
ఐక్యమై వంతెనలు నిర్మిస్తాం

ఆదివారం జనవరి 1, 2023

1కొరింథీయులు 12:12–27 (NIV)

12 ఒక శరీరానికి అనేక అవయవాలు ఉన్నప్పటికీ, దాని అన్ని భాగాలు చాలా ఉన్నాయి

ఒకే శరీరాన్ని ఏర్పరచుకోండి, అది క్రీస్తుతో కూడా ఉంది. 13 మనమందరం ఒకరి ద్వారా బాప్తిస్మం తీసుకున్నాము

ఆత్మ ఏక శరీరాన్ని ఏర్పరుస్తుంది-యూదులు లేదా అన్యులు, బానిసలు లేదా

ఉచిత-మరియు మనందరికీ త్రాగడానికి ఒకే ఆత్మ ఇవ్వబడింది. 14 అయినప్పటికీ

శరీరం ఒక భాగంతో కాకుండా అనేక భాగాలతో రూపొందించబడింది. 15 ఇప్పుడు అడుగు అయితే

"నేను చేయి కాదు కాబట్టి, నేను శరీరానికి చెందినవాడిని కాదు" అని చెప్పాలి

ఆ కారణంగా శరీరంలో భాగం కావడం మానేయదు. 16 మరియు ఉంటే

చెవి ఇలా చెప్పాలి, “నేను కన్ను కాదు కాబట్టి, నేను కంటికి చెందినవాడిని కాదు

శరీరం,” ఆ కారణంగా అది శరీరంలో భాగం కావడం ఆగిపోదు. 17 ఉంటే

శరీరమంతా ఒక కన్ను, వినికిడి జ్ఞానము ఎక్కడ ఉంటుంది? ఉంటే

శరీరమంతా చెవి, వాసన ఎక్కడ ఉంటుంది? 18

కానీ నిజానికి భగవంతుడు శరీరంలోని భాగాలను ఉంచాడు, వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి,

అతను కోరుకున్నట్లే. 19 అవన్నీ ఒక భాగమైతే, ఎక్కడ

శరీరం ఉంటుందా? 20 అదే విధంగా, చాలా భాగాలు ఉన్నాయి, కానీ శరీరం ఒకటి. 21

కన్ను చేతితో, “నాకు నువ్వు అవసరం లేదు!” అని చెప్పలేవు. మరియు తల

“నాకు నువ్వు అవసరం లేదు!” అని పాదాలతో చెప్పలేను. 22 దీనికి విరుద్ధంగా, ఆ

బలహీనంగా ఉన్నట్లు అనిపించే శరీర భాగాలు చాలా అవసరం, 23 మరియు

మనం తక్కువ గౌరవప్రదంగా భావించే భాగాలను ప్రత్యేక గౌరవంతో చూస్తాము.

మరియు ప్రదర్శించలేని భాగాలు ప్రత్యేక నమ్రతతో చికిత్స చేయబడతాయి,

24 అయితే మా ప్రదర్శించదగిన భాగాలకు ప్రత్యేక చికిత్స అవసరం లేదు. కానీ దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు
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శరీరాన్ని ఒకచోట చేర్చి, లేని భాగాలకు ఎక్కువ గౌరవం ఇస్తూ,

25 కాబట్టి శరీరంలో విభజన ఉండకూడదు, కానీ దాని భాగాలు

ఒకరికొకరు సమానమైన శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి. 26 ఒక భాగం బాధపడితే, ప్రతి

భాగం దానితో బాధపడుతుంది; ఒక భాగాన్ని గౌరవిస్తే, ప్రతి భాగం దానితో ఆనందిస్తుంది.

27 ఇప్పుడు మీరు క్రీస్తు శరీరం, మీలో ప్రతి ఒక్కరూ అందులో భాగమే.

పరిచయం

• అనే వ్యక్తీకరణతో ఈ సంవత్సరం నా మొదటి సందేశాన్ని తెరవాలనుకుంటున్నాను

నా పట్ల, నా భార్య పట్ల మీరు చూపిన దయకు మీకు లోతైన కృతజ్ఞతలు

నా కుటుంబం. బహుమతులు, కార్డులు మరియు శుభాకాంక్షలు చాలా మందికి ధన్యవాదాలు

క్రిస్మస్ సీజన్ లో మీరు మాకు అందించారు. దయచేసి తెలుసుకోండి

మా ఆలోచనలు, ప్రార్థనలు మరియు మీ పట్ల లోతైన ప్రశంసలు

నిష్కపటమైనది, మరియు మీలో భాగమైనందుకు మేము దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము

పరిచర్యలో జీవితం.

• ఈ సంవత్సరం మా థీమ్ “ఐక్యమై వంతెనలు నిర్మిస్తాం”.

• మేము గత సంవత్సరం మహమ్మారి పరిమితుల నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు, పాస్టర్

గ్రాన్ విల్లే "పునరుద్ధరించండి, రిఫ్రెష్ చేయండి, పునరుద్ధరించండి" అనే థీమ్ పై దృష్టి పెట్టారు. కు

2022లో దేవుడు ఎలా పని చేసాడు అనేది నాకు ఒక అద్భుతం. ప్రారంభంలో

సంవత్సరం చాలా మంది ప్రజలు డిస్ కనెక్ట్ గా, అసంతృప్తిగా మరియు పొడిగా భావించారు. వద్ద

సంవత్సరం చివరిలో వైద్యం యొక్క అనేక సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి

వివిధ స్థాయిలు. చాలా మంది డిస్ కనెక్ట్ అయిన వ్యక్తులు సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు

పునరుద్ధరించబడింది. చాలా మంది అసంతృప్తి చెందిన వ్యక్తులు రిఫ్రెష్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు

ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క పేలుడు. పొడి ప్రదేశంలో ఉన్న చాలా మంది ఉన్నారు
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వారి బలం పునరుద్ధరించబడింది. నేను వచ్చినందుకు దేవునికి చాలా కృతజ్ఞతలు

ద్వారా.

• ఇప్పుడు, మా పిలుపు విశ్వాసం గల ప్రజలకు. మరియు ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి

ఇంకా రిఫ్రెష్ చేయబడాలి, పునరుద్ధరించబడాలి మరియు పునరుద్ధరించాలి. కానీ మేము లోపల ఉన్నాము

పర్యావరణాన్ని అందించడానికి చర్చి వలె చాలా బలమైన స్థానం

దాని కోసం మనం కోవిడ్ నుండి బయటకు వస్తున్నాం. అందుకే 2023

వంతెనలను ఏకం చేయడం మరియు నిర్మించడం గురించి.

• వంతెన అనేది భౌతిక అడ్డంకిని విస్తరించడానికి నిర్మించిన నిర్మాణం

కింద మార్గాన్ని అడ్డుకోకుండా నీరు. ఇది కోసం నిర్మించబడింది

అడ్డంకిపై మార్గాన్ని అందించే ఉద్దేశ్యం, ఇది సాధారణంగా

దాటడం కష్టం లేదా అసాధ్యం.

• జీవితం, దాని అన్ని అడ్డంకులతో, మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ జరగబోతోంది. జాన్ లో

17:15 యేసు ఇలా అన్నాడు, “నా ప్రార్థన మీరు వారిని బయటకు తీయాలని కాదు

ప్రపంచం కానీ మీరు వారిని చెడు నుండి రక్షించడం.

• కాబట్టి, మనం ఎందుకు ఏకం కాబోతున్నామో ఈ రోజు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను

మరియు వంతెనలను నిర్మించడం, మనం చేయగలిగే కొన్ని విషయాల ఉదాహరణలతో

ఇది జరుగుతుంది. మేము ఐక్యతతో ప్రారంభిస్తాము:

1. ఆత్మలో ఒకే శరీరంగా ఐక్యం చేద్దాం

• గ్రంథ పఠనంలో, పాల్ ఏకత్వం మరియు భిన్నత్వం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు

కొరింథులోని క్రీస్తు శరీరంలో, నిండిన సందర్భంలో

దేవుని ఆత్మ. 12వ వచనము ఇలా చెప్పుచున్నది, “ఒక దేహమునకు అనేకములు కలవు

భాగాలు, కానీ దాని అనేక భాగాలన్నీ ఒకే శరీరాన్ని ఏర్పరుస్తాయి, కాబట్టి అది క్రీస్తుతో కూడా ఉంది. అతను
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అనే చిత్రాలను కొనసాగించడానికి మానవ శరీరాన్ని ఉదాహరణగా ఉపయోగించారు

యేసు ఉపయోగించాడు. మరియు ఇది బలవంతం ఎందుకంటే అతని వినే వారందరికీ ఉంది

శరీరాలు, కాబట్టి మన సహజ జీవితాలలో మనం అతను చెప్పే పాయింట్ ను జీవిస్తున్నాము.

మీ శరీరంలో మీరు ఒకరని చాలా మంది అంగీకరిస్తారు. ఇది దాదాపు

మీరు వివిధ అవయవాలు మరియు విధుల గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించే వరకు స్పష్టంగా ఉంటుంది

శరీరంలో. మీలో కొందరు కార్టూన్ సినిమా చూసి ఉండవచ్చు

"ఓస్మోసిస్ జోన్స్" ఇది తెల్ల రంగు గురించి పిల్లలకు బోధించే ఆహ్లాదకరమైన మార్గం

రక్త కణాలు, జెర్మ్స్ మరియు శరీరంలో వివిధ ప్రక్రియలు. దానితో పాటు

వీక్షణ, "మీ శరీరంలో మీరు ఒకటి" అనే లైన్ ఆమోదయోగ్యంగా ఉంటుంది

"మీ శరీరంలో మీరు ఐక్యంగా ఉన్నారు" అని సవరించబడింది.

• అయితే క్రీస్తు శరీరాన్ని ఏకం చేసేది ఏమిటి? ఇది అతని ఆత్మ. పద్యం

13 ఇలా చెబుతోంది, “మనమందరం ఒకే ఆత్మ ద్వారా బాప్తిస్మం తీసుకున్నాము, తద్వారా మనం ఒక్కటిగా ఏర్పడతాము

శరీరం-యూదులైనా లేదా అన్యులమైనా, బానిసలైనా లేదా స్వతంత్రులమైనా-మరియు మనమందరం

త్రాగడానికి ఒకే ఆత్మ ఇవ్వబడింది. ఐక్యత యొక్క శక్తి మరియు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి

శరీరంలో కాదు, అదే సమయంలో శరీరంలో ఉన్న ఆత్మలో

శరీరం ఆత్మలో ఉన్న సమయం. అతను మమ్మల్ని చుట్టుముట్టాడు మరియు లోపల ఉన్నాడు

మాకు. మనం చేసే ఏకైక భాగం ఆత్మలో ఉండేలా ఎంపిక చేసుకోవడం.

• 133వ కీర్తన సోదరులు నివసించడం ఎంత మంచిదో మరియు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందో చెబుతుంది

ఐక్యతతో కలిసి. ఎందుకంటే ఐక్యతలోనే దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు

శాశ్వత జీవితం యొక్క ఆశీర్వాదం. ఇది ఒక ఎంపిక కాదు, ఇది ఒక కమాండ్. కానీ

డేవిడ్ ఎంపిక చేసుకున్న వర్ణన ఈ కీర్తనను ఇజ్రాయెల్ కు శక్తివంతం చేసింది

ప్రత్యేకంగా. 2 అది తలపై పోసుకున్న అమూల్యమైన నూనె లాంటిది
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గడ్డం మీద, ఆరోన్ గడ్డం మీద పరుగెత్తడం

అతని వస్త్రం యొక్క కాలర్. అభిషేక తైలాన్ని ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేశారు

పూజారులు, దేవుని మధ్య మధ్యవర్తులు మరియు అభిషేకం చేసే పని

అతని ప్రజలు. పూజారులు ధరించే వస్త్రాలకు ఒక్కొక్కరి పేర్లు ఉన్నాయి

ప్రతిసారీ పూజారి కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ తెగ వాటిని చెక్కారు

దేవుని ముందు వచ్చారు, ప్రజలు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. గడ్డం ఎ

ఆ సమయంలో ఇజ్రాయెల్ మరియు ఇతర కమ్యూనిటీలలోని పురుషులకు గౌరవం యొక్క చిహ్నం.

కాబట్టి, అతనిని గుర్తించిన ఒక పూజారిపై ఆ ప్రత్యేకమైన నూనె పోసింది

గౌరవం ఒక సమాజాన్ని ఒకే మనస్సులోకి తీసుకురాగల శక్తిని కలిగి ఉంది

వారి సృష్టికర్త మరియు అతని ఉద్దేశ్యం - నిత్య జీవితం. అదే ఐక్యత!

ఉదాహరణ:2022లో నేను మా అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తానని చెప్పాను

విశ్వాసం వద్ద ప్రార్థన జీవితం ఎందుకంటే ప్రార్థన ఒక అని దేవుడు నాకు చూపించాడు

అతను మమ్మల్ని పిలిచిన మిషన్ కు పునాది స్తంభం. మనకు ఇప్పుడు ఒక ఉంది

వారంలో ప్రతిరోజూ అనేక సార్లు ప్రార్థనలు చేసే బృందం.

మరియు మేము వ్యక్తిగతంగా హాజరైనప్పుడు ప్రోత్సహిస్తున్నాము

సాధ్యమే, మీరు జూమ్ ద్వారా మా అన్ని ప్రార్థన సేవలను యాక్సెస్ చేయవచ్చు

ప్రార్థన లైన్ మా వెబ్ సైట్ లో జాబితా చేయబడింది. మనం కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం ఏకం అవుతాం

ఆత్మ; మేము అధికారంలో ఏకం చేస్తాము; మేము ఉద్దేశ్యంతో ఏకం చేస్తాము మరియు మేము దగ్గరగా ఉంటాము

దేవుడు మనపై ఉంచిన మిషన్ లో మనం కదులుతున్నప్పుడు ఒకరికొకరు ఒక ఒప్పందంలో ఉన్నారు.

అప్లికేషన్:మనము విశ్వాసమును మన గృహముగా ఎంచుకున్న క్రైస్తవులము

చర్చి. ఐక్యత అంటే దేవుడు ఎక్కడికి నడిపిస్తున్నాడో మనమందరం సమలేఖనం చేయడం

ఈ సీజన్ లో మాకు. యేసును ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి క్రైస్తవులందరూ ఇక్కడ ఉన్నారని నేను అర్థం చేసుకున్నాను
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కోల్పోయిన వాటిని వెతకడం మరియు రక్షించడం మిషన్. కానీ మేము దీన్ని a లోపల చేయాలి

నిర్దిష్ట సందర్భం మరియు యుగం. ఆ కోణంలో, మా మిషన్ ఇందులో ప్రత్యేకమైనది

విశ్వాసం వద్ద సమయం. సంవత్సరంలో మేము దేవుని పంచుకోవడానికి మా వంతు కృషి చేస్తాము

మన కోసం మిషన్, తద్వారా మనమందరం ఒకే విషయాన్ని కోరుకోవచ్చు. తో

మనిషికి ఇది అసాధ్యం, కానీ దేవునికి అన్నీ సాధ్యమే. అందుకే

విశ్వాసాన్ని మీ చర్చి అని పిలిచే ప్రతి ఒక్కరినీ అందులో పాలుపంచుకోవాలని నేను గట్టిగా కోరుతున్నాను

క్రమ పద్ధతిలో కార్పొరేట్ ప్రార్థన. మరియు మేము శుక్రవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు ఉపవాసం ఉంటాము

జనవరిలో ప్రారంభమయ్యే ప్రత్యామ్నాయ నెలల్లో 6pm. మేము నిండినట్లుగా

ఆత్మ నిరంతరం కలిసి, మనం ఐక్యత రకానికి ఎదుగుతాము

సంఘాలను మారుస్తుంది.

పరివర్తన:కానీ మనం కలిసి జీవించే విధానంలో ఇది ఎలా జరుగుతుంది?

2. వంతెనలను నిర్మించుకుందాం ఎందుకంటే మన ప్రత్యేకత కలిపి చేస్తుంది

మాకు బలమైన

• 14వ వచనంలో మన గ్రంథ పఠనాన్ని కొనసాగిస్తూ, పాల్ ఇలా అంటున్నాడు,

'అలాగే శరీరం ఒక భాగంతో కాకుండా అనేక భాగాలతో రూపొందించబడింది. ఇతర లో

పదాలు, మనం ఒక శరీరం, కానీ అది మనల్ని కేవలం ఒక భాగం చేయదు.

మన మేకప్ లో ఓ ప్రత్యేకత ఉంది.

15 ఇప్పుడు పాదం ఇలా చెప్పాలంటే, “నేను చేయి కాదు కాబట్టి, నేను చేయను

శరీరానికి చెందినది, ”ఆ కారణంగా అది భాగం కావడం ఆగిపోదు

శరీరము.' మీరు వేరొకరి బహుమతిని ఆరాధించడం మరియు విఫలం కావడం వాస్తవం

మీ స్వంతంగా మెచ్చుకోవడం అంటే మీరు తక్కువ అని కాదు

దేవునికి ముఖ్యమైనది. మీరు పాదం అయితే, ప్రపంచంలోని ఉత్తమ పాదం అవ్వండి
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ఎప్పుడూ తెలిసిన, మరియు నడిచి “ నుండి వచ్చిన సంసిద్ధతతో అమర్చబడి ఉంటుంది

శాంతి సువార్త." (ఎఫెసీయులు 6:15) ఇది మీ సామర్థ్యంలో ఉంది

అని.

16 మరియు చెవి ఇలా చెబితే, “నేను కన్ను కాను కాబట్టి నేను అలా చేయను

శరీరానికి చెందినది, ”ఆ కారణంగా అది భాగం కావడం ఆగిపోదు

శరీరము. ఇది రెండు మార్గాలను తగ్గిస్తుంది.

• 17 శరీరమంతా ఒక కన్ను అయితే, భావం ఎక్కడ ఉంటుంది

వినబడుతుందా? శరీరమంతా చెవి అయితే, భావం ఎక్కడ ఉండేది

వాసన ఉందా? మనం ఉన్నదానికంటే గొప్ప దానిలో భాగం కావడం

ఒక్కటే నమ్మశక్యం కాని విషయం. ఉదాహరణకు, అన్ని ద్వీపాలు ఉంటే

అదే, భాగస్వామ్యం నుండి పొందేది ఏమీ లేదు. మొత్తం స్వీయ

సమృద్ధి కనెక్షన్ కోసం ఎటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వదు. విలువ వస్తుంది

ఎందుకంటే అవి భిన్నమైనవి.

ఆదికాండము 11:6–7లో దేవుడు ఎలా గమనించాడో మీకు గుర్తు ఉండవచ్చుఒకటిగా

అదే భాష మాట్లాడే వ్యక్తులు దీన్ని చేయడం ప్రారంభించారు,

అప్పుడు వారు చేయాలనుకున్న ఏదీ వారికి అసాధ్యం కాదు.” అతను ఉన్నాడు

చేరుకునే టవర్ ను నిర్మించాలనే వారి ప్రణాళిక గురించి మాట్లాడుతున్నారు

స్వర్గాన్ని ఏదీ భూమి అంతటా చెదరగొట్టలేదు. కూడా

వారి అవిధేయతలో, వారి ఐక్యత దేవుని దృష్టిని ఆకర్షించింది. అందువలన అతను

ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోకుండా వారి భాషను గందరగోళపరిచారు.

వాటిని కలిపి ఉంచిన వంతెనలను ధ్వంసం చేశాడు. విభిన్న మరియు

అప్పుడు విభజించబడింది, వారి సామర్థ్యం పరిమితం చేయబడింది.
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• కానీ ఇప్పుడు, అదే దేవుని ఆత్మ మనల్ని ఒకచోట చేర్చాలని కోరుకుంటోంది.

18 వ వచనం నుండి చదవడం, “అయితే వాస్తవానికి దేవుడు దానిలో భాగాలను ఉంచాడు

శరీరం, వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి, అతను కోరుకున్నట్లే. దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు

మీరు అతని మహిమ కోసం ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. అది జరుపుకోండి! అయితే అర్థం చేసుకోండి

సినర్జీ ఇతరులను చేరుకోవడానికి మీ ఎంపిక కోసం వేచి ఉంది.

19వ వచనం అవన్నీ ఒకే భాగమైతే, శరీరం ఎక్కడ ఉంటుంది? 20 గా

అది, చాలా భాగాలు ఉన్నాయి, కానీ ఒక శరీరం. 21 కన్ను చెప్పదు

చేయి, "నాకు నువ్వు అవసరం లేదు!" మరియు తల పాదాలకు చెప్పదు,

"నాకు నువ్వు అవసరం లేదు!" మీకు చేతకాకపోతే నేను చెబితే శ్రద్ధగా విను

మిమ్మల్ని మీరు మించి చూడండి, ఐక్యత యొక్క అవసరాన్ని మీరు ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేరు.

అలాగే మీరు ఇప్పటికే ఉన్నదానికంటే పెద్ద విషయాలను అనుభవించలేరు.

అందుకే బాబెల్ వద్ద విభజన యొక్క గొప్ప తిరోగమనం జరిగింది

అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకంలో వారు అందరూ ఒక ఒప్పందంలో కలిసి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే

యేసు వారికి సూచించినట్లు. (2:1) దేవుడు మానవాళిని ఉపయోగించి వేరు చేశాడు

భాష మరియు భాషను ఉపయోగించి చర్చిని ఏకం చేసింది. ఇంకా కథ

ప్రారంభ చర్చి నిర్మించడానికి చేరుకునే ఆత్మతో నిండిన విశ్వాసులలో ఒకటి

తోటి విశ్వాసులకు వారధులు. ఇది మనలో ఎవరికన్నా పెద్దది.

ఉదాహరణ:2022 ప్రారంభంలో నేను ప్రతి ఒక్కరినీ చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తానని మీకు చెప్పాను

మా రికార్డుల్లో కుటుంబం. నేను మీలో వీలైనంత మందిని పిలిచాను. వారు నేను

ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించలేకపోయాను, నేను గ్రీటింగ్ కార్డ్ లు పంపాను. కొన్ని సంభాషణలు

నాకు ప్రజలు బాగా తెలుసు కాబట్టి చాలా సులభం. అత్యంత

నేను మిమ్మల్ని కలవకపోయినప్పటికీ సంభాషణలు బాగున్నాయి

8



వ్యక్తిగతంగా. ఒకటి లేదా ఇద్దరు వ్యక్తులు కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడ్డారు

మేము కనెక్ట్ అయ్యే ప్రదేశంలో కాకుండా బాధపడ్డాము. కానీ నేను

నా జాబితాను పూర్తి చేసాను మరియు మీ పేరు తో ఉన్నట్లయితే నేను మీకు హామీ ఇవ్వగలను

చర్చి ఆఫీసు, నేను కనీసం 2022లో మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించాను. ఎందుకు?

ఎందుకంటే మన గమ్యంలో ఒక్కటైతే సరిపోదు. మనకు కావాలి

మేము దేవుని ప్రజల కోసం వాహనాన్ని సృష్టించబోతున్నట్లయితే వంతెనలను నిర్మించండి

అక్కడికి వెళ్ళు. నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, దయచేసి మీ సంప్రదింపు సమాచారాన్ని నిర్ధారించుకోండి

చర్చి కార్యాలయంలో ప్రస్తుతం ఉంది. ప్రస్తుతం చాలా కొన్ని సంఖ్యలు మరియు

చిరునామాలు లేవు లేదా తప్పు.

అప్లికేషన్:కాబట్టి ఈ సంవత్సరం వంతెనల నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను.

చేరుకోవలసిన వ్యక్తి మీరే. నాకు తెలుసు అని చెబితే నమ్మండి

దీన్ని చేయడానికి ఒక ధర ఉంది. కానీ అది విలువైనది. మీరు పాడగలిగితే లేదా ఆడగలిగితే

పరికరం, బ్రో ర్యాన్ తో మాట్లాడండి మరియు తదుపరి దశలు మరియు సమయపాలన కోసం అతనిని అడగండి.

మీకు ప్రార్థించే బహుమతి ఉందని మీకు తెలిస్తే, బ్రో క్రిస్ తో మాట్లాడండి మరియు అడగండి

తదుపరి దశలు మరియు సమయపాలన కోసం అతనిని. మీరు స్వయంసేవకంగా మరియు అది వెళ్ళకపోతే

మీరు ఆశించినట్లుగానే, అనుభవం నుండి నేర్చుకోండి మరియు వెనక్కి తీసుకోకండి.

ఎవరైనా మిమ్మల్ని కించపరచి, మీరు బాధపెడితే కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల కుదరదు

దాన్ని పరిష్కరించండి, నన్ను సంప్రదించండి మరియు మేము మీ సవాలును పూర్తి చేస్తాము

కలిసి. ఎందుకంటే మీ ప్రత్యేకత లేకుండా చర్చి చేయలేము. ఇది

దేవుడు ఇచ్చాడు, మరియు అతను దానిని తన చర్చి కోసం ఇచ్చాడు. కాబట్టి, ఉదాత్తంగా ఉందాం

వంతెనలను నిర్మించడంలో. అప్పుడే మనం మన బలాన్ని పంచుకొని మారగలం

మనం ప్రస్తుతం ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ.
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పరివర్తన:అయినప్పటికీ మనం ఐక్యమై వంతెనలను నిర్మించినప్పుడు అది తగ్గించడం కాదు

దేవుడు మనల్ని ఎలా ఉండమని పిలిచాడు. బదులుగా:

3. ప్రతి ఒక్కరిలో ఉత్తమమైన వారిని ప్రోత్సహించే సంఘాన్ని సృష్టిద్దాం

• ఇక్కడే మన సామెత నిక్కర్ లు ముడిపడి ఉంటాయి. నిజానికి ఆ

మనం బహుమతిగా ఇచ్చే వారి ప్రాంతంలో మరెవరూ చేయనంత మంచివాళ్లం కాదు

అంటే మనం బహుమతి ఇచ్చే ప్రాంతంలో విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. మనం డిమాండ్ చేయాలి

మన శ్రేష్ఠత కాబట్టి, “మీ చేతికి ఏది దొరికినా,

మీ శక్తితో దీన్ని చేయండి, ఎందుకంటే మీరు చనిపోయిన వారి రాజ్యంలో

వెళ్తున్నారు, పని లేదా ప్రణాళిక లేదా జ్ఞానం లేదా

జ్ఞానం." (ప్రసంగి 9:10) నిజానికి, పౌలు వేర్వేరు భాగాలను రాశాడు

శరీరం ఒకదానికొకటి అవసరం లేదని చెప్పలేము. 22 న

దీనికి విరుద్ధంగా, బలహీనంగా అనిపించే శరీర భాగాలు

అనివార్యమైన. అనివార్యమైనది అంటే మీరు లేకుండా జీవించలేరు

వాటిని. విచిత్రం: బలవంతుడు బలహీనుడు లేకుండా జీవించలేడు. లో

నిజానికి, పాల్ దానిని మరింత ముందుకు తీసుకువెళతాడు.

• 23 మరియు మనం తక్కువ గౌరవప్రదంగా భావించే భాగాలతో మేము వ్యవహరిస్తాము

ప్రత్యేక గౌరవం. మరియు ప్రదర్శించలేని భాగాలు చికిత్స చేయబడతాయి

ప్రత్యేక నమ్రత, 24 అయితే మా ప్రదర్శించదగిన భాగాలకు ప్రత్యేకంగా అవసరం లేదు

చికిత్స. దానిని చూడండి! దీన్ని స్పష్టంగా చేయడానికి, మీరు మీ భాగాలను కవర్ చేయండి

ఇతర భాగాలు సరైనవి అయితే, ప్రాథమిక విధులను నిర్వర్తించే శరీరం

మీ తల పైభాగంలో, మీరు అస్తవ్యస్తంగా కూడా ఉంటారు. ఏమిటి

అకారణంగా బలహీనంగా, లేదా తక్కువ గౌరవప్రదంగా, నిజానికి ఎక్కువ గౌరవాన్ని పొందుతుంది.
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కానీ దేవుడు శరీరాన్ని ఒకచోట చేర్చాడు, దానికి ఎక్కువ గౌరవం ఇచ్చాడు

అది లేని భాగాలు, 25లో విభజన ఉండకూడదు

శరీరం, కానీ దాని భాగాలు ఒకదానికొకటి సమానమైన శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి.

26 ఒక భాగం బాధపడితే, ప్రతి భాగం దానితో బాధపడుతుంది; ఒక భాగం ఉంటే

గౌరవించబడింది, ప్రతి భాగం దానితో ఆనందిస్తుంది. దేవుడు ఈ మొత్తం వ్యవస్థను సృష్టించాడు

శరీరాన్ని పిలుస్తారు, తద్వారా అది ఉన్నప్పుడు ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది

సహపంక్తి. సభ్యులు అదే విషయాన్ని కోరుకున్నప్పుడు, మరియు వారు

వారు మరియు ఇతరులు దానిని తయారు చేయడానికి తీసుకువచ్చే ప్రత్యేక విలువను గుర్తించండి

జరుగుతాయి. సభ్యులు ఒక కోణంలో కీర్తన 139:14 చూసినప్పుడు “నేను స్తుతిస్తున్నాను

మీరు ఎందుకంటే నేను భయంకరంగా మరియు అద్భుతంగా తయారు చేయబడ్డాను; మీ పనులు ఉన్నాయి

అద్భుతం, అది నాకు బాగా తెలుసు”, ఇది కృతజ్ఞతతో కాదు గర్వం. కానీ

పాల్ యొక్క ప్రధాన అంశాన్ని వివరించడానికి మానవ శరీరం కేవలం ఉదాహరణ:

27 ఇప్పుడు మీరు క్రీస్తు శరీరం, మీలో ప్రతి ఒక్కరు భాగమై ఉన్నారు

అది.

ఉదాహరణ:ప్రోత్సహించే సంఘాన్ని సృష్టించడం గురించి ఈ విషయం

ప్రతి ఒక్కరిలో ఉత్తమమైనది మన చర్చి పట్ల దేవుని కోరికకు కీలకమైనది. నేను చెబుతాను

ఈ లైన్ చాలా సార్లు కానీ మీరు మీ కోసం వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను,

వ్యక్తిగతంగా. మేము మానవుని గౌరవాన్ని విశ్వసిస్తాము

ప్రతి ఒక్కరూ తమ కంటే ఉత్తములుగా మారడానికి దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డారు

అని సృష్టించబడ్డాయి. మీ బహుమతుల రంగంలో రాణించేలా దేవుడు మిమ్మల్ని చేసాడు. మరియు

మీ శ్రేష్ఠతకు ప్రధాన కారణం దాని యొక్క ప్రమోషన్

ప్రజలందరినీ మోక్షానికి నడిపించే యేసుక్రీస్తు సువార్త.
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అప్లికేషన్:ఇప్పుడు, ప్రోత్సహించే ఈ సంఘాన్ని ఎలా సృష్టించాలి

అందరిలో ఉత్తమమైనది? సరే, మనం పెద్దగా పెరిగేకొద్దీ, మనం చిన్నగా ఉండాలి

సాన్నిహిత్యం కొనసాగించడానికి. అందుకే మా వారిని పునరుజ్జీవింపజేస్తానని హామీ ఇచ్చాను

2022లో లైఫ్ గ్రూప్ లు. మాకు లీడర్ ల గ్రూప్ ఉంది

నెలవారీ సమావేశం మరియు కలిసి పంచుకోవడం. వ్యక్తుల సంఖ్య

లైఫ్ గ్రూప్ లకు హాజరు కావడం క్రమంగా పెరిగింది. మరియు లక్ష్యం కాదు

ఎవరినైనా పగుళ్లలో పడనివ్వకుండా సాధించడం జరుగుతోంది. కాబట్టి నేను

ఆ వంతెనను నిర్మించమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. జీవిత సమూహంలో చేరండి మరియు

మేము కమ్యూనిటీని సృష్టించే అవస్థాపనలో భాగంగా ఉండండి

ఎంతో అవసరం.

ముగింపు

• అందరం ఏకమై ఈ ఏడాది వంతెనలు నిర్మిస్తాం. 2023ని ఎతో ముగిద్దాం

వస్త్రం చాలా బలంగా ఉంది, దేవుడు మన వద్దకు పంపిన ఎవరినీ ఏ దెయ్యం లాగదు

పగుళ్ల ద్వారా, ఎందుకంటే ఏ పగుళ్లు ఉండవు. ఎందుకంటే లో

ఆ వాతావరణంలో, ప్రజలు దేవుడు సృష్టించిన అత్యుత్తమంగా ఎదుగుతారు

అవి ఉండాలి.

• మీరు మీ జీవితాన్ని యేసుకు ఇవ్వకపోతే, ఇంకా మీకు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి

ఈ కమ్యూనిటీని క్రియేట్ చేయడానికి మేము ఎందుకు ఎక్కువ కృషి చేసాము అనే దాని గురించి,

మీరు అని తెలుసుకోవాలి. దేవుడు కలిగి ఉన్న దానికి మనం చాలా కృతజ్ఞులం

మీకు ఇవ్వడానికి మా శక్తిలో ఉన్నదంతా చేయాలనుకుంటున్నాము అని మా కోసం చేసాము

యేసును కలిసే అవకాశం మరియు అతని జీవితాన్ని మార్చే శక్తిని అనుభవించడం.
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• అననుకూలమైన నిజం ఏమిటంటే, అందరూ పాపం చేసి బయట పడ్డారు

దేవునితో సంబంధం. వెనుకకు ఒక మార్గం ఉంది, కానీ ఇది నిర్దిష్టమైనది మరియు

ఉద్దేశపూర్వకంగా. మనమందరం పాపం చేశామని గుర్తించాలి, తప్పక

మా పాపాలకు చింతిస్తున్నామని చెప్పండి మరియు యేసును లోపలికి రమ్మని అడగాలి

మా ప్రాణాలు మరియు మమ్మల్ని రక్షించండి. అప్పుడు క్రీస్తులోని జీవితానికి మన ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది.

• బ్రిడ్జ్ బిల్డర్లు, మీరు పని కోసం స్పిరిట్ లో రిఫ్రెష్ కావాలంటే, చేరండి

మేము ప్రస్తుతం ప్రార్థిస్తున్నాము.

• మనం ఇప్పుడు ప్రార్ధన చేద్దాము!
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