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సుత్ �: �ేవ�డ� �జయవంత�డ�! ప���త్�ా జ�ం�ే�ాడ�, జ�ం�ే�ాడ�, 

అ��గ�ం�ం��.  1 దిన. 29:11 (BSI), కీర� నలు 44:3-7, 1 కొరింథి. 15: 54-57 

 

�శ్శబద్  ఒప�ప్��ల�: 1 యోహాను 5:3-4 (BSI) 

కృతజ్ఞతల�: కీర� నలు 118:15-17 

మధయ్వ��త్త్వం: కీర� నలు 45:5 

��ా్వసుల�: 2 ����ం��య�లక� 2: 14( BSI) మ� ��్వ�ా ప్ర� స్థలమందును ���సుత్ నుగ���్చన జ�్ఞ నమ��క్క సు�ాసనను 

కనుపరచుచు ఆయనయందు మమ�్మను ఎల్లప�ప్డ� �జ�తస్వమ��� ఊ����ంచుచునన్ �వే���� ��త్ త్రమ�.  

న�్మన �లి్లల�, ���య్ర�్థ ల�, ఉ�ా��య్య�ల�, ��ా్వహక�ల� మ��య� �ాఠ�ాల �బి్బం�� అందర� ఉండ�వ్వం�� 

ఒక����కర� ��్ర�ంచు మ��య� �ల� ఉండం�� 

ఆత్మ �క్క ఫలం�� �� ం���� ర�్ల త�ం�� 

సు�ారత్ను పంచు��వడంల� �ెరౖయ్ం�ా ఉప�ప్ మ��య� �ే�క�ా ఉండం�� 

� ఆ��ా్వ��ల�, మ�రగ్దర్శకత్వం, జ�్ఞ నం, సదు�ాయం మ��య� రకష్ణను అనుభ�ంచం�� 

ఇతర�ల�- 

అ��ా్వసుల�: రోమా నుండి 10: 9 (BSI) అ�ేమన�ా–��సు ప్రభ�వ� � ��ట��� ఒప�ప్���, �వే�డ� మృత�లల�నుం�� ఆయనను 

ల���న� � హృదయమందు �శ్వ�ిం�న��డల, �వ� ర��ంపబడ�దువ�.. 

�ాఠ�ాలల�: రోమా నుండి 16:20 (BSI) సమ���న కరత్యగ� �ేవ�డ� �ా��నును � �ాళ్ల���ంద �ఘ�మ��ా �త�క 

��్ర ��్కంచును. 

మన ప్రభ���ౖన ��సు���సుత్  కృప �క� ���ై య�ండ�ను �ాక. 

�జయం ����� ఉం��, ప్రభ�! మ� �ిల్లల�, ���య్ర�్థ ల�, ఉ�ా��య్య�ల�, ��ా్వహక�ల� మ��య� �ాఠ�ాల �ిబ్బం���� 

�జయం ఇవ్వం��! 

భయం, ఒంట��తనం, ��ాశ, �సస్�యత, ఆం�ోళన మ��య� ఆత్మహతయ్ ఆల�చనల� 

��పం, �ేదు, �ే్వషం, అ��య్యం, దు�ా్మరగ్ం, చ��య�ల�, �న��ంప� మ��య� ��ంస 

 



అ����గయ్ం, వయ్సనం, దు��్వ��గం, బ�����ంప�, �ీ్వయ �� మ��య� �ర్లకష్య్ం 

అ��య్య���న �ా�ాయ్ం�ాల��ౖ, శత�్ర వ� �క్క అబ��ధ్ ల�, గందర��ళం, 

ఇతర�ల�- 

��సు ��మంల� __ �ాఠ�ాలల� శత�్ర వ�క� ఇ�్చన భ�� అం�� ����� �సు��ం��! 

మ� �ిల్లల�, ���య్ర�్థ ల�, ఉ�ా��య్య�ల�, ��ా్వహక�ల� మ��య� �ిబ్బం��� ఆ�ర్వ��ంచం�� 

ఆ��య్�్మక ��ల�్కల�ప�, �ా�ా��� నమ్మకం, ప�ా్చ��త్ పం మ��య� ప�నర��జ్వనం 

ప�నర�దధ్రణ, రకష్ణ మ��య� స�ధయ్ 

�జం, జ�్ఞ నం, ���చన, అంతరద్ృ�ి్ట, మ�రగ్దర్శకత్వం 

�ైరయ్ం, సదు�ాయం, రకష్ణ, ��ౖప�ణయ్ం, ������న �ామ�ా్థ �ల� మ��య� అవ�ాహన 

ఇతర�ల�- 

�్ార ర్థనల� తల�్ల ల�: మ� �్ార ర్థనలక� � �ాజ�య్��� జ���ం�, ����త్ మ��య� ప్రశంసలను �ీ్వక��ంచం��. ప్రభ�వ�, మ� MIP 

నంబర్లక� జ���ం�, ప్రపంచంల�� ప్ర� �ాఠ�ాలను �్ార ర్థనల� కవర్ �ేయం��. మ� ��తలను ��ంచం��, త��్వ�ా 

ప్రపంచ�ాయ్పత్ం�ా ఎక�్కవ వనర�లను అ�వృ��ధ్ �ేయవచు్చ మ��య� పంచు��వచు్చ. MIP � స్వచ్ఛం�ా మ��య� 

ఐకయ్ం�ా ఉంచం��. �్ార ర్థన �ే�� ప్ర� త�్ల�� � ఉ��� ��ల� �ాసత్వం�ా ఉండ�వ్వం��, ఆ�� �క� దగగ్ర�ా మ��య� 

దగగ్ర�ా ఉంట�ం�� మ��య� �్ార ర్థన శ��త్� ఇతర�ల�� పంచుక�ంట�ం��.. 

ఆ��ా్వ��ల�: కీర� నలు 20:5-9 


