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     కాపర ియొక్క ఉత్తరము 
                                                                                                                        మార్చ్/ఏప్రీల్ 2023 

 
ప్రంచ వ్యాతంగా ఉననటువంటి బిలీవర్స  ్ఈసరన్ చర్స్ఆర్స  ్బిషప్స ,్ బిషప్స ,్  ప్రీస్ట్స ,్ డీకన్ పాదర్స ,్ ఎవ్యంజెలిస్ట్స ,్ కరుణ సహోదరీలకు, మర్చయు నమమకమైన 
విశ్వాసులందర్చకీ తండ్రి, కుమార, ర్చశుద్ధధతమ నామమున ఆశీర్వాధములు మర్చయు శుభములు కలుగును గాక. ఆమేన్! 
 
 క్రీసుతనందు ప్రియమైనవ్యర్చకి, 
 

తండ్రి, కుమార ర్చశుద్ధధతమ నామమున మీకు క్రు, కనికరము మర్చయు సమాద్ధనము కలుగునుగాక 

 మహా శ్రమల కాలము  అనేది ర్చశుదద సంఘము యొకక అతాంత ప్రాముఖ్ామైన కాలముగా వుననది , యేసుతో కలిసి సిలువపై తన మరణము, 
సమాది చెయబడటము మర్చయు పునరుత్థథనం వరకు మనము ఈ ప్రయాణము చేస్తతము. 
 ఇపుడు మనము ఈ  సంవత్ర్వన శ్రమల కాల చివర్చ  భాగమైన ర్చశుదద వ్యరములోనికి  వసుతనానము, 'ర్చశుదద వ్యరము ' అని పిలువబడే ఈ  
దినములు  ఏప్రిల్ 3న ప్రారంభమై 9వ తేదీ ఈససర్స ఆదివ్యరముతో ముగుసుతంది, ఈ కాలములో మీరు, ప్రారథన, ఉవ్యసము, మన చుట్టస 
ఉననవ్యర్చకి క్రీసుతను, తన మాదిర్చని  కనరుచుటకు ఉద్దదశపూరాకంగా ఎంచుకోవడం ద్ధార ఈ ప్రయానములో మీరందరు ఆధ్యాత్మమకంగా  ఎంతో 
బలడి అనిన విధ్యలుగా ఆశీరాదించబడ్డారని నేను నముమతూ ప్రార్చథసుతనానను.  
మనము తారలో ర్చశుదద వ్యరంలోనికి ప్రవేశంచబోవుచుండగా, బిలీవర్స్ ఈసరన్ చర్స్  విశ్వాసులైన మీరందరు తకుండ్డ చేయవలసిన కొనిన 
విషయాలను నేను మీకు సిఫారు్ చేసుతనానను. 
 మొదటిది: మీ స్తథనిక పార్చష లో ర్చశుదద వ్యరములో జరుగు అనిన ప్రారధన కూడికలకు తకుండ్డ పాలుంచుకోనుటకు ఉద్దదశపూరాకంగా  
ఎంపిక చేసుకోనుము. ఈససర్స ఆదివ్యరమున మనము మన ప్రభువైన యేసుక్రీసుత పునరుత్థథనమును మన హృదయాలలో ఆనందము మర్చయు 
సంతోసముతో జరుపుకుంటు నీ కొరకు నా కొరకు క్రీసుత పునరుత్థథనుడై త్మర్చగి లెచనని చెపుకోనుచూ ర్చశుదద బలలలో పాలు ంచుకోనవలెను.  
రండవది: ఇతరులతో అంతరగత సాసథత మర్చయు పునరుదధరణను తీసుకువచే్ క్రీసుత పునరుత్థథనం యొకక నిరీక్షణ సంద్దశ్వనిన ంచుకోనుటను 
కొనస్తగించుటకు మిముమను మీరు సమర్చంచుకోనుము. ఇదియె మనము 1 కొర్చంథీయులు వ్రాసిన త్రిక  15వ అధ్యాయం 3, 4వ వచనాలలో 
మనం చూసుతననటులగా అపొసతలుడైన పౌలు మర్చయు అదిమ చర్చ్ ఫాదర్స లు ప్రకటించి, మనకు అందించిన సంద్దశమై యుననది. 
నాకియానాబడిన ఉద్దశమును మొదట మీకు అగించిత్మని  .అద్దమనగా , లేఖ్నముల ప్రకారము క్రీసుత  మన పాముల నిమితతము 
మృత్మపొందెను, సమాధిచేయబడెను, లేఖ్నముల ప్రకారము మూడవదినమున లేబడెను  అను విషయానిన మీరు నమమతూ మీ సమాజములో 
అనారోగాంతో ఉననవ్యర్చ గుర్చంచి  ప్రార్చథంచడ్డనికి, వ్యర్చపై  శ్రదధ వహంచడ్డనికి సమయానిన కేటాయంటం ద్ధార్వ మీరు ప్రత్మరోజూ దీనిని 



చేయవచు్ను; దుుఃఖ్ం మర్చయు  నిర్వశలో వుననవ్యర్చని ఒద్ధర్డం, పేదలు మర్చయు అవసరతలో వునన వ్యర్చయెడల  శ్రదధ వహంచి  మీ 
మాటలలో మర్చయు క్రియలలో దయా గుణం కలిగి ముందుకు స్తగుము. 

మూడవది: మీ కుటుంబంలో గాని ,  మీ ఇరుగుపోరుగువ్యరు గాని  లేద్ధ మీరు  నిచెసె  ప్రద్దశంలో ఎవరైనా వ్యర్చ  జీవితంలో కషసతరమైన 
సంక్షోభాలను ఎదుర్కంట్ట వుననయెడల , క వెల వ్యర్చకి  ప్రతేాక ప్రారథనలు అవసరమైనయెడల   అలంటి వ్యర్చని మీరు   క రోజు  మీతో 
పాటు చర్చ్కి రమమని ఆహాానించుము మర్చయు విశ్వాసులైన మీరు మీ కార్చతో కలిసి ద్దవుని వ్యగాదనాలపై విశ్వాసం మర్చయు నమమకము వుంచి 
వ్యర్చ కొరకు ప్రార్చథంచవచు్ను. 
నాలుగువది: ర్చశుదద సంఘమునకు మర్చయు సమాజానికి సేవ చేయుటకొరకు ప్రభువు మన సంఘాల నుండి   అనెక మంది యువత్మ 
యువకులను లెపులగున ప్రత్మరోజూ ప్రార్చథంచడ్డనికి మీ సమయానిన కేటాయంచండి . మన ప్రభువైన యేసుక్రీసుత ర్చ. మతతయ 9వ అధ్యాయం 
37 - 38 వచనాలలో ఇల  ప్రార్చథంచమని మనకు ఆజాాపించాడు. “కోత విస్తతరమేగాని నివ్యరు కొదిదగా ఉనానరు గనుక తన కోతకు 
నివ్యర్చని ంపుమని కోత యజమానుని వేడు కొనుడని తన శష్యాలతో చెప్పను. 

 మీ పిలలలు ద్దవుని పిలుపును అందుకోవ్యలని మర్చయు దెవుని  సేవ చెయుట అనెది వ్యర్చ  జీవితంలో  అతాంత శ్రెషస  మైనదిగా  వ్యరు 
ఎనునకొనులగున మీరు ప్రత్మరోజూ వ్యర్చ కోసం ప్రార్చథంచుట కోరకు మీరు వాకితగతముగా  నిరణయము తీసుకోనుము. 

 ఐదోది: చివర్చగా క్రీసుత నందు  నా ప్రియమైన  సహోదర్చ సహోదరులర్వ , మన నిరీక్షణకు పునాది క్రీసుత యొకక పునరుత్థథనమైయుననది, ఇది 
మరణమునకు మించిన జీవితం గూర్చ్న నిరీక్షణను అందించడం ద్ధార్వ జీవితంలోని కషసతరమైన ప్రశనకు సమాధ్యనమును అనుగ్రహసుతంది. 
మన ప్రభువు  జీవిసుతననందున, మనము రేటి ధినమును  ధైరాంగా, మర్చయు నిరీక్షణతో ఎదురోకగలము. ఎందుకనగా ర్చ. యోహాను  
14:19లో చెపినటులగా ఆయన జీవిసుతనానడు కావున మనం కూడ్డ జీవిస్తతము. కావున, మీరు ఎనిన కష్టసలు ఎదుర్కనాన ప్రత్మరోజు నిరీక్షణతో 
మర్చయు స్తనుకూల దృకథంతో జీవించండి మర్చయు పునరుత్థథనుడైన ప్రభువుపై మీ నమమకానిన ఉంచడ్డనికి ఎననడును సిగుగనందవదుద. మీ  
ఆతీమయ  తండ్రిగా, నేను ఈ ప్రయాణంలో మీతో కలిసి ఉనానను మర్చయు ప్రత్మరోజూ మీ కోరకు ప్రార్చథసుతనానను. 

ఆయన నితాతాపు  వెలుగులో జీవించడ్డనికి మన పునరుత్థథ ప్రభువు యొకక క్రు మర్చయు కనికరముతో మనము అనుదినము 
బలరచబడుదము గాక ! 

 

  
 
        ర్చశుదద సంఘ సేవలో, 
       క్రీసుతలో మీ ఆతీమయ తండ్రి, 
 

 

 
అథనేసియస్ట్ యోహన్ ప్రథమ మెట్రోపాలిటన్ 


