
 

 

ప్రార్ధన గృహమును (ఆలయమును) ప్రరతిష్ఠించు ఆరాధన ప్రరమము 

ప్రార్ ధన గృహమును (ఆలయమును) ప్రరతిష్ఠించు ఆరాధన ప్రరమము     

           

(కీర్ తన గాని సింగీతము గాని ాడుచు, ఆలయము చుట్టూ  ప్రరదక్షిణము చేయవచుు ను) 

            

  

(ఆలయ ద్వా ర్ము మూయబడి యిండగా, ద్వని యొరక  చరిప్రత క్లుప్ర తముగా చదువబడును) 

            

  

(ఆరాధన గురువు తలుపు తెర్చి, యిట్లప్ చెపుు ను)      

         

తింప్రడి ుమారుడు, రరిశుద్వధ తమ  యొరక  నామమున మేము ఈ దేవుని ఆలయము తలుపు తెర్చి, 

ఆయన జనులను లోరలి ఆహా్వ నిించుచునాా ము. ఆమేన్.     

          

(గురువు లోరలి ప్రరవేశించి చెరు వలసినది ఏమనగా)      

         

ఈ ఆలయమునును, దీనిలో ఆరాధించువారికిని, సమాధానము రలుగును గార. దీని లోరలి 

వచుు  వారికిని, వెలురలికి వెళ్ళు  వారికిని సమాధానము రలుగును గార.   

            

దీని ప్రేమించు వారికిని, మన ప్రరభువైన యేసుప్రకీసుత నామమును ప్రేమించు వారికిని, 

సమాధానము రలుగును గార. ఆమేన్.        

       

(జనులు ప్రరవేశించి నిలిచియిండగా గురువు యిట్లప్ చెపుు ను)     

          

ప్రరభువు నామము వలననే మను సహ్వయము రలుగుచునా ది.     

           

జనులు: భూమాా కాశములను సృజించినవాడు ఆయనే.      

          

భూమాా కాశములను సృజించిన  యెహోవా నామము వలననే మను సహ్వయము 

రలుగుచునా ది. (కీర్ త 124:8)         

      

గురువు: యెహోవా ఇలుప్ రట్ూించనియెడల,       

        

జనులు: ద్వని రట్లూవారి ప్రరయాసము వా ర్ థమే. (కీర్ త 127:1)     

          

(ఒర కీర్ తన గాని సింగీతము గాని 24 వ కీర్ తన గాని ాడుదురు)     

          



 

 

భూమయ ద్వని సింపూర్ణతయ, లోరమును ద్వని నివాసులును, యెహోవావే. ఆయన 

సముప్రదముల మీద ద్వనికి పునాది వేసెను. ప్రరవాహజలములమీద ద్వని క్లసిథర్రర్చెను. యెహోవా 

రరా్ తమును ఎరక దగిన వాడెవడు? ఆయన రరిశుదధ క్లసథలములో నిలువదగినవాడెవడు?  

వా ర్ థమైనద్వనియిందు మనసుు  పెట్ూరయ, రరట్ముగా ప్రరమాణము చేయరయ, నిరో్దషమైన 

చేతులును, శుదధమైన హృదయమును రలిగి యిండువాడే. వాడు యెహోవావలన ఆశీరాా దము 

నిందును. తన ర్క్షుడైన దేవునివలన నీతిమతా ము నిందును. ఆయన నాప్రశయిించువారు, 

యాకోబు దేవా, నీ సనిా ధని వెదువారు అట్ూవారే. (సెలా.) గుమమ ములారా, మీ తలలు 

పైకెతితకొనుడి  మహిమగల రాజు ప్రరవేశించునట్లప్, పురాతనమైన తలుపులారా, మముమ ను 

లేవనెతితకొనుడి. మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరా్ ములుగల యెహోవా. యదధశూరుడైన 

యెహోవా. గుమమ ములారా, మీ తలలు పైకెతితకొనుడి, పురాతనమైన తలుపులారా, మహిమగల 

రాజు ప్రరవేశించునట్లప్, మముమ ను లేవనెతితకొనుడి. మహిమగల యీ రాజు ఎవడు?  సైనా ముల 

రధరతియగు యెహోవాయే. ఆయనే, యీ మహిమగల రాజు. (కీర్ త 24:1-10)   

            

(గురువు యిట్లప్ చెపుు ను): ప్రియ సహోదరులారా, దైవారాధన కొర్ు ఈ ఆలయము రట్లూట్ు 

(లేర ఒర క్లసథలము ప్రరత్యా ర రర్చుట్ు) తన సేవుల హృదయములను, ఆయన తన చితత 

ప్రరకార్ము ప్రేరేిించినిందున, దేవుని మకిక లి రరిశుదధ నామ ఘనత కొర్ు, దీనిని యిపుు డు 

ప్రరతిష్ఠించుదము.          

     

మనలను ప్రేమించి, తన ప్రియనియిందు మనలను అింగీరరిించిన, తింప్రడియైన దేవుని 

మహిమ కొర్ు, మనలను ప్రేమించి, మన కొర్ు తనను తాను అరు గిించుకొనిన ుమారుని 

మహిమ కొర్ు, మనలను వెలిగిించి, రవిప్రతరర్చు రరిశుద్వధ తమ  కొర్ు,    

            

జనులు: మనము ఈ ప్రార్ ధన ఆలయమును ప్రరతిష్ఠించుచునాా ము.    

           

క్లసుతతి ప్రార్ ధనలతో దేవుని ఆరాధించుట్ కొర్ు, ఆయన రరిశుదధ వారా ము చదువుట్ు, సిలువ 

వేయబడి, తిరిగి లేచి, రర్లోరమున కెకిక న యేసుప్రకీసుత సువార్త ప్రరరట్ించుట్ కొర్ు, ఆయన 

రృా సింస్కక ర్ములు ఆచర్ణ కొర్ు,        

       

జనులు: మనము ఈ ప్రార్ ధన ఆలయమును ప్రరతిష్ఠించుచునాా ము.    

           

గురువు: మార్గము వెదువార్ిందరికిని వెలుగు చూపుట్ను, శోధింరబడువారిని 

బలరర్చుట్ును, దుుఃఖరడు వార్ిందరిని ఓద్వరుు ట్ును, ర్దగులిందరికి ఆర్దగా ము 

వచుు ట్ును,           

    

జనులు: మనము ఈ ప్రార్ ధన ఆలయమును ప్రరతిష్ఠించుచునాా ము.    

           

గురువు: ప్రరభువు నిందలి క్ల న నము, భయము, పెింపిందిించుట్ు, యౌవా నులు బోధించి 

నడిిించుట్ు, ప్రతోవ త ుి నవారినిందరిని మర్లిించుట్ు,      

          



 

 

జనులు: మనము ఈ ప్రార్ ధన ఆలయమును ప్రరతిష్ఠించుచునాా ము.     

           

గురువు: ఒకే విశా్వ సమిందును, రరిశుదుధల సహవాసమిందును, అిందరియెడల ప్రేమ, 

స్కనుభూతి యిందును, రరిశుద్వధ తమ  ద్వా రా దైవ నివాస క్లసథలముగా నుిండుట్ు, మను 

అనుప్రగహిింరబడిన ద్వనమగు ఈ ఆలయము కొర్ు రృతజనతగాను, దేవుని గృహమును 

చెిందినవార్మైన మనము, ఇపుు డు ప్రరతిష్ఠించుకొిందము.      

          

జనులు: దైవారాధన కొర్ును, ఆయన రాజా మిందలి సేవ కొర్ును, మనలను మనము 

ప్రరతిష్ఠించుకొను చునాా ము.          

      

ప్రారి ధించుదము: (ఈ దిగువ వాట్లో యర తమైన వి నారనలను చేయవచుు ను)   

            

ఓ ప్రరభువా, ఇది ఎలప్పుు డు మాు మా తింప్రడి గృహముగా ఉిండునట్లప్ను, ఇరక డ మా ప్రరభువైన 

యేసుప్రకీసుత ద్వా రా మేము మీతో రలుసుకొనునట్లప్ను, దయచేయము. ఆమేన్.  

             

ఈ గృహములో నీ రరిశుదధ వారా మును చదువు వారును, బోధించువారును, వినువార్ిందరును, 

రరిశుదధ లేఖనములలో జీవ వారా మును బయలురర్చు నీ యెడల, రృతజనత రలిగి 

యిండునట్లప్ దయచేయము. ఆమేన్.        

        

ఈ గృహములో మేము ాడు కీర్ తనలు, రరిశుదధమైన హృదయముల నుిండియ, రవిప్రతమైన 

పెదవుల నుిండియ, బయలు వెడలునట్లప్ దయచేయము. ఆమేన్.    

           

నీ బిడడలు యిరక డ చేయ ప్రార్ ధనలు, అరిు ించు అర్ు ణలు, ఎలప్పుు డు నీ దృష్ూకి అింగీరృతమై 

యిండునట్లప్ దయచేయము. ఆమేన్.       

        

ఇరక డ బాప్తతసమ ము పిందువారును, నిరాధ ర్ణ పిందువారును, తమ జీవితాింతము, ప్రకీసుత యొరక  

నమమ రమైన భట్లలును, సేవులునై యిండునట్లప్ దయచేయము. ఆమేన్.   

            

ఇరక డ జరుగు వివాహము లనిా య, నీ దీవెన పిందునట్లప్ను అనుప్రగహిింపుము. ఆమేన్. 

            

  

మా ర్క్షుని ఆజను విధేయలమై, ఇరక డ నీ బిడడలు ఆయన శరీర్ ర్ర తములు, సింస్కక ర్ములును 

పింది, జీవాహ్వర్ములో ాలిభాగసుతలై, నిరీక్షణ ద్వా రా, నితా జీవమును వార్సులమగునట్లప్ 

దయచేయము. ఆమేన్.         

      

ఈ క్లసథలములో జరుగున దింతయ, నీు ప్రియామైనదిగా నుిండునట్లప్ దయచేయము. మా 

అనుదిన జీవితములను క్లసుతతి యాగముగాను, మా ఉలాప్సములను రర్మానిందముగాను మారిు , 

మా వారా  రఠనము ద్వా రా మముమ ను నీ చెింతు చేర్దీయ అనుప్రగహిించుము. ఆమేన్. 



 

 

            

  

మన ప్రార్ ధన లనిా ట్ని, మన ప్రరభువైన యేసుప్రకీసుత నామమున తానే నేరిు న మాట్లతో 

అరిు ించుదము. ఆమేన్.         

      

ప్రరభువు ప్రార్ ధన: రర్లోర మిందునా  మా తింప్రీ, నీ నామము రరిశుదధ రర్చబడును గార. నీ 

రాజా ము వచుు ను గార. నీ చితతము రర్లోరమిందు నెర్వేరుచునా ట్లప్ భూమయిందును 

నెర్వేరును గార. మా అనుదిన ఆహ్వర్ము నేడు మాు దయచేయము. మా యెడల 

అరరాధములు చేసినవారిని మేము క్షమించుచునా  ప్రరకార్ము, మా అరరాధములను 

క్షమించుము. మముమ ను శోధనలోనికి త్యర దుష్టూ ని నుిండి మముమ ను త ుి ించుము. ఎిందురనగా, 

రాజా మును, శకి తయ, మహిమయ, నిర్ింతర్ము నీవియై యనా వి. ఆమేన్.   

            

(గురువు యిట్లప్ చెపుు ను): సరా్ శకి త గల దేవుని ఆరాధనును, సేవును, ఈ ఆలయమును 

(ఆలయము ేరు ....) ప్రరత్యా రరర్చుచునాా నని, తింప్రడి, ుమారుడు, రరిశుద్వధ తమ  నామము 

ేర్ట్ ప్రరరట్ించుచునాా ను. ఆయనకే యగ యగములును, మహిమ, ఘనత, రాజా ము, శకి త 

రలుగును గార.            

    

జనులు: ఆమేన్. దేవునికి క్ల త ప్రతము రలుగును గార.       

         

(ఇరక డ ఒర సింగీతము లేర కీర్ తన ాడవచుు ను. లేర వేద ాఠముల మధా ను ాడవచుు ను) 

            

  

(ఈ ాఠములలో ఒరట్ లేర ఎుక వ చదువ వచుు ను: నిర్ గ 40:17-34;  24వ కీర్ తన;  84వ కీర్ తన; ఎఫె 

2:19-22 మతత 21:14-16)           

     

నిర్ గ 40:17-34: రిండవ సింవతు ర్మున మొదట్ నెలలో మొదట్ దినమున మిందిర్ము 

నిలువబెట్ూబడెను. యెహోవా మోషేు ఆ నా ిించినట్లప్, మోషే మిందిర్మును నిలువ బెట్ూ, ద్వని 

దిమమ లను వేసి, ద్వని రలరలను నిలువబెట్ూ, ద్వని పెిండె బదలోను చొనిి, ద్వని క్లసతింభములను 

నిలువబెట్ూ, మిందిర్ము మీద గుడార్మును రర్చి, ద్వనిపైని గుడార్పు రపుు ను వేసెను.  

            

  

మరియ యెహోవా మోషేు ఆ నా ిించినట్లప్, అతడు శ్వసనములను తీసికొని, మిందసములో 

ఉించి, మిందసమును మోతరఱ్ఱలను దూరిు , ద్వనిమీద రరుణాప్తఠము నుించెను. 

మిందిర్ములోనికి మిందసమును తెచిు , రపుు  తెర్ను వేసి, స్కక్షా పు మిందసమును రపెు ను. 

మరియ యెహోవా మోషేు ఆ నా ిించినట్లప్, అతడు ప్రరతా క్షపు గుడార్ములో, 

మిందిర్ముయొరక  ఉతతర్ దిుక న, అడడతెర్ు వెలురల బలప్ను ఉించి, యెహోవా సనిా ధని, 

ద్వనిమీద రొట్టూలను ప్రరమముగా ఉించెను.        

        

మరియ యెహోవా మోషేు ఆ నా ిించినట్లప్, అతడు ప్రరతా క్షపు గుడార్ములో, మిందిర్మును 

దక్షిణ దిుక న, బలప్ యెదుట్ దీరవృక్షమును ఉించి, యెహోవా సనిా ధని ప్రరదీరములను 



 

 

వెలిగిించెను. మరియ యెహోవా మోషేు ఆక్ల న ిించినట్లప్, అతడు ప్రరతా క్షపు గుడార్ములో 

అడడ తెర్యెదుట్, బింగారు ధూరవేదిరను ఉించి, ద్వని మీద రరిమళ ప్రదవా ములను ధూరము 

వేసెను.           

    

మరియ యెహోవా మోషేు ఆ నా ిించినట్లప్, అతడు మిందిర్ ద్వా ర్మును తెర్ను వేసెను. 

అతడు ప్రరతా క్షపు గుడార్పు మిందిర్పు ద్వా ర్మునద ోదహన బలిప్తఠమును ఉించి, ద్వనిమీద 

దహనబలి నరిు ించి, నైవేదా మును సమరిు ించెను. మరియ యెహోవా మోషేు 

ఆ నా ిించినట్లప్, అతడు ప్రరతా క్షపు గుడార్మునును, బలిప్తఠమునును మధా , గింగాళమును 

ఉించి, ప్రరక్షాళణ కొర్ు ద్వనిలో నీళ్ళప్  పోసెను.       

        

ద్వనియొద ోమోషేయ, అహర్దనును, అతని ుమారులును, తమ చేతులును కాళ్ళప్ను 

రడుగుకొనిరి. వారు ప్రరతా క్షపు గుడార్ములోనికి వెళ్ళప్నపుు డును, బలిప్తఠమును 

సమీిించునపుు డును రడుగుకొనిరి. మరియ అతడు మిందిర్మునును, బలిప్తఠమునును 

చుట్లూ, ఆవర్ణమును ఏర్ు ర్చి, ఆవర్ణ ద్వా ర్పు తెర్ను వేసెను. ఆలాగున మోషే రని సింపూరిత 

చేసెను. అపుు డు, మేఘము ప్రరతా క్షపు గుడార్మును రమమ గా యెహోవా త్యజసుు  మిందిర్మును 

నిింపెను. (నిర్ గ 40:17-34)           

      

కీర్ త 24:1-10: భూమయ ద్వని సింపూర్ణతయ, లోరమును ద్వని నివాసులును, యెహోవావే. 

ఆయన సముప్రదముల మీద ద్వనికి పునాది వేసెను. ప్రరవాహజలముల మీద ద్వని క్లసిథర్రర్చెను. 

యెహోవా రరా్ తమును ఎరక దగిన వాడెవడు? ఆయన రరిశుదధ క్లసథలములో నిలువదగిన 

వాడెవడు? వా ర్ థమైనద్వనియిందు మనసుు  పెట్ూరయ, రరట్ముగా ప్రరమాణము చేయరయ, 

నిరో్దషమైన చేతులును, శుదధమైన హృదయమును, రలిగి యిండువాడే.    

            

వాడు యెహోవావలన ఆశీరాా దము నిందును. తన ర్క్షుడైన దేవుని వలన నీతిమతా ము 

నిందును. ఆయన నాప్రశయిించువారు, యాకోబు దేవా, నీ సనిా ధని వెదువారు, అట్ూవారే. 

(సెలా.) గుమమ ములారా, మీ తలలు పైకెతితకొనుడి. మహిమగల రాజు ప్రరవేశించునట్లప్, 

పురాతనమైన తలుపులారా,  మముమ ను లేవనెతితకొనుడి.      

          

మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? బలశౌరా్ ములుగల యెహోవా. యదధశూరుడైన యెహోవా. 

గుమమ ములారా, మీ తలలు పైకెతితకొనుడి. పురాతనమైన తలుపులారా, మహిమగల రాజు 

ప్రరవేశించునట్లప్, మముమ ను లేవనెతితకొనుడి. మహిమగల యీ రాజు ఎవడు? 

సైనా ములరధరతియగు యెహోవాయే. ఆయనే యీ మహిమగల రాజు. (కీర్ త 24:1-10)  

             

84వ కీర్ తన: సైనా ములరధరతివగు యెహోవా, నీ నివాసములు ఎింత ర్మా ములు. యెహోవా 

మిందిరావర్ణములను చూడవలెనని, నా ప్రాణము ఎింతో ఆశరడుచునా ది. అది సొమమ  

సిలుప్చునా ది. జీవముగల దేవుని దరిశ ించుట్ు నా హృదయమును, నా శరీర్మును 

ఆనిందముతో కేరలు వేయచునా వి. సైనా ముల రధరతివగు యెహోవా, నా రాా, నా దేవా, నీ 

బలిప్తఠము నదనోే ిచుు రలు నివాసము దొరికెను. ిలప్లు పెట్లూట్ు వానకోవెలు గూట్ 

క్లసథలము దొరికెను.          

     



 

 

నీ మిందిర్మునిందు నివసిించువారు ధనాు లు. వారు నితా ము నినాు  క్లసుతతిించుదురు. (సెలా.) 

నీవలన బలము నిందు మనుష్టా లు ధనాు లు. యాప్రత చేయ మార్గములు వారికి అతి 

ప్రియములు. వారు బాకా లోయలోబడి వెళ్ళప్చు, ద్వనిని జలమయముగా చేయదురు. తొలరరి 

వాన ద్వనిని దీవెనలతో రపుు ను. వారు నానాట్కి బలాభివృదిధనిందుచు, ప్రరయాణము 

చేయదురు.            

    

వారిలో ప్రరతివాడును, సీయోనులో దేవుని సనిా ధని రనబడును. యెహోవా, 

సైనా ములరధరతివగు దేవా, నా ప్రార్ థన ఆలకిింపుము. యాకోబు దేవా, చెవి యొగుగము. (సెలా.) 

దేవా, మా కేడెమా, దృష్ూించుము. నీవు అభిషేకిించినవాని ముఖమును లక్షిింపుము. నీ 

ఆవర్ణములో ఒర దినము గడుపుట్, వెయిా  దినముల రింట్ట ప్రేషఠము. భకి తహీనుల 

గుడార్ములలో నివసిించుట్రింట్ట, నా దేవుని మిందిర్ ద్వా ర్మునద ోనుిండుట్ నాకిషూము. 

దేవుడైన యెహోవా సూరుా డును కేడెమునై యనాా డు. యెహోవా రృరయ ఘనతయ 

అనుప్రగహిించును. యథార్థముగా ప్రరవరి తించువారికి ఆయన యే మేలును చేయర మానడు. 

సైనా ముల రధరతివగు యెహోవా, నీయిందు నమమ రయించువారు ధనాు లు. (84వ కీర్ తన) 

            

  

ఎఫె 2:19-22: కాబట్ూ మీరిరమీదట్ రర్జనులును, రర్దేశులునై యిండర, రరిశుదుధలతో ఏర 

రట్ూణసుథలును, దేవుని యిింట్వారునై యనాా రు. ప్రకీసుతయేసే ముఖా మైన మూలరాయియై 

యిండగా, అపసతలులును, ప్రరవర తలును వేసిన పునాదిమీద, మీరు రట్ూబడియనాా రు. ప్రరతి 

రట్ూడమును ఆయనలో చరక గా అమర్ు బడి, ప్రరభువునిందు రరిశుదధమైన దేవాలయ మగుట్ు 

వృదిధపిందుచునా ది.           

     

ఆయనలో మీరు కూడ, ఆతమ మూలముగా, దేవునికి నివాససథలమై యిండుట్ు 

రట్ూబడుచునాా రు. (ఎఫె 2:19-22)        

       

మతత 21:13-16: నా మిందిర్ము ప్రార్ థన మిందిర్మనబడును అని ప్రవాయబడియనా ది.  

ప్రగుడిడవారును, ుింట్వారును, దేవాలయములో ఆయన యొదుో రాగా, ఆయన వారిని 

సా సథరర్చెను. కాగా ప్రరధానయాజులును శ్వస్త్సుతలును, ఆయన చేసిన విింతలను, ద్వవీదు 

ుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేరలు వేయచునా  చినా ిలప్లను చూచి, 

కోరముతో మిండిరడి. వీరు చెపుు చునా ది వినుచునాా వా? అని ఆయనను అడిగిరి.  

             

అిందుు యేసు, వినుచునాా ను; బాలుర్యొరక య, చింట్ిలప్ల యొరక య, నోట్, క్ల త ప్రతము 

సిదిధింరజేసితివి, అను మాట్ మీరనా డును చదువలేద్వ? అని వారితో చెపెు ను. (మతత 21:13-16) 

            

   

(యిరక డ ప్రరసింగము చేయవచుు ను)        

       

(రరిశుదధ బలప్, ప్రరభు భోజన ాప్రతలు, బలప్లు ప్రరతిష్ఠింర వలసియనా  యెడల, దిగువ ప్రార్ ధన 

చెరు వచుు ను)          

     



 

 

ఓ ప్రరభువా, ఈ బలప్ను, (యితర్ వసుతవులను) నీ మహిమ కొర్ును, సిలువ మీద అరిు ించబడిన 

అర్ు ణు నితా  క్ల న రకాక్లర్ ధముగాను, ఆశీరా్ దిించి, ప్రరతిష్ఠించుమని, మా ప్రరభువైన యేసుప్రకీసుత 

ద్వా రా వేడుకొనుచునాా ము. ఆమేన్.        

       

(కీర్ తన గాని, సింగీతము గాని ాడుచుిండగా, కానురలు, అర్ు ణలు, ప్రార్ ధన ఆలయము కొర్కైన 

వసుతవులు అరిు ించవచుు ను)         

      

ప్రారి ధించుదము          

     

ఓ ప్రరభువా, నీ సేవకై ప్రరతిష్ఠించు మా కానురలను అింగీరరిించుమని, వేడుకొనుచునాా ము. 

ఇపుు డు మేము ప్రరత్యా రరర్చిన ఈ ఆలయములో, నీ రరిశుదధ నామమును ఆతమ తోను, 

సతా ముతోను, మేము ఆరాధించునట్లప్ అనుప్రగహిించుము. నీతోను, రరిశుద్వధ తతోను ఏర 

దేవుడుగా, యగ యగములు జీవిించి యేలుచుిండు మా ప్రరభువైన యేసుప్రకీసుత ద్వా రా నినాు  

వేడుకొనుచునాా ము. ఆమేన్.         

      

దీవెన             

   

(కొింతసేపు మౌన ప్రార్ ధను తరువాత, గురువు వెళ్ళు చుిండగా, సభవారు నిలిచి, ఒర క్లసుతతి కీర్ తన గాని సింగీతము గాని 

ాడవలెను)               


