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        ఆసియా డపు యువతకు చెవి యొగ్గటం 

ప్రస్తుతానికి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆసియా ఖండం నుండి యువకులు తైజే కు మరియు 
“నమ్మిక యాత్ర” ఎంతోమంది యవ్వనస్థులను ఆసియా ఖండం లోని వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగే 
కూడికలలో వీరందరినీ ఒకేచోటికి చేరుస్తుంది. మాలో కొంతమంది సోదరులు బంగ్లాదేశ్ మరియు 
దక్షిణ కొరియా దేశాలలో నివసిస్తున్నారు. మిగిలిన సోదరులు తరచూ ఈ ఖండాన్ని సందర్శిస్తూ 
వుంటారు.

అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో మాలో కొంతమంది మయన్మార్, చైనా, ఉత్తర మరియు దక్షిణ కొరియా 
మరియు భారతదేశాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ సందర్శనలో భాగంగా ఎవరైతే క్రీస్తు కోసం సామజిక 
న్యాయం మరియు శాంతి కోసం కృషి చేసేవారిని అర్ధం చేసికుని వారిని వారు చేస్తున్న క్రియలను 
బలపరచి మా యొక్క ఐక్యమత్యం ద్వారా వారిని ధృడపరచాలన్న కోరికను కలిగియన్నానన్న 
విషయమును వారికీ తెలియపరచాలని అనుకున్నాను. ఈ విషయమై మేము కొన్ని ప్రశ్నలను 
సంధించి తద్వారా వారు చేస్తున్న క్రియలను బట్టి వారి జీవితాలను ఏ జీవిస్తున్నారో 
ధ్యానించేందుకు సహాయపడతలచాము.

మయన్మార్ లో ప్రజాస్వామ్యం కోసం పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ 
కొద్దిమంది క్రైస్తవులు ప్రజాస్వామ్యం కోసం వారి భవిష్యతును తీర్చి దిద్దుకొనే దిశగా 
శిక్షణ పొందుతున్నారు. మాకు విద్యాభివృద్ధి కావలి అని ఒక యువకుడు అన్నాడు, మరొకతను 
మాకు అన్నిటి కంటే దయ కావలి అని జవాబిచ్చాడు. ఎంతో సుందరమైన ఈ దేశానికి అక్కడ 
నివసించే భిన్న జాతుల ప్రజలు మరింత అందాన్ని జోడిస్తారు. కాని చాల సంఘాలు మరియు 
వర్గాలు భరించలేనంతగా విభేదాన్ని వివక్షతను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఐనప్పటికీ, అందరికి 
అంగీకారయోగ్యంగా ఆమోదయోగ్యంగా వారి సమస్యలు పరిష్కరింపబడటానికి ప్రయత్నాలు 
కూడా జరుగుతున్నాయి. ప్రకృతి సిద్ధమైన వనరులు ఉత్పత్తులు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పటికీ 
స్థానిక ప్రజలకు వాటి ద్వారా ఎటువంటి లబ్ది పొందలేరు.

అందరికీ ఒక ప్రశ్న: మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలపరచేందుకు మనం ఏమేమి చేయగలం ?

చైనా దేశంలోని బీజింగ్ నగరంలో జరిగిన ఒక ప్రార్ధనా కూటమి 150 మంది యవ్వనస్థులను 
భాగస్వాములను చేసింది. వారిలో ఒకరు మాకు తెలియపరచాలనుకున్న విషయమేమిటంటే 
వాస్తవానికి వారి యొక్క ఆర్ధికాభివృద్ధి మాత్రమే బయటకు కన్పిస్తుందని, కాని చాలా మంది 
శూన్యంలో ఉన్నారని, అనగా వారికి దిశా నిర్దేశాలు గాని వారి జీవితానికి ఒక అర్ధం కాని లేవని 
పేర్కొన్నాడు.

అందరికీ ఒక ప్రశ్న: భౌతికపరమైన సంపదలు కాకుండా నా జీవితానికి అర్ధాన్నిచ్చి , నా జీవిత 
పయనపు గమ్యాన్ని సూచించేదేమిటి ?

అక్కడినుండి మా సహోదరులలో ఒకరు ఉత్తర కొరియాకు వెళ్ళారు. ప్రచ్ఛన్న యుద్ధపు 
సంఘటనలు ఆ ప్రాంతాలలో ప్రమాదకరంగా ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఉత్తర మరియు దక్షిణ 
కొరియాల యొక్క విభజన రెండువైపులా అసంఖ్యాక ప్రజలను తీవ్రంగా గాయపరచింది.

ఉత్తర కొరియాతో మాకున్న బాంధవ్యం మమ్మల్ని 1997 వ సంవత్సరానికి తీసికు 
వెళ్తుంది,అప్పుడు సంభవించిన భయంకరమైన కరువు వేలాదిమంది ప్రాణాలను బలి తీసికుంది. 
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ఆ సమయంలో సహోదరుడు రోజర్ యొక్క చొరవతో వెయ్యి టన్నుల ఆహార పదార్ధాలను మేము 
పంపిణీ చేయటం జరిగింది. ఆ తరువాత “ఆపరేషన్ హోప్” అనే క్రియ ద్వారా మేము అక్కడి 
ఆస్పత్రులకు సహాయం చేయడం మొదలుపెట్టాము. ఐరోపాలో మేము కొంతమంది ఉత్తర కొరియా 
డాక్టర్లకు శిక్షణాతరగతులు కూడా నిర్వహించాము. ఒక సహోదరుడు ఆ దేశాని సందర్శించడం 
జరిగింది తద్వారా విలువైన మానవీయ సంబంధాలు ఏర్పడినాయి. 

ఈ రోజు ఆపేక్షలు చాలా పెద్దవి. ఈ దేశం అత్యంత తీవ్రంగా వేరుచేయబడింది. ప్యోంగ్యాంగ్ లో 
మేము ఉత్తర కొరియా “రెడ్ క్రాస్” ప్రతినిదులచే ఆహ్వానిమ్పబడి మన్నన చేయబడినాము. తైజే 
అనేది ఎటువంటి ప్రభుత్వేతర సంస్థ కాదని అది ఒక మతపరమైన సంఘమని నేను వారికి చెప్పడం 
జరిగింది. ఐనను భౌతికపరమైన తోడ్పాటు కంటే కూడా మాకు వ్యక్తిగతంగా ఈ పరిస్థితులను 
ఎదుర్కోవడం చాలా ఆవశ్యకమనిపించింది. దానికోసమై చర్చి మూసి వున్నా వారాలలో కూడా 
పట్టు విడువకుండా చర్చి కి వెళ్ళడం జరిగింది. ప్యోన్గ్యోంగ్ లో ఉన్న ఒకే ఒక కథోలిక చర్చిలో 
మేము ఒక ఉపదేశిని కలిశాము ఎందుకంటే అక్కడ కథోలిక గురువులెవరు లేరు. ఇంకా మరి రెండు 
పెంతుకోస్తు చర్చీలలోని పాస్టర్లను కూడా కలిశాము. ఆయా దేవాలయాలలో మేము మౌనంగా 
ప్రార్ధించాము. ఆ మౌనం మాకు ఎంతో గొప్ప సార్ధకతనిచ్చింది ఎంతగా అంటే మేము ఆ దేశానికి 
వెళ్ళింది, ఈ మౌనాన్ని వాళ్ళతో పంచుకోవడానికేనేమో అన్నంతగా.  

అందరికీ ఒక ప్రశ్న: వేరు చేయబడినటువంటి పరిస్థితులలో అది అత్యంత దగ్గరగా కాని, 
లేదా ఎక్కడో దూరాన కాని, నాయొక్క సందర్శనల ద్వారా ఆ ఉధృతిని తగ్గించగలగడానికి నేనేమి 
చేయగలను?

బూసన్ లో, దక్షిణ కొరియా, మేము అంతర్జాతీయ క్రైస్తవాలయాల కు సంబంధించిన ఒక సాధారణ 
సభలో పాల్గొన్నాము. అనేక రకాల పేర్లతో పిలువబడే క్రైసత్వుల భాగస్వామ్యంచే ఆ సభ ఎంతో 
సుందరంగా కన్పించడంతో ఒక ప్రశ్న నన్ను నా హృదయాన్ని పెకలించింది- ఎందుకు మనమంతా 
వేరుగా ఉన్నామని ?

అందరికీ ఒక ప్రశ్న: క్రైస్తవులు, పురాతనమైన ప్రఖ్యాతిగాంచిన చర్చిలు, క్రైస్తవులు, 
క్రోతగా ఏర్పడిన క్రైస్తవ సమాజాలు, ఇవాంజలికల్, పెంతుకోస్తు, మొదలైన వారందరి మధ్య 
వీలైనంత అనుసంధానాన్ని, సమన్వయాన్ని సృష్టించగలమ? ఇది సాధ్యమేనా ?

మా యాత్రలోని ఆఖరి మజిలీ నన్ను భారత దేశానికి తీసికు వెళ్ళింది. మొదటగా, ముంబై నగరానికి 
చేరువలోని ఒక దీవిలో “వాసాయి” అనే ఒక పట్టణం ఉంది. అక్కడ 5,500 మంది ఒకే చోటికి 
చేర్చబడ్డారు. ఆ కూడికను చేరుకునే భాగంగా కొంత దూరం నడవాల్సి వచ్చింది. అక్కడ దారిలో 
సుస్వాగతం అని వ్రాసిన ఒక హిందువుల ఇంటికి ప్రవేశించడం ఎంత ఆశ్చర్యం కలిగించింది. 
మాయోక్క మత పరమైన పండుగలలో మా ఆహారాన్ని మరియు భౌతిక పరమైన విషయములను 
పంచుకొనుట ద్వారా పరస్పరం గౌరవించు కుంటామని ఒక యువ క్రైస్తవుడు మాతో చెప్పెను. ఆ 
దీవిలోని చాలామంది నివాసులు మత్స్యకారులై ఉన్నారు. వారు సముద్రం మీదికి చిన్న పడవలలో 
తిరిగి వస్తామో రామో అన్న అనుమానంతో వారం పది రోజులకు వెళ్తారు. గత సంవత్సరం ఒక పడవ 
తిరిగి రాలేదు. వారు బయలుదేరేందుకు ముందు, క్రైస్తవులైన, హిందువులైన, వారు దీవెనల కోసం 
చర్చికి వెళ్తారు.   

అందరికీ ఒక ప్రశ్న: ఇతర మతాల వారికి నేను ఏ విధంగా నా గౌరవాన్ని తెలుపుతాను? తద్వారా 
మతం అంటే క్రూరత్వం అరాచకత్వం కాదు కానీ దాని ప్రభావం శాంతి అని నేను ఎలా తెలుపగలను?
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ముంబై నగరంలోని యువకులు దాదాపుగా 3000 మందిని ఒక బహిరంగ ప్రదేశంలో ప్రార్ధనా 
కూడికను ఏర్పాటు చేసారు. ప్రధాన మేత్రాణులైన ఆస్వాల్ద్ గ్రేషియస్, పట్టణంలో దాదాపు 
19 మిలియన్ల మంది కాపురం ఉంటున్నారని, కాని త్వరిత అభివృధి కారణంగా సగం మంది కటిక 
పేదరికంలో జీవిస్తున్నారని మాతో చెప్పారు. ధారావి, అత్యంత ఎక్కువ పేదరికం ఉన్న జిల్లాలో 
మేము ఒక గురువు చే సంతోషంతో ఆహ్వానింపబడినాము. అక్కడి యువకుల సహాయముతో 
చాలా కుటుంబాలను సందర్సించగాలిగాము. జీవితం దుర్భరం అనిపించిన ప్రజలు జీవించడానికి 
మార్గాలను వెతుక్కుంటారు. క్రైస్తవులు చిన్న గుంపులుగా ఏర్పడి ప్రార్ధనా ద్వారా ఒకరికొకరు 
సహాయం చేసికుంటారు. యవ్వనస్తులలోని సృజనాత్మకత వారు ఒక ఆయత్నక్రుతమైన 
ప్రార్ధనకు ప్రజలను కూడగట్టారు. ఈ పట్టణం యొక్క భవిష్యత్తు ఏమిటో? చాలా తీవ్రతరంగా 
పెరుగుతుంది, కొన్ని సార్లు వర్తక వ్యాపారాలు జీవితాన్ని స్తంభింప చేస్తాయి. పట్టణీకరణ 
ప్రణాళిక ఈ సవాలును ఎదుర్కోలేక పోతుంది.    

అందరికీ ఒక ప్రశ్న: నా స్వంత ప్రాంతంలో ఎవరైనా మంచి జీవితాన్ని అందరికీ పంచాలని ఎవరైనా 
కృషి చేస్తున్నరో నాకు తెలుసా ? నేను వారిని బలపరచగాలనా ?

ఈ ఆసియా ఖండపు దేశాలలోని క్రైస్తవుల మధ్య ఎన్నో వ్యత్యాసాలున్నప్పటికి వారిలో 
ఎక్కువ మంది సమాజంలో వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించిన వారైనప్పటికీ, వారు ఈ 
భూమికి ఉప్పు వలే ఉండాలనుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు అనుకోనివిధంగా వారు వారు నివసించే 
సమాజానికి ఆశను కలుగచేస్తున్నారు. మన మధ్య ఉన్న లోతైన సఖ్యతను అనుభవిస్తూ 
క్రీస్తు నాధుని ప్రేమలో నివసించే ప్రతి ఒకక్రి మధ్య సత్సంబంధాన్ని పెంపొందించి 
సంతోషించాలనుకుంటున్నాము.

2014 వ సంవత్సర కాలంలో ప్రత్యేక రీతిలో అమెరికా లోని యువకులపై దృష్టి సారించాల్సివుంది.  
ఏప్రిల్ మరియు మే నెలలలో కొన్ని కూడికలను, టెక్సాస్ (ఆస్టిన్, డల్లాస్, హాస్టన్) మరియు 
మే మొదటి వారంలో మెక్సికొ లో నిర్వహించాల్సి వుంటుంది. అక్టోబర్ నెలలో డొమినికన్ రిపబ్లిక్  
మరియు ఆ తర్వాత హైతి  మరియు కరీబియన్ దీవులకు ఒక యాత్ర ఉంటుంది.   

“ఒక క్రొత్త ఐక్యమత్యము వైపునకు” అనే లేఖయే 2015 వ సంవత్సరపు మజిలీ వైపునకు 
మేము చేయు సాధారణ ప్రయాణానికి మూలాధారం.  (2015 వ సంవత్సరంలో జరుగబోవు 
కార్యక్రమపు ప్రణాళికని క్రింద చూడండి)  ఇది మమ్ములను, క్రీస్తును ప్రేమించే వారందరినీ 
ప్రత్యక్షంగా కలుసుకుని మాట్లాడే ఆక్షేపణకు మమ్ముల్ని నిబద్దత కలిగి ఉండేలా 
చేస్తుంది.  ఈ అన్వేషణకు ఇక్కడ నాలుగు ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. 

2014 ప్రతిపాదనలు.

క్రీస్తును ప్రేమించే వారందరిలో  ప్రత్యక్ష సమ్మిళితంను 
కోరుట.
క్రీస్తు తన ప్రేమను ఎవరికి నిరాకరించక అందరికి విస్తరింప చేసారు. ఈ భూమి 
మీద క్రీస్తుని ప్రేమించి ఆయన అడుగు జాడలలో నడిచిన వారందరు కలసి ఒక 
పెద్ద స్నేహపూర్వకమైన సమాజాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఈ కారణంగా మానవాళి యొక్క 
గాయములను స్వస్థపరచేందుకు వారు భాగస్వామ్యం కలిగిఉండి వారంతట వారుగా 
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కాకుండా ప్రపంచమంతట ఈ భూమి మీద ఏ ఒక్కరిని విడువకుండా ఐకమత్యమైన 
ప్రపంచీకరణను వృద్ధి చేస్తారు. 

* ఇందులో ప్రతిఒక్కరు ఏ విధంగా భాగస్థులవగలరు ?

మొదటి ప్రతిపాదన.

స్థానిక ప్రార్ధనా సమూహాన్ని కలవండి.

మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెను. దీని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరు 
తెలిసికొందురు. (యోహాను 13:34)

కొన్ని సందర్భాలలో అంతర్జాతీయ సదస్సుల వంటి వాటిలో ఈ స్నేహపూరితమైన 
సమూహం ప్రత్యక్షమౌతుంది, కాని ఈ సంఘటనలు అప్పుడప్పుడు మాత్రమే 
జరుగుతాయి. ప్రతి ఒక్క ప్రదేశంలో ఈ సమూహంలోని ఒక భాగం, వారు పేద వారైన సరే 
వీరు అన్నిచోట్ల తారసపడుతారు. ఏ ఒక్క విశ్వాసం లోనైనా ఒక్కరు మాత్రమే జీవించడం 
సాధ్యపడదు. ఎప్పుడైతే మనం అమితమైన ఐక్యతకు కారణమైన క్రీస్తు ఏసే 
ఆధారమని తెలుసుకుంటామో అప్పుడే ఈ కలయికలోని అనుభూతి అనుభావించబడుతుందో 
అప్పుడే విశ్వాసం పుడుతుంది.  

స్థానిక సమూహాలు (పారిష్) చిన్న ప్రార్ధనా మందిరాలు ఎక్కువగా స్నేహపూర్వకమైన 
ప్రదేశాలుగా మార గలిగేటట్లైతే , సంతోషంతో ఆహ్వానించే ప్రదేశాలుగా ఎక్కడైతే 
ఒకరినొకరు బలపరచేవిధంగా, ఎక్కడైతే బలహీనంగా ఉన్న వారిపట్ల, విదేశీయులు, ఎవరైతే 
మన ఆలోచనలను పంచుకోలేరో, అప్పుడే మనం వారి పట్ల శ్రద్ధ గా ఉండగలం. 

* అందరికీ ఒక సూచన: మీరు ఎంచుకొనని వారితో కూడా ఆదివారపు ఆరాధనలో 
పాలుపంచుకోవడం ద్వారా లేదా ఇంకేమైనా మీకు ఐక్యత అనే భావన అనుభూతిని 
కలిగిస్తుందా? 

* స్థానిక సంఘ కాపరులకు ఒక సూచన: యవ్వనస్తులను వినండి. వారిని 
ఆహ్వానించి వారు వారి స్థానిక సముదాయానికి వారు ఏవిధంగా ఉపయోగ 
పడగలరో ఆలోచించండి. పాత వారిని గురించి ఆలోచింపచేయండి. 

రెండవ ప్రతిపాదన.

మనల్ని ఆక్షేపించే సరిహద్దులను దాటి మన స్నేహం విస్తరించాలి.

మిక్కిలి అల్పులైన యీ నా సహాదరులలో ఒకనికి మీరూ చేసితిరి గనుక నాకు చేసితిరని 
నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనును. (మత్తయి 25:40)

యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన కలిసిన ప్రతి ఒక్కరిఫై ఎంతో శ్రద్ధ వహించారు. మరి 
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ముఖ్యంగా పేదవారిపై , పసి బిడ్డలపై మరియు సమాజంలో ఎవరైతే గౌరవింపబడనివారు, 
ఆయనను అనుసరిస్తూ, అవసరతలో ఉన్నవారిని కలిపేందుకు మనం మన హద్దులను 
ఎల్లలను దాటగలం. వేర్వేరుగా అనుబంద్దులైన క్రైస్తవులు మరియు క్రైస్తవేతర 
సంఘాలు ఎవరైతే మన విశ్వాసాన్ని పంచుకునే వారందరిలో ఐక్యత కొరకు, తగు 
క్రియలకు మనమే పూనుకోవాలి.  

పెదరికమనేది, భౌతిక పరమైనదా లేక ఆధ్యాత్మిక పరమైనదా ! ఐక్య మత్యం 
సూచించేది రెండు విధాలుగా పంచుకోవడం: ఒకరికి తోడ్పాటు లేదా సహాయం ఏర్పరచుటలో 
కాని, మనం తరచూ ఎవరైతే పొందే జాబితాలో ఉంటారో వారిలో ఒకరమై ఉంటాము. 

* అందరికీ ఒక సూచన: ఒకానొక స్థితిలో చుట్టుప్రక్కల ప్రదేశంలో, ప్రజలలో, 
ఎవరికైతే స్నేహం, ఆత్మీయతను పంచాగాలమో, వెలివేయబడిన వారికి, 
పేదవారికి, అనారోగ్యంగా ఉన్నవారికి, దౌర్బల్యం కల వారికి, వదిలి వేయబడిన 
చిన్నారులకు, పరదేసీయులకు, నిరుద్యోగులకు, మన ఆదరణ, చేయూతను 
చూపించడం మొదలైన వాటిని కనీసం ఒక సంవత్సరం పాటైనా ఎంచుకోమెందుకు ?

* స్థానిక సంఘ కాపరులకు ఒక సూచన: ఎక్కడైతే ఐక్యత అవసరం ఉన్న 
పరిస్థితి లో వారికీ సహాయ సహకారాలు అందించి ఆసరాగా ఉండగలగడం 
సాధ్యమౌతుందో యువకులు తెలిసికునేందుకు సహాయం చేయండి.

మూడవ ప్రతిపాదన: 

అనుభవాలను పంచుకుంటూ ప్రతినిత్యం యితరులతో కలసి ప్రార్ధించండి.

ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడియుందురో అక్కడ నేను 
వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను . (మత్తయి 18:20)

కొంత మంది యవ్వనస్తులకు, బాధాకరమైన శోధనలు, త్యజించబడినవారై, ఏకాంత 
వాసులై, లేక ప్రపంచంలో జరుగుతున్న అన్యాయం బాగా తెలిసిన వారికి, దేవునిపై విశ్వాసం 
కలిగి ఉండటం అసాధ్యమైన పని. విశ్వసించడం ఎప్పుడూ ఒక సంశయపూరితమైన 
నమ్మిక. 

* ఎవరితో నేను ప్రయాణం చేసి నా విశ్వాసాన్ని గురించి ధ్యానించగలను?

* అందరికీ ఒక సూచన: ఒక్కరే ప్రశ్నలతో సతమతమైపోకుండా కొంతమందిని 
కనుగొని వారితో మీ ఆలోచనలను, ప్రశ్నలను పంచుకోండి. వారానికి లేక 
నెలకొకసారి అందరు కలసి ఒక పేజీ సువిసేషాన్నో లేదా బైబిల్ గ్రంధంలోని ఏదో 
ఒక భాగాన్ని చదవండి. అందరు కలసి పాటలతో దేవుని స్తుతించి ప్రార్ధించండి. 
సాధ్యమైనంత సేపు మౌనంగా ఉండండి.
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* స్థానిక సంఘ కాపరులకు ఒక సూచన: ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రార్ధించే 
కూటములకు ఆసరాగా ఉండండి. ఎదుటి వారిని వారి పరిచర్యలోనికి 
ఆహ్వానించుటకు ఎల్లప్పుడు అవకాశం కల్పించేలా సహాయం చేయండి. 

నాల్గవ ప్రతిపాదన 

క్రీస్తుని ప్రేమించే వారందరి మధ్య ఉన్న సామ్యమును మరింత ప్రత్యక్ష 
పరచుట.

మీరు క్రిస్తు యొక్క శరీరం అయి ఉన్నారు. (1 కోరీంధియులకు 12:27)

క్రీస్తుని ప్రేమించువారు మన గ్రామంలో, మన పట్టణంలో, మన ప్రాంతంలో కూడా 
ఉన్నారు. కాని మనకంటే వేర్వేరు విధాలుగా.  మనల్ని మనం క్రైస్తవులుగా పిలుచుకోవడం 
అంటే మనం క్రీస్తు పేరుని ధరించియున్నామని అర్ధం. మనం మన క్రైస్తవత్వం అనే 
ముద్రను బాప్తిస్మం ద్వారా పొందుకుంటాం. అది మనలను క్రీస్తుతో ఏకం చేస్తుంది. 
మనకున్న ఈ సాధారణమైన పోలికను ఒత్తి పలుకకుండా మనం ఈ పోలికకు మరికొంత 
సార్ధకత ఉండే విధంగా ప్రత్యక్ష పరుద్దాం.

ఎప్పుడైతే భిన్నాభిప్రాయాలు తగని విధంగా తలెత్తుతాయో విడిపోవడాని అది కారణం 
కాదు. తన జీవిత కాలంలో క్రీస్తు సరిహద్దులు ఎల్లలు దాటి విభజించబడిన వారి 
మధ్యలోనుండి సిలువపై తన రెండు చేతులను ఒకవైపు నుండి మరొక వైపుకు చాచారు. 
క్రైస్తవులు క్రీస్తుని అనుసరించాలని అనుకుంటే దేవుని యొక్క వెలుగు ఈ ప్రపంచం 
మీద పడాలి, వారు విడగొట్టబడిన వారిలో ఉండకూడదు. పరిశుద్ధత్మాయే వారిని 
ఐక్యపరుస్తుంది. 

* అందరికీ ఒక సూచన: మన కంటే భిన్నంగా ఉండే వారి దగ్గరకు, వేరొక సంఘానికి, 
వేరొక ఉద్యమం వైపుకు, వేరే పేర్లు పెట్టుకున్న క్రైస్తవుల దగ్గరకు, వలస 
పోయే క్రైస్తవుల సంఘాల దగ్గరకు, ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం ? వారిని 
సందర్శించాలి. యితరులు మనలను ఆహ్వానించాలి. వారినీ ఆహ్వానించాలి. 
అంతా సమ తాళంగా జరిగిపోయేవరకు ఎదురు చూడకుండా, ఒక చిన్న ప్రార్ధనా 
ద్వారా ఒక కప్పు క్రింద క్రీస్తువైపుకు తిరుగగలము. మరి ఈ విధంగా పూర్తి 
సహవాసులుగా మనకు మనం ఊహించుకుని బ్రతుకగలం. 

* స్థానిక సంఘ కాపరులకు ఒక సూచన: సంఘానికి మతానికి సంబంధించిన ఏ 
కార్యమైనా క్రైస్తవులుగా పిలువబడే యితర సంఘస్తులు వారు చేయగల్గిన 
పనులన్నిటి లో వారి సహాయ సహకారాలు తీసికోవాలి. ఇతరులను పరిగణ లోనికి 
తీసికోకుండా ఏమి చేయకూడదు.
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తైజే  లో 2015
ఒక క్రొత్త సంఘీభావము వైపు 

సంఘము యొక్క 75 వ వార్షికోత్సవం

బ్రదర్ రోజర్ యొక్క శత జయంతోత్సవం (12 మే 1915 -16 ఆగష్టు 2005)

2015 మే 

* ప్రార్ధనలో ఏకీభవిస్తూ వారు నివసించేచోట, సంఘీభావముతో కూడిన 
క్రియలను నడపడానికి బ్రదర్ రోజర్ యొక్క పిలుపు విని క్రీస్తుని 
అనుసరించుటకు యువకులందరూ ఆహ్వానితులే !    

* మే 10 ఆదివారం మధ్యాహ్నం: మీ ప్రాంతాలనుండి క్రుత్జ్ఞాతార్చనకు 
మా సంఘం మిమ్మల్ని తైజే కు సాదరంగా ఆహ్వానిస్తుంది.

వేసవికాలం 2015:

* గత మూడు సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న అంతర్జాతీయ యువకుల సభలు, 
అధ్యయన వర్గాల ప్రయాణం ముగింపు గురించి ప్రతి వారం ఆదివారం నుండి 
ఆదివారం వరకు అన్ని ఖండాల యువకులద్వారా కూడిక.

* జూలై 5-12 యవ్వనస్తులు ఎవరైతే మతపరంగా సన్యాస జీవితాన్ని 
గడుపుతున్నారో, వారికి సభలు, మత పరంగా దేవుని పిలుపుకు ప్రస్తుతం 
ఉన్న ప్రాముఖ్యత, కతోలిక, ఆర్తోడోక్స్, పెంతెకోస్తు విధులు, సన్యాసులు, 
మరియు ఇతర సంఘాల సమర్పితాలు.   

* ఆగష్టు 9-16: నూతన సంఘీభావం కొరకు యవ్వనస్తుల కూడిక.

* ఆగష్టు 16- ఆదివారం మధ్యాహ్నం: క్రైస్తవ సంఘ నాయకుల సమక్షంలో 
బ్రదర్ రోజర్ యొక్క జ్ఞాపకార్ధం క్రుతజ్ఞాతాపూర్వకమైన ప్రార్ధన.  
అందరూ ఆహ్వానితులే ! 

* ఆగష్టు 30 – సెప్టెంబర్ 6:  వివిధ దేశాల నుండి వచ్చే యువ వేదాంత వేత్తల 
యొక్క ఉపన్యాసాలు, పెంతేకోస్త్, అర్తోడోక్స్ మరియు కథోలిక వేదాంత వేత్తల  
సమర్పనలతో పాటు,  వేదాంతపరమైన ఆలోచనలకు బ్రదర్ రోజర్ యొక్క కృషి, 
సహకారం గురించి ధ్యానించుట.


