भरली. इफ्रार्ाच्या अस्पष्टतेतुन एक शासक, आमच्या जीिाांचा मेंढपाळ ि सांरक्षक आला आहे.
तो जरी आपला मेंढपाळ असला, तरी तो कोकरा बनला, आपण बरे व्हािे म्हणून जगाची पापे िाहीले.
यहूद्ाच्या मोठ्या कुळाांमध्ये फारसे महत्व नसले तरी, सिथ मेंढपाळाांचा मेंढपाळ, सिथ राज्ाांचा राजा याच्या
जन्मामुळे बेर्लेहेम महान बनले. बेर्लेहेम, असे नाि ज्ाचा अर्थ "भाकरीचे घर" आहे, हे मांडळीसाठी रूपक
होऊ शकते की जें जगाला जीिनाची भाकर आणते. मांडळी, आजचे बेर्लेहेम, अशी जागा होत आहे ख्रजर्े िु बथल,
शस्क्तहीन आख्रण लहान याांचे स्वागत होत आहे कारण ख्रतर्े प्रत्े काचे स्र्ान आहे. या िान्याच्या सांग्राहामुळे कापणी
तयार होत आहे. सांयुक्त खाख्रमरामुळे शस्क्तशाली बनत आहे. केंद्रीत ख्रकरणे प्रकाशाचा मागथ बनत आहे.

राजकीय गडबडीत, लोभाची िाढती सांस्कृती आख्रण या जगात सत्तेचा िु रुपयोग, मध्यपूिेतील इतराांप्रमाणे, ख्रिस्ती
लोक, छळ सहन करीत आहे आख्रण उपेख्रक्षताांची भािना अनुभित आहे, ख्रहांसा आख्रण अन्यायाच्या भीतीने जगत
आहे, तरीही ते घाबरत नाही कारण मेंढपाळ त्ाांच्यासोबत चालतो, एका ख्रठकाणी एकत्र करतो आख्रण त्ाच्या प्रेमळ
उपस्स्र्तीचे ख्रचन्ह बनिते. सांयुक्तपणे, ते खमीर आहे जे जमा करते. ख्रिस्तामध्ये ते नम्रतेचा नमुना पाहतात, आख्रण
ख्रिभाजनािर मात करण्यासाठी त्ाच्यापासून ते आिाज ऐकतात. आख्रण एका कळपामध्ये एकत्र होतात. जरी ते
र्ोडे असले, त्ाांच्या िु ःखसहनामध्ये ते कोकऱयाांच्या पािलाचे अनुसरण करतात, ज्ाने जगाच्या तारणासाठी िु ःख
सहन केले. जरी ते कमी असले तरी ते आशेमध्ये पक्के आहेत, त्ाांना कशाचीही कमी पडत नाही.

प्रार्थना
उत्तम मेंढपाळ, लहान कळपाचे तुकडे होणे तुझ्या पख्रित्र आत्म्याला िु ःखी करते. तुझ्या इच्छे चा पाठलाग करीत
असताना, आमच्या कमकूित प्रयत्नाला आख्रण मांिपणाला क्षमा कर. तुझे स्वतःचे हृिय असणारा, सुज्ञ मेंढपाळ
आम्हाला िे , जे ख्रिभाजनाचे पाप ओळखतात, आख्रण जे िाख्रमथकते मध्ये आख्रण पख्रित्रतेमध्ये,तुझ्या ऐक्यतेमध्ये मांडळीचे
नेतृत्व करतील. हे प्रभू आमची प्रार्थना ऐकण्यासाठी आम्ही तुला ख्रिनांती करतो. आमेन

वदिस 5
“तारा त्ा जागेच्या िर जाऊन र्ाांबेपयंत त्ाांच्या पु ढे चालला”(मत्तय 2:9)
एका परमेश्वराने मागथिशथन केले ला
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िाचन
ख्रनगथम 13:17-14:4

मेघस्तांभ मिून परमेश्वर त्ाच्या समोर चालला
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मी आपली दृष्टी पिथताकडे लाख्रितो, मला साहाय्य कुठून येईल?

प्रकटीकरण 22:5-9

कारण प्रभू परमेश्वर त्ाांचा प्रकाश असे ल

मत्तय 2:7-10

तारा त्ा जागेच्या िर जाऊन र्ाां बेपयंत त्ाांच्या पुढे चालला

प्रवतवबांब
पुन्हा आख्रण पु न्हा शास्त्रभाग आपल्याला साांगतात ख्रक िे ि त्ाच्या लोकाांसोबत कसा चालतो, त्ाांचे सांरक्षण करतो
आख्रण रात्रांख्रििस त्ाांच्यािर लक्ष ठे ितो. मागथ नेहमी सरळ असू शकत नाही, काही िेळा आम्हाला आमची पािले
मागे घेण्यास नेले जाते आख्रण इतर िेळा िु सऱया मागाथने परत येण्यास नेले जाते. परां तु जीिनाच्या आपल्या सिथ
प्रिासात, आपण खात्री बाळगू शकतो की िे ि डु लकी घेत नाही ि झोपतही नाही, आपले पाय घसरुन आपण पडू
नये म्हणून आपले सांरक्षण करतो.
सिाथत मोठ्या अांिकारात हा िे िाचा प्रकाश आपल्या सोबत आहे. त्ाचा प्रकाश सांिेष्टाच्या द्वारे प्रकाशतो ज्ाने
कराराची आठिण करून िे ण्यासाठी आख्रण मागथिशथन करण्यासाठी सांिेष्टाना िे िाच्या लोकाांकडे पाठख्रिले. सिाथत
पररपुणथपणे, िेळेच्या पूणथतेत, िे ि त्ाच्या एकुलत्ा एक पु त्राला, येशू ख्रिस्ताला पाठख्रितो. तो सिथ राष्ट्ाांसाठी
मागथिशथक प्रकाश, जगामध्ये िे िाचे गौरि, िै िी जीिनाचा स्त्रोत, त्ाच्या रक्तामध्ये निीन करारािर ख्रशक्का
मारलेला आहे.
ऐकमेकाांशी ऐक्य सािण्याचा मागथ आख्रण ख्रिस्ताबरोबर जिळीकतेचा मागथ आहे, जो नेहमी स्पष्ट नाही. एकता
ख्रनमाथण करण्याच्या आपल्या मनापासून प्रयत्नाांमध्ये शास्त्रभागाच्या सांिेशाकडे िु लथक्ष करणे सोपे आहे. िे ि त्ाच्या
लोकाांना त्ाांच्या अपयशात आख्रण ख्रिभाजनात िे खील सोडत नाही. हा आशेचा सांिेश फक्त ख्रिस्ती लोकाांसाठीच
नाही परां तु पूणथ जगासाठी आहे. जशी मागी लोकाांची गोष्ट आपल्याला आठिण करून िे ते, सिथ प्रकारच्या लोकाांना
िे ि ताऱयाच्या प्रकाशाने मागथिशथन करतो, ख्रजर्े ख्रिस्त, िे िाचा प्रकाश, शोिायचा आहे.
िे ि पख्रित्र आत्म्याला पाठख्रितो, ज्ाचा प्रकाश आपल्याला ख्रिश्वासाच्या डोळ्ाांनी िै िी मुलाचे सत् पाहण्यास,
ऐकतेचे आव्हान, आख्रण त्ाच्यामध्ये सिथ गोष्टीचा समेट सक्षम करतो. हा आत्माच आहे, जो आपल्याला अांिारातुन
आख्रण शोकाांख्रतकेतून ख्रिस्ताच्या प्रकाशाकडे आख्रण जीिनाकडे नेतो.

प्रार्थना
हे प्रभू आमच्या ख्रपत्ा, तु तुझ्या एकुलत्ा एक पुत्राकडे मागी लोकाांचे नेतृत्व करण्यासाठी तारा पाठख्रिलास. तुझ्या
मध्ये आमची आशा िाढीि आख्रण आम्हाला कळू िे की तू नेहमी आमच्या सोबत चालत आहे, तुझ्या लोकाांिर लक्ष
ठे िीत आहे. पख्रित्र आत्म्याच्या मागथ िशथनाचे अनुसरण करण्यास आम्हाला ख्रशकि, मागथ ख्रकतीही िेगळा असला
तरीही, जेणेकरून आम्ही येशू ख्रिस्तामध्ये, जगाचा प्रकाश, मध्ये आपल्या ऐक्याकडे जाऊ. तुझ्या आत्म्याकडे
आमचे डोळे उघड, आख्रण आमच्या ख्रिश्वासामध्ये आम्हाला प्रोत्साहन िे जेणेकरून येशू हा प्रभु आहे असे आम्ही
कबूल करू,जसे बेर्लेहेममध्ये मागी लोकाांनी त्ाच्यामध्ये उपासना आख्रण आनांि केला तसे आम्ही करू.
हे सिथ आशीिाथि, आम्ही तुझा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या नािाांमध्ये मागतो, आमेन.
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वदिस 6
"तो बाळक आपली आई मरीया ख्रहच्याजिळ असलेला त्ाांनी पाख्रहला
ि पाया पडून त्ाांनी त्ाला नमन केले" (मत्तय 2:11)
प्रभुभोिती उपासना करण्यासाठी एकख्रत्रत आले.
िाचन
ख्रनगथम 3:1-6

मोशेने आपले मुख झाख्रकले कारण िे िाकडे पाहण्यास तो भ्याला.
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हे सेनािीश परमेश्वरा, तुझी ख्रनिासस्र्ाने ख्रकती रम्य आहेत!

प्रकटीकरण 4:8-11

जो युगानुयुग ख्रजिांत आहे त्ाला नमन करा

मत्तय 28:16-20

जेव्हा त्ाांनी त्ाला पाख्रहले, तेव्हा त्ाांनी त्ाला नमन केले.

प्रवतवबांब
जेव्हा मागी लोक त्ाांच्या िू र िे शातून बेर्लेहेम मध्ये आले आख्रण बाळाला आपली आई मरीया जिळ बख्रघतले,
त्ाांनी त्ाला नमन केले. आमच्यामध्ये असलेल्या िे िाच्या प्रकटीकरण्याच्या उपस्स्र्तीमध्ये डोळे झाकले ले आहे
आख्रण गुडघे टे कले ले आहे. त्ाचप्रमाणे जे व्हा झुडूप जळत होते, मोशेने आपले मुख झाकीले आख्रण िे िाकडे
पाहण्यास तो भ्याला. जेव्हा ख्रशष्याांनी गालीलातील डोांगरािर येशू ख्रिस्ताला मरणातून उठलेले पाख्रहले, ते
आश्चयथचख्रकत आख्रण अस्वस्र् झाले. तरीही त्ाांनी त्ाला नमन केले. स्वगीय प्रार्थनेमध्ये, जो ख्रसांहासनािर बसले ला
आहे, त्ाच्यापुढे चोिीस िडील जण त्ाला नमन करीत आहे. िे िाच्या उपस्स्र्तीचा सामना करताना, टक लािून
पाहणे, आश्चयाथने अनुसरण करणे, उपासनेकडे जाणे अशा रीतीने आपण प्रख्रतसाि िे तो.
आम्ही पाहतो का? आम्ही आश्चयथचख्रकत आहोत का? आपण खरोखर उपासना करतो का? आपण न समजता ख्रकती
िेळा पाहतो? आपले डोळे िे िाच्या उपस्स्र्तीत आां िळे राहतात का? जर आपण प्रर्म पाहीले नाही तर सत्ामध्ये
आपण कशी उपासना करू शकतो? आपल्या सांकुख्रचत दृष्टीमध्ये, बरे चिा आपल्याला आपले फक्त गोांिळलेले
असहमती ख्रिसतात, ख्रिसरतो ख्रक िे िाने आपल्या सिांना त्ाची िाचख्रिणारी कृपा ख्रिलेली आहे आख्रण आपण एका
आत्म्यामध्ये सामाख्रयक आहोत जो आपल्याला ऐक्यामध्ये आणतो. अनेकिा आपण आपल्या अख्रभमानाने स्वतःच्या
कायद्ाचे आख्रण मानिी परां परे चे अनुसरून करतो, अनेकिा ख्रिस्ताच्या रक्ताने नीख्रतमान ठरख्रिले लोक, तारण्यारा
येशुिर समान ख्रिश्वास ठे िून ज्ा प्रेमासाठी बोलािले जाते त्ाकडे िु लथक्ष केले जाते.
पख्रित्र आत्म्याने ख्रजिांत केलेले समुिाय म्हणून, आमच्या मांडळया आम्हाला ख्रिस्त-बाळाकडे त्ाला एक लोक
म्हणून त्ाला नमन करण्यासाठी एकत्र चालण्यास बोलाितात. ियेचा आत्मा आपल्याला एकमेकाांना मागथिशथन
करतो, आख्रण आपल्या सिांना एकख्रत्रतपणे आपल्या एका प्रभूकडे मागथ िशथन करतो. िे िामध्ये आपले भख्रिष्य हे
ऐक्याचे आख्रण प्रेमाचे भख्रिष्य आहे; या गांतव्यस्र्ानाकडे जाण्याच्या आपल्या मागाथने ख्रिस्तामिील ऐक्यतेचे सत्
प्रख्रतख्रबांख्रबत झाले पाख्रहजे.

प्रार्थना
ियाळू िे िा, तू आां िळ्ाांना त्ाांचा तारणहार म्हणून ओळखण्याची आख्रण आम्हाला पश्चाताप करण्याची बुद्धी ख्रिलीस.
तुझ्या ियेने आमच्या डोळ्ातील मापण्याची पद्धत काढू न टाक आख्रण आमचा िे ि आख्रण सुटका करणारा म्हणून
तुझी उपासना करण्यास आम्हाला घेऊन चल. आमच्या िु ःखामध्ये आख्रण आमच्या पापाच्या सखोलते मध्येही,
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आम्हाला आमच्या सिथ अांत:करणाने तुझ्यािर प्रेम करण्याची क्षमता िे . तुझ्या प्रकाशाच्या मागथिशथनाने, एका
हृियाने आख्रण एका मनाने, जसे पख्रहले ख्रशष्य होते त्ाप्रमाणे आपण एकत्र प्रिास करू. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची
कृपा आपल्यािर असो, जेणेकरून आत्म्याच्या सहिासात आपण एकत्रपने तुझे गौरि करू, आख्रण आपल्या
सभोितालच्या लोकाांना साक्षी होऊ. आमेन

वदिस 7
”आपल्या द्रव्याांच्या र्ैल्या सोडून 'सोने,ऊि ि गांिरस'
ख्रह िाने त्ाला अख्रपथली”. (मत्तय 2:11)
सहभागीतेचे िानें

िाचन
होशे य 6:1-6

कारण मला अपथणाची नव्हे तर अखांड प्रेमाची इच्छा आहे.

स्तोत्रसांख्रहता 100

त्ाचे उपकारस्मरण करीत, त्ाच्या द्वारात स्तिन करीत, त्ाच्या अांगणात प्रिेश करा.

प्रेख्रषताांची कृत्े 3:1-10

माझ्याजिळ सोनेरुपे काही नाही, पण जे आहे ते तुला िे तो

मत्तय 6:19-21

कारण जेर्े तुझे िन आहे, तेर्े तुझे मनख्रह लागेल.

प्रवतवबांब
भाकरीचे शहर असलेल्या बेर्लेहेमच्या आपल्या प्रिासात, आम्ही सुज्ञ मनुष्याांचे ख्रचांतन करतो, जे ख्रिस्त-बाळाला
अपथण करण्यासाठी आले होते. त्ाांनी त्ाांच्या द्रव्याच्या र्ैल्या सोडल्या, आख्रण सोने, ऊि ि गांिरस ही िाने निजात
राज्ाला अख्रपथली.
आपले ऐख्रतहाख्रसक ख्रिभाजने, कायिे आख्रण ख्रििी सह आमचे चुकीचे ख्रनिाथर, आख्रण आपल्या साांसाररक बाबीच्या
व्यस्ततेने, आम्हाला िेगळे केलेले आहे. म्हणून आम्ही कोणते िानें त्ा राजाला जो आपले जीिन प्रकाख्रशत
करण्यासाठी आख्रण ऐक्यतेच्या कृपेसाठी येतो त्ाला अपथण करण्यासाठी तयार केलेले आहे? आपल्याला माख्रहत
आहे की िे िाला आपली सांपत्ती आख्रण होमापथण नको आहे परां तु त्ाऐिजी त्ाचे सामर्थ आपल्या गरीबीद्वारे कायथ
करते: "माझ्याकडे सोने ख्रकांिा रूपे नाही". परां तु प्रभूला आपली िडिडणारी आख्रण प्रेमळ हृियाची इच्छा आहे.
त्ाच्यासाठी आख्रण ख्रिस्तामध्ये असलेले आपले भाऊ-बख्रहणीांसाठी ज्ाांच्या पासून आपण िेगळे झालेले आहोत
त्ाांच्यासाठी प्रेमाने भरलेल्या हृियाांची इच्छा आहे. ियेच्या कृत्े सह िाहणाऱया हृियाांची आख्रण खरोखर पच्छताप
करणाऱया हृियाांची आख्रण बिलाची इच्छा आहे.
प्रेमाने भरलेल्या हृियाची भेट त्ाच्यासाठी तयार करूया. आपल्याला ख्रिभाख्रजत करणाऱया पापाांसाठी आख्रण ज्ाची
आपण सेिा करतो त्ाच्या आज्ञेपालनासाठी उपासनेमध्ये गुडघे टे कणाऱया हृियाांची आिश्यकता आहे. आज्ञापालन
पुनरुज्जीख्रित करते, बरे करते आख्रण जे सिथ तुटलेले आहे ख्रकांिा आपल्या मध्ये जखमी झालेले आहे, आपल्या
आजूबाजूला आख्रण आपल्या मध्ये ख्रिस्ती म्हणून समेट करते. ख्रिस्ताने आिीच त्ाच्या मांडळीला ऐक्यतेची भेट
ख्रिले ली आहे. आपल्या ख्रिख्रिि परां परे ने प्राप्त केलेली कृपा जशी आपण सामाख्रयक करतो, सिथ िानाांचा स्त्रोत प्रभू
आहे असे जेव्हा आपण मान्य करतो तेव्हा आपण सहभागीते मध्ये िाढतो.
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प्रार्थना
हे िे िा, सिथ स्तुती,गौरि आख्रण िन्यिाि तुला हो. तू तुझ्या पुत्रामध्ये, त्ाांच्यासाठी प्रकट झालेला आहे, जे तुझ्या
िीघथ प्रतीक्षेत होते आख्रण जे तुझी प्रतीक्षा करीत नव्हते. आमच्या आजूबाजूला असणारे िु ःख, आमच्या ख्रिभाजनामुळे
झालेले िे िना तुला ठाऊक आहेत. आज मध्य पूिथ मध्ये - असे ख्रठकाण ज्ा ख्रठकाणी तू जन्म घ्यायचे ख्रनिडले, जे
तुझ्या उपस्स्र्तीने पख्रित्र झाले, त्ा ख्रठकाणी स्स्र्ती खराब होत आहे आख्रण जगाचे सांघषथ तुला ठाऊक आहे. तुला
जाणण्यासाठी आमचे हृिये आख्रण आमचे मन सक्षम कर अशी आम्ही तुला ख्रिनांती करतो. जसे िु रून येणाऱया सुज्ञ
पुरुषाांमध्ये आम्ही सामील होतो, तुझ्या प्रेमासाठी आख्रण जे भाऊ-बख्रहणी आमच्या आजूबाजूला राहतात त्ाांच्या
प्रेमासाठी आमचे हृिय उघड, अशी आम्ही तु ला प्रार्थना करतो. या जगाच्या पररितथनासाठी आख्रण एकमेकाांना भेट
िे ण्यासाठी ज्ामुळे आमच्या सहभागीतेचे पालन-पोषण होऊ शकेल असे कायथ करण्याची इच्छा आख्रण कारण िे .
तुझी न सांपणारी भेट आख्रण आशीिाथि आम्हाला िे . तुझा पु त्र येशू ख्रिस्त जो तुझ्या सोबत जगतो आख्रण तुझ्या आख्रण
पख्रित्र आत्म्याने राज् करतो त्ाच्या नािाांमध्ये ही प्रार्थना करतो म्हणून तू ऐक. आमेन

वदिस 8
"ते िु सऱया मागाथने आपल्या िे शास ख्रनघून गे ले" (मत्तय 2:12)
िेगळे करणाऱया पररख्रचत मागाथकडून िे िाच्या निीन मागाथच्या पलीकडे

िाचन
ख्रयमथया 31: 31-34

इस्रायलच्या घराण्याबरोबर मी निा करार करीन

स्तोत्रसांख्रहता 16

जीिनाचा मागथ तू मला िाखि

इख्रफसकरास पत्र 4:20-23

तुम्ही आपल्या मनोिृत्तीत निे केले जािे

मत्तय 11:25-30

कारण ज्ञानी ि ख्रिचारिांत ह्याांच्यापासून ह्या गोष्टी गुप्त ठे िून त्ा तू बाळकास
प्रगट केल्या.

प्रवतवबांब
ज्ञानी लोकाांनी काय ख्रिचार केला हे आम्हाला माहीत नाही - मागथ क्रमण शास्त्रात आख्रण खगोलशास्त्रात ते तज्ञ होते.
जेव्हा त्ाांना िु सऱया रस्त्याने परत येण्याचा इशारा ख्रिला होता. ते गोांिळू न गेले असतील, त्ाांच्या प्रिासाला प्रकाश
िे णारा त्ाच प्रकाशाने त्ाांना िु सरा मागथ िाखख्रिला, िु सरी शक्यता िाखख्रिली. त्ाांना ख्रिशा बिलण्यासाठी
साांगण्यात आले होते.
आपण बऱयाचिा आपल्या गोष्टी करण्याच्या आख्रण जगाला पाहण्याच्या पररख्रचत पद्धतीने स्वतःला बाांिले ले असतो.
जेव्हा हे मागथ ख्रकांिा "रस्ते" बां ि असतात, तेव्हा आपण पुढे कसे जायचे आख्रण प्रिास कसा सुरू ठे िािा याख्रिषयी
आम्ही आश्चयथ करतो. िे िाची िै िी तरतूि नेहमीच आपल्याला िाखख्रिते की आपल्यासाठी िु सरा मागथ तयार केले ला
आहे. िे ि त्ाच्या कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी आहे आख्रण जेव्हा आपण एखाद्ा अडर्ळ्ाला सामोरे जातो
तेव्हा जी ख्रनराशा आम्ही अनुभितो त्ामिून िर उचलण्यासाठी तो तेर्े आहे. आपण फक्त त्ाच्यािर ख्रिश्वास ठे िला
पाख्रहजे की तो सािथकाख्रलक आहे, ज्ाने आपल्याला प्रकाश ख्रिला आहे, जेव्हा आमचे मागथ आख्रण रस्ते बांि असतात
तेव्हा नेहमीच पुढे जाण्याचा मागथ शोिू शकतो. एक निीन सुरुिात नेहमी शक्य असते जेव्हा आपण इच्छु क असतो
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आख्रण आत्म्याचे कायथ करण्यासाठी तयार असतो. मांडळी म्हणून आपण भूतकाळाकडे पाहतो आख्रण प्रकाश शोितो
आख्रण निीन मागाथच्या शोिामध्ये आपण भख्रिष्याकडे बघतो आख्रण निीनीकरण्याच्या उत्साहासह शुभितथमानाच्या
प्रकाशाने चमकत राहू शकू आख्रण एकमेकाांचे स्वागत करु जसे ख्रिस्ताने िे िाच्या गौरिासाठी आमचे स्वागत केले.
जुन्या पररख्रचत मागाथिर ख्रिस्ती लोक एकमेकाांपासून िू र गे ले आहेत. ज्ा निीन मागाथिर िे ि बोलाितो, त्ा मागाथिर
ख्रिस्ती लोक एकत्र चालतात आख्रण सार्ीिार यात्रेकरु बनतात. निीन रस्ते शोिण्यासाठी ख्रििेक, नम्रता आख्रण िैयथ
आिश्यक आहे. आता ही िेळ रूपाांतराची आख्रण समेटाची आहे.

प्रार्थना
हे कृपाळू िे िा, जेव्हा आम्हाला एकच मागथ माहीत असतो आख्रण आम्हाला िाटते की आम्ही त्ानेच परत यािे,
आख्रण जेव्हा आम्हाला िाटते की सिथ रस्ते बांि आहेत, आख्रण आम्ही ख्रनराश होतो, आख्रण ख्रतर्े तुला आम्ही नेहमीच
पाहतो. तू नूतनीकरण केलेल्या िचनाांचा िे ि आहेस. तू आमच्या आिी एक निीन मागथ तयार करतो असे आम्ही
पाहतो, ज्ाची आम्ही किी अपेक्षा केली नाही. तू आमच्या अपेक्षापेक्षा जास्त आहेस म्हणून आम्ही तुझे आभारी
आहोत. आम्ही तुझ्या ज्ञानासाठी आभार मानतो जे आमच्या समजुती पेक्षा जास्त आहे. आम्ही तुझे आभार मानतो
कारण तुझे रचनात्मक मागथ अनपे ख्रक्षत शक्यता उघडतात. जर आम्ही आमचे नकाशे शोिले तरी आम्हाला
कोणताही मागथ सापडत नाही, तरी आम्ही नेहमीच तुलाच शोितो, जो आम्हाला आणखी उत्कृष्ट मागाथने घेऊन
जातो. पख्रित्र आत्म्याच्या सहभागीते मध्ये आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही प्रार्थना करतो की तू आम्हाला
तुझ्याकडे परत घेऊन जाशील. आमेन

मांडळयाांची मध्यपूिथ पररषद
मांडळयाांची मध्यपूिथ पररषि ही मांडळयाांची सहभाख्रगता आहे. जी िे ि आख्रण उद्धारकताथ म्हणून ख्रिस्ती परां परा आख्रण
पख्रित्र शास्त्रभाग नुसार येशू ख्रिस्तामध्ये ख्रिश्वास सामाख्रयक करतात. याची स्र्ापना 1974 मध्ये झाली, मांडळयाांची
पूिथ पररषि जिळ ही पररषि यशस्वी झाली (1962 मध्ये स्र्ापना झाली). ही पररषि िैख्रश्वक प्रािे ख्रशक अां ग आहे,
जी मांडळयाांना सामान्य ख्रिस्ती साक्षीसाठी या प्रिे शात एकत्र आणते ख्रजर्े ख्रिस्त जन्मला, जगला, मरण पािला,
पुरला गेला आख्रण मेलेल्यातून उठला. भौगोख्रलकदृष्टया मांडळयाांची मध्यपूिथ पररषिे चे कायथ ईरान पासून ते
पूिेकडील आखातापयंत, भूमध्य समुद्रापयंत, आख्रण पख्रश्चमे मिील इख्रजप्त पयंत पसरलेले आहे. याची स्र्ापना
मुळात मांडळीच्या तीन कुटुां बाने झाली: इव्हें स्ज्लकल, ओररएन्टल ऑर्ोडॉक्स आख्रण ईस्टनथ ऑर्ोडॉक्स. 1990 मध्ये,
या पररषिे मध्ये कॅर्ोख्रलक कुटुां ब साख्रमल झाले आख्रण चौर्े कुटुां ब जोडले. ह्या सिथ मांडळया ख्रमळू न ते त्ाांचे सामान्य
ध्येय पूणथ करण्याचा आख्रण एका िे िाच्या गौरिाच्या ऐक्यतेची जाणीि करण्याचा प्रयत्न करतात.

वमशन
या प्रिे शात ख्रिस्ती लोकाांच्या उपस्स्र्तीचे स्पष्ट ि ख्रनख्रश्चत अख्रभव्यक्ती म्हणून, पररषिे चे कायथ हे आहे की दृष्टान्ाांच्या
एककेंद्रभीमुखता द्वारे , मध्य पूिेतील मांडळयामिील िृ त्ती आख्रण दृख्रष्टकोण द्वारे ख्रिस्ती लोकाांच्या ऐक्यासाठी कायथ
करते, ख्रिशेषत: ख्रिस्ती लोकाांच्या उपस्स्र्ती आख्रण साक्षी सांबांख्रित आख्रण ख्रिस्ती - मुस्िम सांबांख्रित समस्याांिर कायथ
करते. ख्रिशेषत: पररषिे चे कायथ आज असे ख्रिसते:
•

मांडळयाांच्यािरम्यान पूल, अडर्ळे आख्रण पूिथग्रह िू र करणे आख्रण पुनरूत्थान झालेल्या प्रभूसाठी एक
सामान्य साक्षीिार तयार करणे. एक िैख्रश्वक अांग म्हणून, MECC मध्यपूिेतील बहुसांख्य मांडळया एकत्र
आणते, त्ाांना एकत्र करण्यासाठी, प्रार्थना करण्यासाठी, प्रख्रतख्रबांख्रबत करण्यासाठी, ख्रिश्लेषण करण्यासाठी,
बोलण्यासाठी आख्रण कृती करण्यासाठी आख्रण एकत्र साक्ष िे ण्यासाठी जागा प्रिान करतात.
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•

प्रिे शातीलख्रिस्ती आख्रण इतर िमांच्या लोकाांमिील पू ल ख्रिशेषत: मुस्िम: MECC सांिाि मजबूत आख्रण
ख्रिकख्रसत करते आख्रण मैत्री मजबूत आख्रण घट्ट करण्याच्या उद्दे शाने मुस्िम लोकाांसोबत भागीिारी करते
आख्रण मानिाांच्या भल्यासाठी शाांतता ख्रनमाथण करते.

•

मध्यपूिथ आख्रण उिथररत ख्रिस्ती जगामिील पूल. MECC प्रिे शातील मांडळया आख्रण ख्रिस्ता मिील इतरत्र
भाऊ-बख्रहणी याांच्यात मध्यस्र् बनण्याचा प्रयत्न करते.

हामजकूर मध्य-पूिथ मांडळाच्या पररषिे च्या एकमेि अख्रिकार आख्रण जबाबिारी अांतगथत पुनरुत्पाख्रित केलेला आहे
ज्ाांनी ख्रिस्ती ऐक्याच्या प्रार्थना सप्ताहासाठी 2022 हा स्त्रोत मजकूर ख्रलख्रहलेला आहे.

मध्यपूिेतील िैवश्वक िास्तविकता आवण आव्हाने
जख्रटल भौगोख्रलक राजकीय पररस्स्र्ती आख्रण जागख्रतक, प्रािे ख्रशक आख्रण स्र्ानीय आव्हाने असूनही मांडळयाांचा
मध्यपूिथ पररषिे चा, मध्यपूिथ भागाांमध्ये ईश्वरज्ञान आख्रण िैख्रश्वक प्रख्रतख्रबांबाचा प्रचार सुरू ठे िण्याचा ख्रनिाथर आहे. हे
कायथ मुख्यत: जागख्रतक ख्रशक्षण, सांपकथ आख्रण नेटिख्रकंग मजबूत करण्याद्वारे पूणथ करते. ही पररषि सांिाि आख्रण
शाांतता उपक्रम िे खील ख्रिकख्रसत करते. याख्रशिाय, MECC जास्तीत जास्त मित करून त्ाांच्या िैख्रश्वक
मानितािािी आख्रण ख्रिकासात्मक प्रयत्नाांने लोकाांच्या मूलभूत गरजा आख्रण अख्रिकारापयंत पोहचण्याचा पाठपुरािा
करते. ख्रिश्वासाबद्दल िन्यिाि असो, MECC आनांि करीत आहे जे त्ाांनी िषाथनुिषथ तयार केलेले आहे. मांडळीच्या
सिस्याांच्या उिार योगिानामुळे आख्रण त्ाचबरोबर ख्रिश्वव्यापी आख्रण जागख्रतक भागीिाराांच्या योगिानामुळे ह्या
कायथला मित होते. मानिी प्रख्रतष्ठा राखणे आख्रण िे िाच्या ख्रनख्रमथतीची काळजी घेणे हे उख्रद्दष्ट आहे, हे कायथ पूणथ
करण्यासाठी भागीिाराची मुख्य भूख्रमका आहे हे MECC ओळखते.
मांडळयाांची मध्यपूिथ पररषिे चा ख्रिश्वव्यापी एकख्रत्रत करण्याचा सिोतोपरी ख्रनणथय आहे आख्रण सिथ प्रािे ख्रशक आख्रण
आां तरराष्ट्ीय स्तरािरील मांडळीांचा आिाज ऐकण्यासाठी िचनबद्ध आहे. "नागररकत्वातील भागीिारी" िर आिाररत
निीन उपक्रमामध्ये सांिाि भागीिाराांसह सहभागी होत आहे. ते ख्रिख्रिितेला सामािून घेते आख्रण प्रेख्रषतीय कायथ
मजबूत करण्यासाठी सेिा िे ते, साक्ष िे ण्यासाठी आख्रण प्रिे शातील ख्रिस्ती लोकाांची रचनात्मक भूख्रमका
बजािण्यासाठी मित करते. अशा उपक्रमामुळे दृख्रष्टकोनाांचा परस्पर साांस्कृख्रतक िे िाण-घेिाण चा मागथ मोकळा
होतो आख्रण िैचाररक आख्रण कट्टर भेिाांच्या पलीकडे असले ली मू ल्य समजतात.
याख्रशिाय मध्यपूिेतील मांडळयाांना ख्रिख्रिि आव्हानाांना सामोरे जािे लागत आहे. त्ाांचे िैस्िक जीिन आख्रण
साक्षीिार ज्ा पैकी अनेकाांची मुळे त्ा प्रिे शात खोलिर आहेत. इख्रतहास, त्ाांची िाख्रमथक आख्रण साांस्कृख्रतक परां परा,
सलग आख्रर्थक सांकटे , आख्रण भौगोख्रलक राजकीय शक्ती आख्रण सांघषथ जी या प्रिे शािर पररणाम करत आहे. प्रर्म
आख्रण सिाथत लक्षणीय ितथमान आव्हान या प्रिे शातील ख्रिस्ती लोकाांच्या उपस्स्र्तीशी सांबांख्रित आहे 1948 मध्ये
पलेस्तीनी नकबा पासून अनेक िशके चालले ली सांघषथ आख्रण या प्रिे शातील ख्रिख्रिि िे शाांमध्ये असलेली अशाांतता
जसे लेबानोन, इराक, इराण, सीररया आख्रण इख्रजप्त, यामुळे ख्रिस्ती लोकाांची स्र्लाांतराची प्रिृ त्ती िाढली आहे.
ज्ामुळे ख्रिश्वासू लोकाांची सांख्या कमी होत आहे आख्रण ख्रिस्ती लोकाांच्या उपस्स्र्तीला िोका ख्रनमाथण होत आहे.
असे असले तरी, तसेच स्स्र्रता आख्रण घटक याांचे टप्पे, मध्य-पूिथ प्रिे शातील ख्रिस्ती लोकाांचा िीघथ इख्रतहास याांनी
पुनजीिन आख्रण सांजीिनाचे टप्पे पाख्रहलेले आहे. काहीजण मध्यपूिथ मध्ये कमी होत चाललेल्या ख्रिस्ती उपस्स्र्तीिर
लक्ष केंख्रद्रत करतात, इतर साक्षीिाराच्या गुणित्तेिर आख्रण आध्यास्त्मक जीिनािर अख्रिक भर िे तात, जे या
समुिायाला सजीि करतात. हे िोन दृख्रष्टकोण परस्पर अनन्य असण्यापासून िू र आहेत. जर ख्रिस्ती उपस्स्र्ती सेिा
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कायथ करीत आहे तर त्ाला अर्थ प्राप्त होतो हे याच्याशी घख्रनष्ठपने सांबांख्रित आहे. आज या प्रिे शातील ख्रिस्ती
लोकाांचे मुख्य ध्येय त्ाांच्या भागीिाराांसह एकख्रत्रतपणे साक्ष िे ण्याच्या क्षमतेिर आहे. ख्रिख्रिितेच्या रक्षणासाठी,
मानिी, िैख्रश्वक ख्रकांिा आां तरिाख्रमथक, आख्रण जी ख्रिख्रिि सामाइक आव्हाने त्ाांच्या समोर आहेत त्ाच्या मध्यभागी
लिख्रचकता ख्रनमाथण करण्यासाठी आहे.
21व्या शतकात मध्यपूिथच्या नाट्यमय इख्रतहासात आणखी एक ख्रनणाथयक टप्पा पाख्रहला आहे. गेल्या िोन
िशकाांमध्ये जोडलेल्या समाजाांमध्ये सिथ स्तरािर गहन बिल झाले आहेत आख्रण अनेक िे शाांमध्ये सरकारची यांत्रणा
कोसळली आहे. या प्रिे शाला सतत लष्करी सांघषाथचा सामना करािा लागला आहे, आख्रर्थक आख्रण सामाख्रजक
सांरचना कमकुित झालेली आहे, सक्तीचे लोकसांख्याशास्त्रीय बिल झाले आख्रण मूल्य प्रणाली कडे िु लथक्ष झाले
आहे.
मध्यपूिेतील ख्रिस्ती साक्षीचा आख्रण उपस्स्र्तीचा, प्रिीघथ सांकटामु ळे आख्रण सांघषाथमुळे खोलिर पररणाम झाला आहे,
आख्रण म्हणूनच हे महत्वाचे होत आहे की सिथ िैख्रश्वक भागीिार आख्रण इतर मानितािािी आख्रण ख्रिकास सांस्र्ा
ख्रिस्ती लोकाांच्या सांख्यामध्ये घट आख्रण ितथमान सांिभथ योग्यरीत्ा समजून घेण्यास सक्षम आहेत. मध्यपूिेतील अनेक
पाश्चात्त्य हस्तक्षेप "पख्रश्चमात् िारणा" िर आिाररत आहे, ज्ाची पूिेला गरज आहे. मांडळयाांचे आख्रण मध्यपूिथ
लोकाांचे दृष्टीकोण हे हस्तक्षेप आतापयंत ख्रिचारात घेतलेले नाहीत. मांडळी, व्यक्ती आख्रण सरकार ख्रिस्ती लोकाांच्या
साक्षी िर आख्रण मध्यपूिथ मिील ख्रिस्ती लोकाांच्या भख्रिष्याांिर प्रश्न करीत आहे. पररणामी, ख्रिस्ती समाज मांडळयाांच्या
आख्रण त्ाांच्या सांस्र्ेच्या भूख्रमकेचा पुनख्रिथचार करत आहे. "नागररकत्वातील भागीिारी" चा ख्रिख्रिितेचा नमुना आख्रण
मुस्िम आख्रण यहुिी लोकाांसोबतचे सहअस्स्तत्व, ख्रिस्ती लोक जगाला आख्रण प्रिे शाला हे अपथण करू शकतात
का? मांडळयाांची मध्यपूिथ पररषिे ची भख्रिष्यसूचक भूख्रमका नूतनीकरणासाठी, न्यायासाठी शाांतीसाठी आख्रण शाश्वत
मध्य-पूिथसाठी काय आहे?

आव्हानाांना सामोरे जाणे
या आव्हानाांना सामोरे जाण्यासाठी, MECC त्ा कामासाठी खालीलप्रमाणे िेगिेगळे नमुने तयार करत आहे:
1. मांडळी सांबांख्रित आख्रण ईश्वरख्रिज्ञान सांबांख्रित पररितथन घडिून आणण्यासाठी पूणथपणे प्रयत्न करीत आहे.
सामाख्रजक अन्यायामुळे िांख्रचत तसेच व्यापक ख्रहांसाचारामुळे िांख्रचत तरुणाांच्या महत्त्वाच्या भूख्रमकेिर जोर
िे ऊन त्ाांच्या सामान्य सेिेत मांडळी सांबांख्रित आख्रण ईश्वरख्रिज्ञान सांबांख्रित पररितथन घडिून आणण्यासाठी
पूणथपणे प्रयत्न करीत आहे. इां टरनेट आख्रण सामाख्रजक माध्यमाांमुळे तरुणाांना भेडसािणाऱया अडचणी
िाढल्या आहेत. ज्ामुळे त्ाांना या प्रिे शातील त्ाांच्या जीिनाच्या भख्रिष्याख्रिषयी प्रश्नख्रचन्ह ख्रनमाथण होत
आहे.
2. सहअस्स्तत्वाचे आिीच अस्स्तत्वात असलेल्या नमुन्याांचा ख्रिस्तार करणे, आिराख्रतर्थ्, आख्रण एकख्रनष्ठतेच्या
व्यापक ध्रुिीकरण्याच्या पाश्वथभूमीिरील िाख्रमथक ख्रिख्रिितेचा ख्रिस्तार करणे. MECC या प्रिे शातील
ख्रनिाथख्रसताांच्या हताश िु िथशेला प्रख्रतसाि िे ण्यासाठी आख्रण अनेक घरगुती कामगाराांसारख्या
स्र्लाांतररताांच्या गरजा पूणथ करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. MECC सिांसाठी न्याय आख्रण व्यिहायथ शाांतता
पुनसंचख्रयत करण्यासाठी िे खील कायथ करते. पख्रलस्तीांनी ख्रनिाथ ख्रसताांसाठी ख्रटकाऊ आख्रण न्याय उपाय नसणे
हे लक्षात घेतले पाख्रहजे, यरूशलेममिून आख्रण िेस्ट बँक मिून पख्रलस्तीांनी लोकाांची हकालपट्टी सांत आख्रण
स्स्र्ररीतीने सुरू राख्रहली, प्रिे शाच्या आसपासच्या इतर प्रिे शाांमध्ये पलीस्स्तनी लोकाांचे सतत िु लथक्ष आख्रण
भेिभाि याबद्दल ख्रिशेषत: ते ख्रचांतीत आहे. तुमच्या अन्यायकारक िागणुकीमुळे अनेक िषाथच्या
व्यिस्र्ापनासाठी आघात झालेल्या लोकसांख्येसाठी प्रख्रतष्ठा, हक्क आख्रण सांिी याचा अपमान होतो. MECC
चा पख्रलस्तीांनी ख्रनिाथ ख्रसताांचा सेिा ख्रिभाग (DSPR) ने हमीप्रमाणे समपथक आहे.
जतन करण्याच्या बहुतेक मांडळयाांच्या प्रमुखाांच्या दृढख्रनश्चयाने प्रोत्साख्रहत केले की MECC एक अांग म्हणून
अस्स्तत्वात असलेल्या सिथ आव्हानाांना तोांड िे त असूनही आख्रण ख्रिस्ती िमथशास्त्रज्ञ, मांडळी आख्रण समाजाची भािना
याद्वारे समर्थन व्यक्त केले आहे. ख्रिस्ती लोकाांमिील समन्वय आख्रण एकसांिता िाढिण्यामध्ये प्रयत्नशील आहे,
MECC सतत कायथ करीत आहे आख्रण पुिेमध्ये अख्रिक तेजस्वी ख्रिस्ताचा प्रकाश चमकािा अशी प्रार्थना करत आहे.
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विस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताह:
ध्येय 1968-2022
WCC ख्रिश्वास आख्रण आिे श आयोगाने हे साख्रहत् सांयुक्तपणे तयार केलेले आहे. ख्रिस्ती ऐक्याचा प्रचार
करण्यासाठी पॉन्टीख्रफकल पररषिे मध्ये 1968 मध्ये प्रर्म िापरले गेले.

1968

िे िाच्या गौरिाची स्तुती व्हािी (इख्रफसकरास पत्र 1:14)

1969

तुम्हाला स्वतांत्रतेकररता पाचारण झाले (गलतीकरास पत्र 5:13)
(रोम,इटलीयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1970

आम्ही िे िाचे सहकारी आहो (1कररां र्करास पत्र 3:9)
(ख्रनिे राल्टाइचच्यामठात, फेडरलररपस्िकऑफजमथनीयेर्ेपू िथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1971

... आख्रण पख्रित्र आत्म्याची सहभाख्रगता (2कररां र्करास पत्र 13:14)
(बारी,इटलीयेर्ेपूिथतयारीबैठक आयोख्रजत)

1972

मीतुम्हासएकनिीनआज्ञािे तो(योहान 13:34)
(स्स्वत्झलंडमिीलख्रजख्रनव्हायेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1973

प्रभु,आम्हालाप्रार्थनाकरायलाख्रशकि. (लूक 11:1)
(स्पेनच्याअॅबेऑफमोन्सेरातयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1974

प्रत्ेक ख्रजभेने येशू ख्रिस्त हा प्रभू आहे असे कबूल करािे (ख्रफख्रलपैकरास पत्र 2:1-13)
(स्स्वत्झलंडमिीलख्रजख्रनव्हायेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

१९७५ िे िाचाउद्दे श:ख्रिस्तामध्येसिथगोष्टी(इख्रफसकरास पत्र 1:3-10)
(ऑस्ट् े ख्रलयनगटातीलसाख्रहत्–ख्रजख्रनव्हा, स्स्वत्झलंडयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)
1976

आपणत्ाच्यासारखेहोऊ(1योहान 3:2)ख्रकांिा,आपणजसेआहोततसेबनण्यासाठीबोलािलेआहे
29

(कॅररख्रबयनकॉन्फरन्सऑफचचथचेसाख्रहत्. रोम,इटलीयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)
1977

आशेनेएकत्रख्रटकूनराहणे(रोमकरास पत्र 5:1-5)
(युद्धाच्यािेळीलेबनॉनमिीलसाख्रहत्. ख्रजख्रनव्हाये र्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1978

यापु ढेअनोळखीनाही(इख्रफसकरास पत्र 2:13-22)
(इां ग्लांडमिीलमँचेस्टरमिीलिैख्रश्वकगटातीलसाख्रहत्)

1979

िे िाच्यागौरिासाठीएकमेकाांचीसेिाकरा(1 पेत्र 4:7-11)
(अजेंख्रटनाचेसाख्रहत्–ख्रजख्रनव्हा,स्स्वत्झलंडयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1980

तुझे राज् येिो (मत्तय6:10)
(जमथनडे मोक्रॅख्रटकररपस्िक,बख्रलथनमिीलएकािैख्रश्वकगटातीलसाख्रहत्-ख्रमलानमध्येपूिथतयारीबैठक
आयोख्रजत)

1981

एकआत्मा-अनेक कृपािाने-एकशरीर(1कररां र्करास पत्र12:3b-13)
(ग्रेमूरफािसथ,यूएसएकडूनसाख्रहत्– ख्रजख्रनव्हा,स्स्वत्झलंडयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1982

हेप्रभू,सिथजणतुझ्यातत्ाांचेघरशोिूिे (स्तोत्रसांख्रहता 84)
(केख्रनयाचेसाख्रहत्-ख्रमलान,इटलीयेर्ेपूिथतयारी बैठकआयोख्रजत)

1983

येशूख्रिस्त-जगाचेजीिन(1 योहान 1:1-4)
(आयलंडमिीलएकािैख्रश्वकगटातीलसाख्रहत्–सेख्रलग्नी(बॉसी),स्स्वत्झलंड येर्ेपूिथतयारीबैठक
आयोख्रजत)

1984

आमच्याप्रभूच्याििस्तांभाद्वारे एकहोण्यासाठीबोलािले(1कररां र्करास पत्र2:2आख्रण
कलस्सैकरास पत्र१:२०) (िेख्रनस,इटलीयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1985

ख्रिस्तासोबतमरणापासूनते जीिनापयंत(इख्रफसकरास पत्र 2:4-7)
(जमैकाचेसाख्रहत्–ग्रॅां डचॅम्प, स्स्वत्झलंडयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1986

तुम्हीमाझेसाक्षीव्हाल(प्रेख्रषताांचीकृत्े1:6-8)
(युगोिास्व्हया(िोव्हेख्रनया)मिीलसाख्रहत्-गोिास्व्हयायेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत,)

1987

ख्रिस्तामध्येसांयुक्त-एकनिीनख्रनख्रमथती(2कररां र्करास पत्र 5:17-6:4a)
(इां ग्लांडमिीलसाख्रहत्-ताईझे,फ्रान्स येर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1988

िे िाची प्रीख्रत भीती घालिून िे ते (1 योहान 4:18)
(इटलीचेसाख्रहत्–ख्रपनेरोलो,इटलीयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1989

समुिायतयारकरणे:ख्रिस्तामध्येएकशरीर(रोमकरास पत्र 12:5-6अ)
(कॅनडातीलसाख्रहत्-व्हे लीख्रब्रज,इां ग्लांडयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1990

जेणेकरुनतेसिथएकव्हािे...जगानेख्रिश्वासठे िािा(योहान 17)
(स्पेनमिीलसाख्रहत्-माख्रद्रि,स्पेनयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1991

अहो सिथ राष्ट्ाांनो परमेश्वराचे स्तिन करा! (स्तोत्रसांख्रहता११७आख्रणरोमकरास पत्र१५:५-१३)
(जमथनीतीलसाख्रहत्-रोटे नबगथ एनडरफुलिा,फेडरलररपस्िकऑफजमथनीयेर्ेपूिथतयारीबैठक
आयोख्रजत)
30

1992

मीनेहमीतुझ्यासोबतआहे...म्हणूनजा(मत्तय28:16-20)
(बेस्ियमचेसाख्रहत्-ब्रुग्स,बेस्ियमयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1993

ख्रिस्तीऐक्यासाठीआत्म्याचेफळिारणकरणे(गलतीकरास पत्र 5:22-23)
(झायरचेसाख्रहत्–झुररचजिळ,स्स्वत्झलंडयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1994

िे िाचेघराणे:अांतःकरणातआख्रणमनातएकहोण्यासाठीबोलािले(प्रे ख्रषताांचीकृत्े 4:23-37)
(आयलंडचेसाख्रहत्–डस्िन,ररपस्िकऑफ आयलं डयेर्ेपू िथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1995

कोइनोख्रनया:िे िामध्येआख्रणएकमेकाांशीसांिाि(योहान 15:1-17)
(ख्रिश्वासआख्रणसुव्यिस्र्ेचेसाख्रहत्–ख्रब्रस्टल, इां ग्लांडयेर्ेपूिथतयारीबैठक आयोख्रजत)

1996

पाहा, मी िाराशी उभा आहे ि िार ठोकीत आहे(प्रकटीकरण3:14-22)
(पोतुथ गालचेसाख्रहत्–ख्रलस्बन,पोतुथ गालयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1997

आम्हीतुम्हालाख्रिस्ताच्याितीनेख्रिनांतीकरतो,िे िाशीसमेटकरा (२कररां र्करास पत्र 5:20)
(नॉख्रडथकइक्यूमेख्रनकलकौस्न्सलचेसाख्रहत्–स्टॉकहोम,स्वीडनयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1998

आत्माआपल्यालाआपल्यािु बथलतेतमितकरतो(रोमकरास पत्र 8:14-27)
(फ्रान्समिीलसाख्रहत्–पॅररस,फ्रान्सयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

1999

तोत्ाांचािे िम्हणूनत्ाांच्याबरोबरराहील,तेत्ाचेलोकहोतील (प्रकटीकरण21:1-7)
(मलेख्रशयाचेसाख्रहत्-बोसच्यामठात, इटलीयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2000

िे ििन्यअसोज्ानेआपल्यालाख्रिस्तामध्येआशीिाथिख्रिला(इख्रफसकरास पत्र 1:3-14)
(ख्रमडलईस्टकौस्न्सलऑफचचथचेसाख्रहत्–लािेनाथ,इटलीयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2001

मागथ,सत्आख्रणजीिनमीच आहे(योहान 14:1-6)
(रोमाख्रनयामिीलसाख्रहत्-िल्कन,रोमाख्रनयायेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2002

कारणतुझ्याबरोबरजीिनाचाझराआहे(स्तोत्रसांख्रहता 36:5-9)
(साख्रहत्सीईईसीआख्रणसीईसी-ऑग्सबगथ जिळ,जमथनीयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2003

ही आमची सांपत्ती मातीच्या भाांड्यात आहे (2कररां र्करास पत्र 4:4-18)
(अजेंख्रटनामिीलमटे ररयलचचथ-लॉसरुख्रबओस,स्पेनयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2004

माझीशाांतीमीतुलािे तो(योहान 14:23-31; योहान 14:27)
(अलेप्पो,सीररयामिीलसाख्रहत्-पलेमो,ख्रसख्रसलीयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2005

ख्रिस्त,मांडळीचापाया(1कररां र्करास पत्र 3:1-23)
(िोव्हाख्रकयातीलसाख्रहत्-ख्रपएस्टानी,िोव्हाख्रकयायेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2006

कारण जेर्े िोघे ख्रकांिा ख्रतघे माझ्या नािाने जमले आहेत तेर्े त्ाां च्यामध्ये मी आहे (मत्तय18:18-20)
(आयलंडचेसाख्रहत्–प्रोस्पेरस कां.ख्रकर्ल्रे ,आयलंड येर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2007

हा बख्रहऱयाांना ऐकण्याची ि मुक्याांना बोलण्याची शक्ती िे तो (माकथ7:31-37)
(िख्रक्षणआख्रफ्रकेतीलसाख्रहत्–फेव्हजेस,फ्रान्स येर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

31

2008

ख्रनरां तर प्रार्थना करा (1र्ेस्सलनीकरास पत्र 5:(12a) 13b-18)
(यूएसएमिीलसामग्री-ग्रेमूर,गॅररसन, यूएसएयेर्ेपूिथतयारीबै ठकआयोख्रजत)

2009

तुझ्या हाती ते एकजीि होतील असे कर (यहेज्केल37:15-28)
(कोररयाचेसाख्रहत्–मासेली,फ्रान्सयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2010

तुम्हीयागोष्टीांचेसाक्षीआहा(लूक24:48)
(स्कॉटलां डचेसाख्रहत्–ग्लासगो,स्कॉटलां डयेर्े पूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2011

ते प्रेख्रषताांच्या ख्रशक्षणात आख्रण सहिासात, भाकर मोडण्यात ि प्रार्थना करण्यात तत्पर असत (cf. प्रेख्रषताांची
कृत्े2:42) (जेरुसलेममिीलसाख्रहत्-सैिनाया,सीररयायेर्ेपू िथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2012

आपल्याप्रभुयेशूख्रिस्ताच्याख्रिजयानेआपणसिथबिलू (cf.1कररां र्करास पत्र 15:51-58)
(पोलांडचेसाख्रहत्–िॉसाथ,पोलांडयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2013

िे िआपल्याकडूनकायअपेक्षाकरतो? (cf.ख्रमखा ६:६-८)
(भारतातीलसाख्रहत्–बांगळु रू,भारतयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)
ख्रिस्ताचेख्रिभाजनझालेआहेका? (१कररां र्करास पत्र१:१-१७)
(कॅनडाचेसाख्रहत्-मॉस्न्ट् यल,कॅनडायेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2014

2015

येशूख्रतलाम्हणाला:मलाप्याियाला पाणी िे (योहान 4:7)
(ब्राझीलचेसाख्रहत्–साओपाउलो,ब्राझीलयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2016

प्रभूच्यापराक्रमीकृत्ाांचीघोषणाकरण्यासाठीबोलािले (cf.1पेत्र 2:9)
(लॅटस्व्हयाचेसाख्रहत्-रीगा,लाटख्रियायेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2017

समेट-ख्रिस्ताची प्रीती आम्हाला आिरून िरते (2 कररां र्करास पत्र 5:14-20)
(जमथनीचेसाख्रहत् –ख्रिटे नबगथ,जमथनीयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2018

हे परमेश्वरा तुझा उजिा हात बळाने प्रतापी झाला आहे (ख्रनगथम 15:6)
(कॅररख्रबयनमिीलसाख्रहत्–नासाऊ,बहामासयेर्ेपूिथतयारीबै ठकआयोख्रजत)

2019

न्यायआख्रणफक्तन्यायतुम्हीपाठपुरािाकराल(अनुिाि16:18-20)
(इां डोनेख्रशयातीलसाख्रहत्–जकाताथ,इां डोनेख्रशयायेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2020

त्ाांनीआमच्यािरअसामान्यियाळू पणािाखिला(प्रेख्रषताांचीकृत्े28:2)
(माल्टाकडीलसाख्रहत्-राबत,माल्टायेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2021

जो माझ्यामध्ये राहतो आख्रण मी ज्ाच्यामध्ये राहतो तो पुष्कळ फळ िे तो (cf. योहान 15:5-9)
(कम्युख्रनटीऑफग्रॅां डचॅम्पचेसाख्रहत्–अरे युस,स्स्वत्झलंडयेर्ेपूिथतयारीबैठकआयोख्रजत)

2022

आम्ही पूिथ ख्रिशेस तारा पाहून, त्ाला नमन कराियास आलो आहोां. (मत्तय 2:2)
(मध्यपूिथचचथऑफकौस्न्सल,लेबनॉनचेसाख्रहत्-पूिथतयारीचीऑनलाइनबैठकझाली)

32

विस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताहाच्या इवतहासातील प्रमुख तारखा
c 1740

स्कॉटलां डमध्येपेन्टेकोस्टलचळिळउभीराख्रहली,ज्ामध्येउत्तरअमेररकनसांबांिहोते ,
ज्ाांच्यापुनरुज्जीिनसांिेशामध्येसिथमांडळयाांसाठी आख्रण सोबत प्रार्थनासमाख्रिष्टहोत्ा.

1820

रे व्ह.जेम्सहॅर्ल्ेनस्टीिटथ याांनी ख्रिस्ती लोकाांच्या ऐक्याच्या पख्रित्र आत्म्याच्या िषाथिासाठी सांकेत
प्रकाख्रशत केले.

1840

रे व्ह.इग्नेख्रशयसस्पेन्सर,रोमनकॅर्ख्रलकिमाथतिमांतररत,"ऐक्यासाठी प्रार्थनेचे सांघटन" ते हे
सुचख्रितात.

1867

अँस्ग्लकनख्रबशपचीपख्रहलीलॅम्बेर्पररषित्ाच्याठरािाांच्याप्रस्तािनेतऐक्यासाठी प्रार्थना
करण्यािरजोरिे ते

1894

पोपख्रलओXIIIनेपेंटकॉस्टच्या सांिभाथमध्ये ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताह च्या सरािाला प्रोत्साहन
ख्रिले.

1908

रे व्ह.पॉलिॉटसनयाांनीसुरूकेलेल्या"चचथयु ख्रनटीऑक्टे व्ह"चे पख्रहलेख्रनरीक्षण.

1926

ख्रिश्वास आख्रण आिे श चळिळीने " ख्रिस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थनेचा सप्ताह" हे प्रकाशन करून
सुरुिात केली.

1935

फ्रान्सचेअबेपॉलकौटररयरयाांनी"ख्रिस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थनेचा सािथख्रत्रक सप्ताह" ची िख्रकली
केली. ख्रिस्त त्ाच्या इच्छे ने ऐक्य करतो, या प्रार्थनेच्या आिारािर समािेश केला आहे.

1958

युख्रनटे क्रेख्रटएन(ल्योन,फ्रान्स), मांडळयाांच्या ख्रिश्व पररषिे चा ख्रिश्वास आख्रण आिे श आयोगाने
प्रार्थना सप्ताहाच्या साख्रहत्ाची सहकारी तयारी केली.

1964

पोपपॉलVI आख्रणएर्ेनागोरसकुळख्रपता आम्ही सिांनी एकत्र व्हािे म्हणून मी येशूची प्रार्थना
एकत्र केली. (योहान 17)

1964

व्हॅख्रटकनIIख्रिश्वव्यापी फमाथणिर जोर िे तो की प्रार्थना ही ख्रिश्वव्यापी चळिळीचा जीि आहे
आख्रण प्रार्थना सप्ताहचे पालन करण्यास प्रोत्साख्रहत करतो.

1966

मांडळयाांची ख्रिश्व पररषिे चा ख्रिश्वास आख्रण आिे श आयोग, आख्रण ख्रिस्ती ऐक्याच्या प्रचारासाठी
सख्रचिालय (ख्रिस्ती ऐक्याच्या प्रचारासाठी पोांख्रटख्रफकल पररषि या नािाने आज ओळखल्या जाते)
याांनी प्रार्थना सप्ताह साख्रहत्ाची अख्रिकृत सांयुक्तपणे सुरुिात केली.

1968

ख्रिस्ती ऐक्याच्या प्रचारासाठी सख्रचिालय आख्रण ख्रिश्वास आख्रण आिे श आयोग याांनी सांयुक्तपणे
प्रार्थना सप्ताह साख्रहत्ाचा प्रर्म अख्रिकृत उपयोग केला.

1975

ख्रिश्वव्यापी स्र्ाख्रनक गटाने तयार केलेल्या मसुद्ाच्या मजकुरािर आिाररत प्रार्थना सप्ताह
साख्रहत्ाचा पख्रहला िापर केला. आख्रण 1975 चा प्रारां ख्रभक मसुिा तयार करण्यासाठी ऑस्स्ट् यन
गटाने ही योजना सिथप्रर्म हाती घेतली
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1988

ख्रिश्चन फेडरे शन ऑफ मलेख्रशया च्या उि् घाटनाच्या उपासनेत प्रार्थना सप्ताह साख्रहत्ाचा िापर
करण्यात आला, जे याांच्या िे शाांमध्ये प्रमुख गटाांना जोडले जाते.

1994

YMCA आख्रण YWCA मिून 1996 प्रख्रतख्रनिीसाठी आां तरराष्ट्ीय गटाने हा मजकूर तयार केलेला
आहे.

2004

ख्रिस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताहाची सांसािने ही ख्रिश्वास आख्रण आिे श आयोग (WCC) आख्रण
ख्रिस्ती ऐक्याच्या प्रचारासाठी पोांख्रटख्रफकल पररषिे ने (Catholic church) याांनी एकाच स्वरूपात
प्रकाशन आख्रण तयार करािे असा करार झाला.

2008

ख्रिस्ती ऐक्यासाठी प्रार्थना सप्ताहाच्या 100 व्या ििाथ पन ख्रिनाचे स्मरण ( पूिथिती, ि चचथ युख्रनटी
ऑकटे ि, प्रर्म 1908 मध्ये ख्रनरीक्षण करण्यात आले.)

2017

सुिारणाच्या 500 व्या ििाथपन ख्रिनाख्रनख्रमत्त, प्रार्थना सप्ताहाचे साख्रहत् 2017 एक जमथन ख्रिस्ती
व्यक्तीने तयार केले होते .
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