
��క� ఇష్ట���న ���న్ �షయ�ల�—ఏక మనసుస్�� �్ార ��్థంచడం 

�రందర�ను, ����� క�డ ��ందర� �ీత్ �ల�ను ��సు త�్ల���న మ��యయ� ఆయన సహ� దర�ల�ను ఏకమనసుస్�� ఎడ�గెక 

�్ార ర్థన �ేయ�చుం����. అ��  1:14. 

ఇట�వల ��ను ఒక సమ���శంల� �� ��న్��త��ా� ప్రక్కన �ల�వబ��, �తే�ల��త్  �ా�ల �ా�ను ఆ�ా��సూత్  ఆనందం�� ఏ��్చను. 

��మ� సుత్ �సుత్ నన్ప�ప్డ� మ� హృదయ�ల� ఒక్కట�. వందల��� మం�� �ీత్ �ల� మ� చుట�్ట  ఉ��న్ర�. అక్కడ �ల�వబ�� ఉండటం 

వలన �� హృదయం ఉ�� ప్ం�� �� �ం��. ఒ�� ��్రమ�� ఒ�� ఉ�ేద్శమ� క��� ఐకయ్మ��ా ఉండ�ట అ���� ఖ�్చతమ��ా ��క� 

ఇష్ట���న �షయ�లల� ఒకట�. 

'ఏకమనసుస్' అనన్ ప����� �ా్ట � ంగ్స్ �షయసూ�క ���క� మ�ల పదం 'హ� �త�మ��ోన్' అ� మ��య� ��� �క్క �ర్వచనం 

ఇల� �ె�యజ�సుత్ ం��: "ఏకమనసుస్��, ఏక���వం�ా, ఒ�� సమయంల�," ఏకమనసుస్�� �ేయ� ప�ల� అంద��� ఒకట��ా �యే�న�� 

మ��య� శ��త్వంత���న�� ఏ�ో  ���� ఉంట�ం��. ఇ�� ప్ర�యే్��ం� �్ార ర్థనల�� సతయ్ం. మ�మ్స్ ఇన్ ��్రయర్ ల� �ీత్ �ల� ఏకమనసుస్�� 

�్ార ��్థంచడం అ�� �షయం ��క� �ల�వకట్టల����. 

 ఇతర�ల�� �్ార ��్థంచడం అంట� �్ార ర్థనను ఇతర�ల�� పంచు��వడం అ���� ��ను��ర�్చక���న్ను. ���� క����గల మ��య� బ��ా 

మ�ట�్ల � ేస్వ��వమ� �ాబట�్ట  ��ల� సులభం�ా ���� �్ార ర్థన �సేూత్  ఉంట�, ఇక �� �్ార ర్థ�� ఉంట�ం��. ఏకమనసుస్�� �్ార ��్థంచడం 

అ���� ఒక  సమ�హమ�ల� ఇతర�ల�� క�� ి�్ార ��ధ్ంచడం అ� ��ను ��ర�్చక���న్ను. �్ార ��్థం�ే ప్ర� ఒక్కర� �్ార ర్థనల� 

�డ��యల�నట�వంట� ��గ��� ఉ��న్ర�. �నన్ �్ార రధ్నల� అంట� ఎక�్కవ �్ార రధ్న. ఎందుకంట� �నన్ �్ార ర్థనల� ��ల� మం�� క�� ి

�ాల�గ్ ంట�ర�. �ాబట�్ట  ఏకమనసుస్�� �్ార ��్థంచడం అ���� �ా్వర్థప���త���న�� �ాదు, ఇ�్చన సమయమం�� �� హృదయంల� 

ఉనన్దం�� వయ్కత్పర�సూత్  ��ే� �్ార ర్థన �ాదు. అంద��� ���� కల�ప���� ���� �ాట� క��ి �్ార ��్థం��ల�� ఆశ మ��య� అవసరత 

క��� ఉండడం. ఇతర��� �్ార ర్థనల� �ాల�పంచు��వడం మం���. 

 సమ�జమ�ల� �్ార ��్థసుత్ నన్ప�ప్డ� ఒక్క �షయ���� ఒ�� సమయంల� కట�్ట బ�� ఉనన్ప�ప్డ�, ఆ �షయం ప���త్�ా �్ార ర్థనల� 

ఉంట�ం�� అ� ��ను గ���ం��ను. �్ార ర్థనల� �ాల�గ్ ���ార� ప�����ధ్ త్మ న���ింప� ప్ర�ారం�ా �్ార ర్థనల� సహక���ాత్ ర�. �్ార ర్థన 

అం�ా�న్ మనం ������ట�్టనట్ల��ే, ఎ��న్ �నన్���న �షయ�ల ��సం ఒకట� త�ా్వత మ��కట� 

 �్ార ��్థంచడం జర�గ�త�ం��. మన�� వ�్చన �్ార ర్థ��వసరతను ���� ��� గ���ం� ఆస��త్�� �్ార ��్థంచడం, �వరం�ా మ��య� 

�ణ్ణం�ా ఆ �షయం ��రక� �్ార ��్థంచ నుం�� మనమ� ������� ��మ�. ఒక్క �్ార ర్థ��వసరత ఒ�� సమయంల� �్ార రధ్నల� ఏ��భ�ం�, 

అ�న్ ��ణ�ల�్ల ను, �వరం�ా ఆ �్ార ర్థ��వసరత ప్రభ�వ� వదద్క� �ేబ���ే అ�� ఎం�� శ��త్వంత��� ఉంట�ం��. ఇతర�ల�� �్ార ��్థంచడం 

మన �్ార ర్థ��సమయ�నన్ంతట�� ఎం�� సుసంపనన్ం�ా �సేుత్ ంద� ��ను కను����న్ను, ఎందుకంట� ప్ర� �ీత్ � తనక�నన్ �నగ��� 

హృదయ��న్మ�టల�� �్ార ��ధ్ంచుటక� �సుక�వసుత్ ం��. �వే�డ� ఒ��్కక్క���� వయ్��త్గతం�ా మనంద����ను అసమ�న���న ����ా 



మ�ట�్ల డ���డ�. �వే���� సం���ిసూత్  ���� ఇతర�ల�� పంచు��వడం ��్వ�ా కల� ి��ే� �్ార ర్థన సమ్మ� గల�ై మ��య� 

సూకష్్మం�ాను క��� అతయ్దుభ్తమ��ా ఉంట�ం��. ��ను అ�� ఒంట���ా �ేయల�ను. 

 ఏకమనసుస్�� �్ార ��్థంచడం ��్వ�ా ��ను �వే�� శ��త్� అనుభ�ం��ను అ���� ప���త్�ా సతయ్���న��. త�పి్�� �న�ా�� ��సం ... 

బ�ధప��ేా�� ��సం ... దూరం�ా ఉనన్�ా�� ��సం ... భయభక�త్ ల�� అంగల���్చ �ా����సం ��ను గ�� ప�ల� �్ార ��్థంచడం ��క� 

సంభ్రమ��న్ క���ం�ం��. మ��య� ప్రశసత్���న �వే�� ��ఱ�్ఱ ల ��రక� కల� ి�వ్రం�ా �్ార ��ధ్ంచడంల� �వే�� శ��త్ సప్ష్టం�ా 

ప్రతయ్కష్పరచబడ�త�ం��. ఇల�ంట� అనుభవం మ��కట� ల�దు. 

����సత్వ ��తంల� మనమ� కల�ి నడవ����� ఉ�ేద్�ంచబ��్డ మ�. బ�ౖ�ల్ ల� �్ార ర్థనను గ���్చన అ��క �ా�ాయ్ల� ఇతర�ల�� క��� 

��ే� �్ార ర్థనల� గ���ం�ే ఉ��న్�. ఒంట���ా �్ార రధ్న �యేడంకంట� ఇతర�ల�� కల�ి �్ార ��్థంచడం ననున్ ఎక�్కవ�ా �్ార ర్థనల� 

దృ�ి్ట����ల� �ేసుత్ ం��. ఇతర�ల ��ా్వసం �ా�� �్ార ర్థనల� వయ్కత్పరచబడడం ��ను ��నప�ప్డ�. ��ను బలపర్చబ��్డ ను. 

�నయమ��� మన�న్ మనం త��గ్ంచు���, ఇతర�ల�� కల�ి �్ార ��ధ్ం�నప�ప్డ� ఒక����కరమ� �ెం��న�ా���ా, కల�ి ప� 

�యే��ా���ా మ��య� ఒక్క క�ట�ంబమ��ా మనమ� ఉ��న్మనన్ ��పప్ ��వనను �వే�డ� మనక� క����ాత్ డ�. మ�మ్స్ ఇన్ 

��్రయర్ ��్వ�ా ఈ శ��త్వంత���న �్ార ��్థం� ేమ��ాగ్ �న్ ��ను ��ర�్చక�నన్ందుక� ఎం�� కృత�్ఞ �ా��. ఇ�� ��క� అ� �ి్రయ���న 

�షయ�లల� ఒకట�. 


