
ప్ర��న �ల�వల� మ��య� మ�రగ్దర్శక సూ��్ర ల� 

ప్ర��న���న నమ్మ�ాల� 
మ�మ్స్ ఇన్ ��్రయర్ ఇంట��న్షనల్ �క్క ��ా్వసం �క్క �వరణ క� ��సు���సుత్ � తమ ������� స్వంత రకష్క���ాను, ప్రభ�వ� 
�ాను  అం��క��ంచుట మ��య� ��సు� తమ �ేవ���ా అం��క��ంచుట అను �ాట��� ��మ� కట�్ట బ�� య���న్మ�. 

�్ార ర్థన ��్వ�ా �వే�డ� మన �లి్ల ల తరప�న మ��య� �ాఠ�ాలల తరఫ�న తన శ��త్� �డ�దల �ే�ాత్ డ� ��మ� �శ్వ�సిుత్ ��న్మ�. మ� 
��ా్వసమ� మన �్ార ర్థనలను ఆల��ం�, జ�ాబ�లను దయ�ేయ� �ేవ��యందు ఉనన్��. 

ప్ర��న ఉ�ేద్శమ� 
���ా సంస్థ �క్క �వరణ: మ�మ్స్ ఇన్ ��్రయర్ ఇంట��న్షనల్ �్ార ��ధ్ంచుటక� తల�్ల లను సమక�ర్చడం ��్వ�ా ప్రపంచ�ాయ్పత్ ం�ా 
�లి్లలను మ��య� �ాఠ�ాలలను ���సుత్  ��సం ప్ర���తం �సేుత్ ం��. 

దర్శనమ� �క్క �వరణ: ప్రపంచమ�ల�� ప్ర� �ాఠ�ాల �్ార ర్థన�� కపప్బ��� అ���ే మ� దర్శనమ�. 

మ�ఖయ్ �్ార ��నయ్తల� 
• �దట �వే�డ� 
• ��ండవ�� క�ట�ంబమ� 
• మ�డవ�� ప��చరయ్ 

మ�ఖయ్ ర�పమ� మ��య� ���నమ� 
• ఏ��భ�ం� �్ార ��ధ్ంచుట 
• ��ల�గ� దశల��ా �్ార ��ధ్ంచుట 
• �ా�ాయ్ను�ారమ��ా �్ార ��ధ్ంచుట 
• ప్ర�యే్క���న అంశమ� ��రక� �్ార ��్థంచుట 
• సు�ారత్ పర���న �్ార ర్థన 

మ�రగ్దర్శక సూ��్ర ల� 
��మ� ఆయన న���ింప��� ౖమ��య� ఆయన స�యం�� ౖసంప�ర్ణమ��ా ఆ��రప��న ప్రభ� ��సులమ�.  
��మ� రథమ�లను బట�్ట  ల��� గ�ఱ్ఱమ�లను బట�్ట  అ�శయపడమ�, �ా� �వే��ెనౖ ��హ� �ా ��మమ�నుబట�్ట  అ�శయపడ�దుమ�. 
��రత్నల� 20:7 
మ��� �శయ్త్వమ� �యే�ట మ��య� ���� �సత్��ంప �ే�� ప��చరయ్. 

�శయ్త్వమ�: ఎల� �్ార ��్థం��ల� ��మ� �ీత్ �లక� బ� ���ాత్ మ�. 
�సత్రణ: ప్ర� �ాఠ�ాల ��రక� ఒక గ�� ప� �్ార ��ధ్సుత్ ం�� 

మ�మ్స్ ఇన్ ��్రయర్ ల�  ��వ �యే�టక� �లి�వబ��్డ మ�. 
ఈ ప��చరయ్ మ��య� దర్శనమ�నక� ��్రమ య��రధ్త �్ార ��ధయ్ం వ��ంచ����� ��మ� బ�ధయ్త వ���ాత్ మ�. 
��మ� �ె�ౖక���న, దయగల, �మ��్శంచ� ఆత్మ�� �ీత్ �లను �� �ిసూత్ , �� ్ర తస్��సూత్  మ��య� �దిధ్పర�సూత్   బ�ౖ�ల్ �ీత్ � వల� ఒక్క 
ప�ర�ష�డ� ఒక �ీత్ � �క్క ల�ౖం��క సంబం����� మ�����కరమ��ా ఉంట�మ�. 
తల�్ల లక� �� ్ర ��స్��న్ మ��య� ���కష్ణను �చెు్చ సం�ేశమ� ��మ� క���య���న్మ�. 
��మ� ఖ�్చతం�ా ��పయ్తను �ాట��ాత్ మ�. 
గ�� ప�ల� �్ార ��్థం�న�� గ�� ప�ల��� గ�పత్మ��ా ఉంట�ం��. 
�ిల్లల ��రక� మ��య� సూ్కళ్ల  ��రక� �్ార ��్థ�ాత్ మ�. 
��మ� ఇతర�ల స�య సహ�ాలను  అ��ధ్ం� ేగ�� ప� �ాదు. మ�మ్స్ ఇన్ ��్రయర్ ఇంట��న్షనల్, ఎట�వంట� �్ార మ�ఖయ్���న 
�ారణ���నపప్ట���� ఇతర�ల స�య సహ�ా�ాలను ఆ��ధ్ం� ేగ�� ప� �ాదు. బయట� �ాజ��య మ��య� �ామ��క సమసయ్లల� 
�ాల�గ్ నడం అ���� వయ్��త్గత �్ార �ప��కన మ�త్ర�� ఉంట�ం��. ఎట�్ట  ప���ి్థత�ల�్ల ���ౖ� మ�మ్స్ ఇన్ ��్రయర్ అ�� ��ర� బయట� ఇతర 
సమసయ్ల�� క��ి ఉప���ంచక�డదు. 
మ�క� ఆ��్థక స�యం ��ే� �ా����, మ� �క్క అత�య్నన్త���న, వృ�త్పర���న సతయ్ ప్రమ�ణ�ల��, ఖ�్చతత్వమ��� మ��య� 
సవయ్త�� ��మ� �వే�� ఎదుట �ె�యపర��ాత్ మ�. 
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