
విశ్వాస అభయారణ్యం గురించి నేను ఏమి ఆలోచిస్తున్నాను

ఆదివారం జనవరి 8, 2023

స్లయిడ్ 1

ప్రకటన 21:2-7; 9-14; 22-27 (NIV)

అపొస్తలుడైన యోహాను పత్మోస్ ద్వీపంలో ఒక రకమైన ప్రవాసంలో ఉన్నాడు

ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం మరియు యేసు యొక్క సాక్ష్యం. యేసు చూపించాడు

జాన్ త్వరలో ఒక దర్శనంలో ఏమి జరగబోతుందో తెలియజేసాడు. వైపు

ముగింపులో, చర్చి ఏమి చేస్తుందో జాన్ ఒక రూపక చిత్రాన్ని చూశాడు

వంటి చూడండి. దీని గురించి మనం ప్రకటన 21లో చదువుతాము.

ప్రకటన 21: 9-14; 22-27 (NIV)

9 ఏడు గిన్నెల నిండా ఏడుగురు దేవదూతల్లో ఒకడు

చివరి తెగుళ్లు వచ్చి నాతో, “రండి, నేను నీకు పెళ్లికూతురుని చూపిస్తాను.

గొర్రెపిల్ల భార్య.” 10 మరియు అతను నన్ను ఆత్మలో ఎ

గొప్ప మరియు ఎత్తైన పర్వతం, మరియు నాకు పవిత్ర నగరమైన జెరూసలేంను చూపించింది,

దేవుని నుండి స్వర్గం నుండి దిగి రావడం. 11 అది మహిమతో ప్రకాశించింది

దేవుడు, మరియు దాని తేజస్సు చాలా విలువైన రత్నం వంటిది

జాస్పర్, క్రిస్టల్ వంటి స్పష్టమైన. 12 దానికి పన్నెండు ద్వారాలతో కూడిన గొప్ప ఎత్తైన గోడ ఉంది.

మరియు ద్వారాల వద్ద పన్నెండు మంది దేవదూతలతో. గేట్లపై రాసి ఉంది

ఇజ్రాయెల్ యొక్క పన్నెండు తెగల పేర్లు. 13 దానికి మూడు ద్వారాలు ఉన్నాయి

తూర్పు, ఉత్తరాన మూడు, దక్షిణాన మూడు మరియు పశ్చిమాన మూడు. 14

నగరం యొక్క గోడకు పన్నెండు పునాదులు ఉన్నాయి, వాటిపై ఉన్నాయి

గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలుల పేర్లు.
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22 నేను పట్టణంలో దేవాలయాన్ని చూడలేదు, ఎందుకంటే సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా దేవుడు

మరియు గొర్రెపిల్ల దాని దేవాలయం. 23 నగరానికి సూర్యుడు లేదా సూర్యుడు అవసరం లేదు

చంద్రుడు దానిపై ప్రకాశింపజేయుటకు, దేవుని మహిమ దానిని వెలుగునిస్తుంది, మరియు గొర్రెపిల్ల

దాని దీపం. 24 దేశాలు దాని వెలుగులో నడుస్తాయి, రాజులు

భూమి దానిలో వారి వైభవాన్ని తెస్తుంది. 25 దాని ద్వారాలు ఏ రోజున ఉండవు

అక్కడ రాత్రి ఉండదు కాబట్టి మూసి ఉండు. 26 యొక్క కీర్తి మరియు గౌరవం

దేశాలు అందులోకి తీసుకురాబడతాయి. 27 అపవిత్రమైన ఏదీ అందులో ప్రవేశించదు, లేదా

అవమానకరమైనది లేదా మోసపూరితమైనది ఎవరైనా చేస్తారు, కానీ వారు మాత్రమే చేస్తారు

గొఱ్ఱెపిల్ల జీవితపు పుస్తకంలో వీరి పేర్లు వ్రాయబడి ఉన్నాయి.

స్లయిడ్ 2

ఒక వాక్యంలో ఉపన్యాసం: ఫెయిత్ శాంక్చురీకి పునాది ఉంది

స్వర్గంలోని సాధువుల వలె చూడండి మరియు ప్రవర్తించండి.

పరిచయం

• నలుగురు బలమైన వ్యక్తులు ఈ కుర్చీని మోస్తున్నారని ఊహించుకోండి. ఇది కష్టం కాదు.

వారు మాట్లాడటం వంటి ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని చేయగలరు

ఫోన్. వాస్తవానికి, వారు బహుశా ఒకరికొకరు మరియు ఒకదానిలో ఒకటిగా ఉండవచ్చు

పురుషులు కుర్చీని తానే మోసుకెళ్తుండగా ఇతరులు

చుట్టూ నిలబడ్డాడు.

• ఇప్పుడు, నలుగురు బలమైన వ్యక్తులు ఈ అవయవాన్ని మోస్తున్నారని ఊహించుకోండి. ఇది పడుతుంది

ఏకాగ్రత, ఒక ప్రణాళిక, కలిసి పని చేయడం మరియు తమను తాము శ్రమించడం.
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• కుర్చీ మరియు అవయవం రెండూ ఒకే అందుబాటులో ఉన్న సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

కానీ తరలించబడిన బరువు పరంగా సాధించబడినది తీవ్రంగా ఉంటుంది

భిన్నమైనది.

• చాలా మంది వ్యక్తులు తమ పూర్తి సామర్థ్యాన్ని చేరుకోలేరు. కానీ సహకారంతో,

ప్రజలు అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ సాధించగలరు. ఇవి

పురుషులు ఒక అవయవాన్ని కదిలించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇంకా నేను వారిని చేయమని అడిగితే

ఒక కుర్చీని మోయడమే, నేను వాటి నుండి బయటపడతాను అంతే.

• నేను నేర్చుకున్న అతి ముఖ్యమైన ప్రార్థనలలో ఒకటి కాథెచిజం సమయంలో

లేదా చిన్నతనంలో చర్చి సిద్ధాంతాన్ని అధ్యయనం చేయండి. దానిని ప్రభువు ప్రార్థన అంటారు,

కానీ అది నిజానికి ఆయన తన శిష్యులకు ప్రార్థన చేయమని నేర్పించిన ప్రార్థన-అది మనమే.

• నేను మీ దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్న ఆ ప్రార్థనలో ఒక లైన్ ఉంది:

"నీ రాజ్యం వచ్చు, నీ సంకల్పం పరలోకంలో నెరవేరినట్లుగా భూమిపైనా జరుగుతుంది."

• ఇది మా చర్చి కోసం నా ప్రార్థనలో భాగం. ఎందుకంటే యేసు ఎలా ఉన్నాడు

మనం ప్రార్థించాలి అన్నాడు. ఫెయిత్ అభయారణ్యం చూడటానికి పునాదిని కలిగి ఉంది

స్వర్గంలోని సాధువుల వలె ప్రవర్తించండి. యొక్క విశ్వాసం, ఆశ మరియు త్యాగం

గత 50 ఏళ్లుగా ప్రజలు మన ప్రస్తుత స్థానాన్ని మాకు అందించారు.

మరియు దేవుడు మనలను సృష్టించిన ప్రతిదానికి మన సంకల్పం

ఈ తరంలో.

• కాబట్టి, నేను మా చర్చి గురించి ఆలోచించినప్పుడు, దేవుడు ఎలా చూడాలి అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తాను

మాకు. మరియు ఆ దర్శనం పొందడానికి, నేను క్రీస్తు వధువు వైపు చూస్తున్నాను. అందుకే

మేము ప్రకటనలోని వివరణను చదువుతాము. అక్కడ మనకు అంతర్దృష్టులు ఉన్నాయి

ఈ సంవత్సరం మేము చేయాలనుకుంటున్న కొన్ని విషయాలకు మార్గనిర్దేశం చేయవచ్చు.
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స్లయిడ్ 3

1. విశ్వాస అభయారణ్యం ప్రేమించే వ్యక్తుల గొప్ప పునాదిని కలిగి ఉంది

దేవుడు

• మా పఠనం నుండి 9వ వచనానికి ఆహ్వానం ఉంది. ఏడుగురు దేవదూతలలో ఒకరు

ఏడు చివరి తెగుళ్లతో నిండిన ఏడు గిన్నెలు ఉన్న వారు వచ్చారు మరియు

నాతో, “రండి, గొర్రెపిల్ల భార్య అయిన పెండ్లికుమార్తెను నీకు చూపిస్తాను” అన్నాడు.

దేవదూత యోహానుకు ఏమి చూపిస్తున్నాడో అర్థం చేసుకోవడానికి, మనం వెతకవచ్చు

బైబిల్ యొక్క ఇతర భాగాలలో ఇదే భాష. లో లార్డ్స్ వధువు

పాత నిబంధన సాధారణంగా ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని సూచిస్తుంది. రచనలు

యెషయా, యిర్మీయా, యెహెజ్కేలు మరియు హోషేయల నుండి దీనిని సమర్థించారు. కొత్త లో

నిబంధన, పాల్ చర్చిని ఆధ్యాత్మిక ఇజ్రాయెల్ అని పిలుస్తాడు. కాబట్టి, ఎప్పుడు కొత్తది

నిబంధన రచయితలు ప్రభువు వధువు గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అది మనమే, చర్చి,

అని వారు సూచిస్తున్నారు. మాథ్యూ, మార్క్, జాన్, ఎఫెసియన్స్, 2

కొరింథియన్స్ మరియు రివిలేషన్ అన్నీ ఈ చిత్రాలను ఉపయోగిస్తాయి. క్రీస్తు వధువు

జాన్ తన దృష్టిలో చూసిన చర్చి.

• 10 మరియు అతను నన్ను ఆత్మతో ఒక గొప్ప పర్వతానికి తీసుకెళ్లాడు

ఎత్తైనది, మరియు పవిత్ర నగరమైన జెరూసలేం నుండి బయటకు వస్తున్నట్లు నాకు చూపించింది

దేవుని నుండి స్వర్గం.

చాలా మంది బైబిల్ నిపుణులు దీనిని ఏమి జరుగుతుందనే ప్రవచనంగా అర్థం చేసుకున్నారు

సమయం ముగింపులో జరుగుతుంది. కానీ మనం చాలా ప్రవచనాలను కూడా చూస్తాము

సమీప కాల మరియు దూర కాల ప్రాముఖ్యత రెండింటినీ కలిగి ఉన్న గ్రంథం. కాబట్టి, లో

సమీప కాలంలో, జాన్ ఒక చూస్తున్నాడని ఊహించడం సహేతుకమైనది
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రాబోయే క్రైస్తవ చర్చి యొక్క చిహ్నం. చర్చి నుండి వచ్చింది

స్వర్గం, దేవునిచే సిద్ధం చేయబడింది. ఇది మన ప్రార్థనతో చక్కగా సరిపోతుంది, “నీ

రాజ్యం రండి, నీ చిత్తం పరలోకంలో నెరవేరినట్లుగా భూమిపై కూడా నెరవేరుతుంది.”

• 11 అది దేవుని మహిమతో ప్రకాశించింది, దాని తేజస్సు దాని ప్రకాశవంతంగా ఉంది

జాస్పర్ వంటి చాలా విలువైన ఆభరణం, క్రిస్టల్ వలె స్పష్టంగా ఉంటుంది. 12 ఇది ఒక కలిగి ఉంది

పన్నెండు ద్వారాలతో కూడిన గొప్ప, ఎత్తైన గోడ మరియు పన్నెండు మంది దేవదూతలు

ద్వారాలు.

ఇప్పుడు జాన్ తాను చూసినదాన్ని వివరించడం ప్రారంభించాడు. చాలా ఎగ్జయిటింగ్ ఉంది

ఈ రెండు శ్లోకాల నుండి. మహిమ దేవుని నుండి వస్తుంది, నగరం నుండి కాదు

స్వయంగా. అది ప్రకాశించే ప్రకాశం మనకు ఒక నగరం సెట్ ని గుర్తు చేస్తుంది

కొండపై దాచబడదు. విలువైన ఆభరణాలతో పోలిక

స్పష్టత తెచ్చే విలువ మరియు శ్రేష్ఠత గురించి మాట్లాడుతుంది. గేట్లు లేవు

గొప్ప నిర్మాణాలు మాత్రమే, కానీ వాటిని దేవదూతలు కూడా పర్యవేక్షిస్తారు. మరియు

బలం మరియు శ్రేష్ఠత యొక్క ఈ పునాది దేవునిలోనే ఉంది

చర్చి యొక్క లక్షణాల చిత్రాన్ని మాకు అందించడానికి ఉద్దేశించబడింది.

ఉదాహరణ:కాబట్టి, నేను ఫెయిత్ అభయారణ్యం గురించి ఆలోచించినప్పుడు, నేను ఒక గురించి ఆలోచిస్తాను

దేవుణ్ణి ప్రేమించే వ్యక్తుల గొప్ప పునాది. ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నవన్నీ ఉన్నాయి

ప్రజల ద్వారా జరిగింది. దేవుడు మనకు ఉద్యోగాలు మరియు వ్యాపారాలు ఇచ్చాడు

సంవత్సరాలు మరియు మేము ఉదారంగా మా ఆర్థిక పెరుగుదలను తిరిగి ఇచ్చాము

అతని రాజ్యంలోకి. మేము చాలా ప్రతిభావంతులైన బోధకులను, సంగీతకారులను చూశాము,

నిర్వాహకులు, వ్యాపారాలు మరియు విభిన్న బహుమతులు కలిగిన వ్యక్తులు ఉత్తమమైన వాటిని అందిస్తారు

అందులో మొదట దేవుని ఇంటికి. మరియు ప్రజలు అంతులేని గంటలను అందించారు
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వారి సమయం షెడ్యూల్ చేయబడిన సేవలకు మాత్రమే కాకుండా, ఫెలోషిప్ మరియు

మనం కలిసి జీవించేటప్పుడు ఇతరులకు సహాయం చేయడం. ఇంకా మేము ఇంకా గీతలు పడలేదు

దేవుడు మనలో ఉంచిన బలం మరియు శ్రేష్ఠత యొక్క ఉపరితలం. కాగా

సాధించిన ప్రతిదానికీ మేము కృతజ్ఞులం, కొంతమంది నాకు చెప్పారు

వారు చర్చిలో ఎలా ఎక్కువ చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ అది జరగదు. కాబట్టి,

వారు తమ ఉద్యోగం లేదా ఇతర మంత్రిత్వ శాఖల వంటి ప్రదేశాలలో ఎక్కువ చేస్తారు లేదా అధ్వాన్నంగా ఉంటారు

ఇప్పటికీ వారి సామర్ధ్యం గుర్తించబడలేదు. మేము అవయవాలను పైకి ఎత్తాలనుకుంటున్నాము, కుర్చీలు కాదు.

అప్లికేషన్:నేను మా చర్చి గురించి ఆలోచించినప్పుడు, నేను మా అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటాను

ప్రజలను ఎంగేజ్ చేయడానికి మెరుగైన ప్రక్రియ అవసరమని నాయకులు. మేము కోరుకుంటున్నాము

ప్రజలకు ఇక్కడ సేవ చేయడం సులభతరం చేయండి, దాని కంటే కష్టం కాదు

ఇతర ప్రదేశాలలో సేవ చేయండి. దీని అర్థం మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలని కాదు

గాలి. కొత్త జెరూసలేం యొక్క చిత్రం శ్రేష్ఠమైనది మరియు

సమగ్రత. ఇతరులు చేసేలా మన వెలుగును ప్రకాశింపజేయాలని యేసు చెప్పాడు

మన మంచి పనులను చూసి దేవుణ్ణి మహిమపరచండి. అందుకే మా డైరెక్టర్ టీం

ప్రజలను నిమగ్నం చేయడానికి ఒక విశ్వసనీయ ప్రక్రియను పొందడానికి కట్టుబడి ఉంది

ఈ సంవత్సరం సేవ చేయండి. మాకు బలం, శ్రేష్ఠత, పూర్తి సామర్థ్యం అవసరం

దేవుడు మీలో బహుమతులు ఉంచినట్లు మీలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది.

పరివర్తన:కాబట్టి, ఫెయిత్ అభయారణ్యం ప్రజల గొప్ప పునాదిని కలిగి ఉంది

దేవుణ్ణి ప్రేమించు. కానీ ఇంకా ఉంది.

స్లయిడ్ 4

2. ఫెయిత్ అభయారణ్యం యొక్క జ్ఞానం యొక్క గొప్ప పునాది ఉంది

దేవుని వాక్యము
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• ద్వారాల మీద ఇశ్రాయేలు పన్నెండు గోత్రాల పేర్లు వ్రాయబడి ఉన్నాయి.

13 తూర్పున మూడు, ఉత్తరాన మూడు, మూడు ద్వారాలు ఉన్నాయి

దక్షిణం మరియు పశ్చిమాన మూడు.

భౌతికమైన ఇశ్రాయేలు ప్రభువు వధువు అని నేను ఎలా చెప్పానో గుర్తు చేసుకోండి

పాత నిబంధన. సరే, ఆ యాక్సెస్ లో ఆశ్చర్యం లేదు

చర్చి దాని మూలాలను ఇజ్రాయెల్ లో కనుగొంటుంది. అన్ని తరువాత, దేవుడు అబ్రాహాముకు వాగ్దానం చేశాడు

అతని సంతానం ద్వారా భూమ్మీద ఉన్న దేశాలన్నీ ఆశీర్వదించబడతాయి.

(ఆదికాండము 22:18) కాబట్టి, ద్వారాల స్థానం మార్గానికి అద్దం పడుతుంది

మోషే ఇశ్రాయేలుకు నాయకత్వం వహించినందున గిరిజనులు గుడారం చుట్టూ నిలబడ్డారు

వాగ్దాన భూమి వైపు. దేవుడు కొనసాగింపును నిర్ధారిస్తూనే ఉన్నాడు

అతని వాగ్దానాలు, ఎందుకంటే అతను ఎప్పటికీ మారడు. అందుకే ఇది ముఖ్యం

దేవుడు మనిషితో వ్యవహరించిన బైబిల్ చరిత్రను తెలుసుకోవడం. కానీ మేము

యేసు ధర్మశాస్త్రాన్ని మరియు ప్రవక్తలను నెరవేర్చాడు కాబట్టి అక్కడితో ఆగకండి. కాబట్టి, లో

రివిలేషన్ లో చర్చి యొక్క దృష్టి…

• 14 పట్టణపు గోడకు పన్నెండు పునాదులు ఉన్నాయి, వాటిపై ఉన్నాయి

గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలుల పేర్లు.

యేసు పరిచర్య మరియు స్థాపన యొక్క కొత్త నిబంధన కథ

అతనిలో వాగ్దానాలు ఎలా నెరవేరాయో ప్రారంభ చర్చి మనకు చూపుతుంది.

జాన్ చూసిన దర్శనంలో, అపొస్తలులు పునాదిగా ఉన్నారు

చర్చి భౌతిక ఇజ్రాయెల్ కేవలం యాక్సెస్. అన్నీ తెస్తున్నా

పౌలు కలిసి ఎఫెసీయులకు 2:20లో మనం నిర్మించబడ్డామని రాశాడు
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అపొస్తలులు మరియు ప్రవక్తల పునాది, క్రీస్తుయేసు స్వయంగా

ప్రధాన మూలస్తంభంగా. అది దేవుని వాక్యం.

• చిత్రం పద్యంతో పూర్తయింది 22 నేను అక్కడ దేవాలయాన్ని చూడలేదు

నగరం, ఎందుకంటే సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు మరియు గొర్రెపిల్ల దాని ఆలయం.

23 నగరం మీద ప్రకాశించడానికి సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు అవసరం లేదు

దేవుని మహిమ దానికి వెలుగునిస్తుంది, గొర్రెపిల్ల దాని దీపం.

పట్టణానికి వెలుగునిచ్చేది యేసు ద్వారా దేవుని మహిమ. కాంతి

ఒక దీపం ద్వారా ప్రకాశిస్తుంది. మరియు సంఘ జీవితాన్ని ఇచ్చేది ఆత్మ

క్రీస్తు యొక్క. కాబట్టి, వాక్యము ఆత్మ ద్వారా సజీవంగా మారుతుంది.

ఉదాహరణ:నేను ఫెయిత్ శాంక్చురీ గురించి ఆలోచించినప్పుడు నేను ఒక ధనికుడిని చూస్తాను

దేవుని వాక్యం యొక్క జ్ఞానం యొక్క పునాది. సెయింట్స్ కోట్ చేసినప్పుడు

జ్ఞాపకశక్తి ద్వారా లేఖనాల భాగాలు వారు సమయాన్ని వెచ్చించారని అది మీకు చెబుతుంది

ఆ పదం. మరియు వారు ఏమి చేస్తారో మీరు గమనించినప్పుడు, అది త్వరగా స్పష్టమవుతుంది

వారు బైబిల్ లో ఉన్న క్రమశిక్షణల నమూనాను అనుసరిస్తున్నారని. మీరు

అటువంటి పరిత్యాగంతో దేవుణ్ణి స్తుతించండి, మీరు చదివినట్లు ఒప్పించబడుతుంది

డేవిడ్ గురించి మరియు అతను చూసినదాన్ని చూశాడు. మీరు చాలా ఉదారంగా ఇస్తారు, అది

ఒక ఆశీర్వాదాన్ని కురిపిస్తానని దేవుని వాగ్దానం గురించి మీరు చదివారని ఒప్పించారు

మీరు కలిగి ఉండలేరు. మీరు చాలా ఇష్టపూర్వకంగా సేవ చేస్తారు, అది మిమ్మల్ని ఒప్పిస్తుంది

కీర్తనకర్త చెప్పినప్పుడు అతనిని గుర్తించండి, “నేను తలుపు కీపర్ గా ఉండాలనుకుంటున్నాను

దుష్టుల గుడారాలలో నివసించడం కంటే ప్రభువు మందిరం”. అలా

నేను మా చర్చి గురించి ఆలోచించినప్పుడు, నేను వ్యక్తుల గురించి ఆలోచిస్తాను

స్వర్గంలో ఉన్న సాధువుల వలె నటించాలనుకుంటున్నారు. కానీ మళ్ళీ, మేము కూడా ఒక గురించి చదువుతాము
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మనల్ని ఎదిరించే ఆధ్యాత్మిక విరోధి. మరియు పాల్ వీలు లేదు మాకు హెచ్చరిస్తుంది అయితే

మన మంచి గురించి చెడుగా మాట్లాడవచ్చు, కొన్నిసార్లు చట్టం పట్ల మన మక్కువ

మనం నిజంగా ఉన్నప్పుడు మనం వారిని ద్వేషిస్తాం అని కొందరు భావించేలా ప్రభువు చేస్తాడు

వాళ్ళని ప్రేమించు. తన తల్లితండ్రులు అలా చేయనందున దూషించే పిల్లలాంటిది

అతనికి అవసరమైన అన్ని మిఠాయిలను కలిగి ఉండటానికి అతన్ని అనుమతించండి.

అప్లికేషన్:అందుకే మేము రహస్య పదార్ధాన్ని పొందాలనుకుంటున్నాము

ద్వారా ఆధ్యాత్మిక విజయం మన లక్ష్యం 24/7 ప్రార్థన వైపు ముందుకు సాగడం .

కొన్ని దయ్యాలు మాత్రమే చేయగలవని చెప్పినప్పుడు యేసు మనకు సూత్రాన్ని ఇచ్చాడు

ప్రార్థన మరియు ఉపవాసం ద్వారా బహిష్కరించబడతారు. కానీ తనది అని కూడా చెప్పాడు

చర్చి ఆయన చేసిన దానికంటే గొప్ప పనులు చేస్తుంది. మరియు అతని అలవాటు

ఇంధనాన్ని నింపుతూ ప్రార్థనలో ఎక్కువ సమయాన్ని వెచ్చిస్తారు

నమ్మశక్యం కాని మంత్రిత్వ శాఖ. ఇప్పుడు, దేవుడు మనకు పెద్ద దర్శనం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు పెద్దది

విశ్వాసం వద్ద అంచనాలు. మరియు పెద్ద అంచనాలతో మనకు పెద్ద ప్రార్థన అవసరం

దేవుడు చెప్పిన వాక్యానికి జీవం పోయండి. మన ఐక్యతకు అతిపెద్ద డ్రైవర్

మరియు వంతెనలను నిర్మించడం మన ప్రార్థన సమయాలు కలిసి ఉంటాయి. ప్రార్థన తెస్తుంది

ఆత్మ మరియు ఉద్దేశ్యంలో ఏకత్వం. ప్రార్థన మాంసాన్ని లోబడి ఉంచుతుంది

మన స్వంత అవసరాలు లేదా కోరికలు మాత్రమే కాకుండా పెద్ద చిత్రాన్ని చూస్తాము. అంతిమంగా,

ప్రపంచంలోని ఎవరికైనా తక్షణమే అందుబాటులో ఉండాలనేది మా కల

ఏ సమయంలోనైనా నమ్మదగిన ప్రార్థన. ఇది చేయగలిగిన హృదయంలో ఉంది

దేవుని వాక్యపు జ్ఞానం యొక్క గొప్ప పునాదిని సమర్థవంతంగా పంచుకోండి

మా చర్చి ఉంది. ప్రార్థన మన నుండి ఆధ్యాత్మిక గొప్పతనాన్ని బయటకు తీస్తుంది మరియు

కేవలం కుర్చీలు మాత్రమే కాకుండా అవయవాలను ఎత్తేలా చేస్తాయి.
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పరివర్తన:అయినప్పటికీ జీవితం కేవలం క్రమశిక్షణ కంటే ఎక్కువ మార్గం. దీని గురించి

జీవించి ఉన్న. మరియు…

స్లయిడ్ 5

3. విశ్వాస అభయారణ్యం ప్రేమ సంస్కృతికి గొప్ప పునాదిని కలిగి ఉంది

ప్రజలందరినీ ఆలింగనం చేసుకోండి

• మా గ్రంథ పఠనం చర్చి జాన్ యొక్క కార్యాచరణలోకి దారి తీస్తుంది

చూసింది. 24 దేశాలు దాని వెలుగులో నడుస్తాయి, భూమి రాజులు

తమ వైభవాన్ని అందులోకి తీసుకువస్తారు.

దేవుడు కొత్త జెరూసలేం వెలుగును ఇస్తాడు, మరియు దేశాలు జీవిస్తాయి

నగరం యొక్క కాంతి. మరియు ఆ కాంతి షరతులు లేని ప్రేమ. యేసు

చర్చిని ప్రపంచానికి ఉప్పు మరియు వెలుగుగా అభివర్ణించారు. ఎందుకంటే అతనికి ఉంది

ప్రపంచాన్ని తాకడానికి తన సాధనంగా మనల్ని ఎంచుకున్నాడు, మనం అలా అవుతాము

మానవ చరిత్ర గమనాన్ని నడిపించే వారు. ఎంతగా అంటే

బాధ్యతలు నిర్వహించే వారు తమ వైభవాన్ని లేదా వారి ఉత్తమమైన వాటిని తీసుకురావాలని కోరుకుంటారు,

ప్రతి దేశం నుండి చర్చి వరకు.

• 25 ఏ రోజున దాని ద్వారాలు మూసివేయబడవు, ఎందుకంటే రాత్రి ఉండదు

అక్కడ. 26 దేశాల మహిమ, ఘనత అందులోకి తీసుకురాబడతాయి.

జాన్ చర్చిని 24/7 ఆపరేషన్ గా చూశాడు. అతని కాలంలో, నగరాలు ఉన్నాయి

రక్షణ కోసం గోడలు కట్టారు. శత్రువులు రాత్రి కవర్ ను ఉపయోగించుకుంటారు

నగరంపై దాడి చేసే సందర్భంలో, రాత్రిపూట ద్వారాలు మూసివేయబడతాయి.

కానీ దేవుడు కాంతికి మూలంగా ఉంటే, ప్రపంచం ఉంటుంది
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చర్చికి అంతరాయం లేని ప్రవేశం. మరియు అవును, దేశాలు కోరుకుంటాయి

వారి గౌరవం చర్చిలో ప్రతిబింబిస్తుంది.

• కానీ చర్చి అత్యుత్తమ దేశాలను ఆకర్షిస్తుంది, చెత్త కాదు. 27వ శ్లోకం:

అపవిత్రమైనదేదీ అందులో ప్రవేశించదు, అలాగే చేసే వారు ఎవరూ ప్రవేశించరు

అవమానకరమైనది లేదా మోసపూరితమైనది, కానీ వారి పేర్లు మాత్రమే వ్రాయబడ్డాయి

గొర్రెపిల్ల జీవితపు పుస్తకం.

దీనర్థం అని అనుకోవడం గ్రంథాన్ని తప్పుగా చదవడమే అవుతుంది

పాపులు మరియు పనిచేయని వ్యక్తులు చర్చిలో స్వాగతించబడరు.

దీనికి విరుద్ధంగా, చర్చి ఎవరి కోసం ఉంది: మన అందరిలో మనం

అసమర్థత. ప్రవక్త యెషయా మనకు గుర్తుచేస్తున్నాడు

నీతి దేవుని దృష్టిలో మురికి గుడ్డలాంటిది. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే..

మేము పాపాన్ని ఎన్నటికీ సమర్థించము. చర్చి యొక్క విధి శాశ్వతమైనది కాదు

పాపం, కానీ పాపం నుండి కొత్త జీవితాన్ని మరియు పరివర్తనను పెంపొందించడానికి.

ఉదాహరణ: అందుకే నేను ఫెయిత్ శాంక్చురీ గురించి ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఎ

ప్రజలందరినీ ఆదరించే ప్రేమ సంస్కృతికి గొప్ప పునాది. మేము ఉంటే

స్వర్గంలోని సాధువుల వలె చూడండి, ఇది మన విషయంలో నిజం కావాలి. నేను ఎప్పుడైతే

నేను కెనడా పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు ఈ చర్చిని మొదటిసారి సందర్శించాను. నేను అపరిచితుడిని

నిజంగా, మరియు వారు నన్ను మళ్లీ చూడగలరని ప్రజలకు తెలియదు. ఇంకా

చర్చి పెద్దది, చాలా మంది వ్యక్తులు ప్రత్యక్షంగా మరియు తయారు చేస్తున్నారు

దాని పెరుగుదలకు ముఖ్యమైన సహకారం. ఇంకా పాస్టర్ గ్రాన్ విల్లే నేను విన్నాను

లార్నెల్లే హారిస్ రాసిన "ఐ కెన్ బి గ్లాడ్" పాటను ఇష్టపడ్డారు మరియు అతను గాయక బృందాన్ని పొందాడు

నేను చుట్టూ ఉన్నప్పుడు పాడటానికి. మేము మా ఫ్లైట్ ని వెనక్కి తీసుకునే ముందు
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నేను ఇంటికి వచ్చినప్పటికీ, సిస్ వెరోనా మాకు శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి పిలిచింది

ఆమె పేరు తప్పు. ఆపై నేను వెళ్లిపోయాను. కానీ చర్చి కొనసాగింది, మరియు

మేము దీన్ని మా ఇల్లుగా మార్చుకోవడానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఇది ఇప్పటికీ తెరిచి ఉంది, పని చేస్తోంది

మరియు మమ్మల్ని ఆలింగనం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అది మా చర్చిలో నా తొలి అనుభవం.

నాకు బాగా తెలిసిన ఆ భగవంతుని వెలుగు, అపరిచితంగా ప్రకాశిస్తుంది

నాళాలు. కాబట్టి కొంతమంది తమ నిరాశను నాకు చెప్పినప్పుడు

చర్చి, నేను కొన్ని అనుభవాలతో సంబంధం కలిగి ఉండగలను, కానీ అది మనం అని నాకు చెబుతుంది

ప్రస్తుతం చాలా లోతుగా దాచబడిన నిధిని కలిగి ఉండండి. ఇది వచ్చింది

మరింత పూర్తిగా బయటకు వచ్చి స్థానికంగా ప్రజల జీవితాలను స్పృశించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది

మరియు విదేశాలలో. కుర్చీలే కాదు అవయవాలను ఎత్తుకుందాం.

అప్లికేషన్:మేము ఇప్పటికే ఉన్న పునాదిపై నిర్మించబోతున్నాము.

వరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము కమ్యూనిటీలో భాగస్వాములను చేరుకోండి - నిర్మించడానికి

వంతెనలు అది మన గోడలు దాటి దేవుని ప్రేమను తీసుకువెళుతుంది. నేను “సెట్టింగ్

పైకి” ఎందుకంటే దైహిక ప్రభావం చూపడానికి ప్రయత్నించిన ఎవరికైనా తెలుసు

సహాయక నిర్మాణాన్ని నిర్మించడానికి గణనీయమైన కృషి అవసరం

ఆ పనిని మోస్తుంది. దీని అర్థం మనం పరిశుద్ధులను సన్నద్ధం చేయాలి

పరిచర్య కోసం పాల్ ఎఫెసీయుల్లో సలహా ఇస్తున్నాడు. యొక్క శిష్యరికం పాయింట్ నుండి

వీక్షణ, మేము వెళ్తున్నాము డైపర్ ల నుండి మంత్రిత్వ శాఖలను మళ్లీ సందర్శించండి మరియు సమలేఖనం చేయండి

డిప్లొమాలు లేదా డిగ్రీలు మరియు బియాండ్ . మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మేము సిద్ధం చేయాలనుకుంటున్నాము

అన్ని జీవిత దశలలోని సాధువులు మన సందేశంలో మరియు దృష్టిలో ఐక్యంగా ఉండాలి. మాది

మనం చూసినట్లుగానే అన్ని సంస్కృతులు మరియు జనాభాను ప్రతిబింబించే చర్చి

ద్యోతకం. మేము మానవుని గౌరవాన్ని విశ్వసిస్తాము
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ప్రతి ఒక్కరూ తమ కంటే ఉత్తములుగా మారడానికి దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడ్డారు

అని సృష్టించబడ్డాయి. మనం ప్రకటనలో దేశాలతో చూసినట్లే.

పరివర్తన:నేను ఫెయిత్ శాంక్చురీ గురించి ఆలోచించినప్పుడు మనం అని గుర్తించాను

స్వర్గంలోని సాధువుల వలె కనిపించడానికి మరియు ప్రవర్తించడానికి పునాదిని కలిగి ఉండండి.

స్లయిడ్ 6

ముగింపు

• ChatGPT గత సంవత్సరం నవంబర్ 30న మరియు డిసెంబర్ 5 నాటికి ప్రారంభించబడింది — తక్కువ

ఒక వారం తర్వాత - ఇది ఇప్పటికే ఒక మిలియన్ వినియోగదారులను దాటింది,

OpenAI CEO సామ్ ఆల్ట్ మాన్ ప్రకారం, గ్లోబ్ లో కోట్ చేయబడింది మరియు

మెయిల్. మీకు ChatGPT గురించి తెలియకుంటే సమస్య లేదు. నా కోట్

ఇక్కడ మేము ఎంత త్వరగా మరియు తక్కువ ఖర్చుతో మీ దృష్టిని ఆకర్షించాము

ఈ రోజు మన ప్రపంచానికి యేసుక్రీస్తు సువార్తను అందజేయవచ్చు.

• ఈ సంవత్సరం మేము ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాము మా ఆన్ లైన్ పాదముద్రను పెంచండి , ఎందుకంటే

వివిధ దేశాలను మన కొత్త దేశాల్లోకి చేరుకోవడానికి మరియు ఆకర్షించడానికి అది మాకు సహాయం చేస్తుంది

జెరూసలేం. మరియు టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం వల్ల మనం భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు

ఆరోగ్యకరమైన వాలంటీర్ ను నిర్మించగలిగేటప్పుడు అసాధారణ దృష్టి

జట్లు. దేశాలను టచ్ చేయడానికి పాత పనులను కొత్త మార్గాల్లో చేద్దాం.

• ఈ సంవత్సరం మా ఉద్ఘాటనలో మాతో చేరండి మరియు కలిసి ముందుకు సాగుదాం.

మాకు సామర్థ్యం ఉంది కాబట్టి నేను మాట్లాడిన బలమైన పురుషుల మాదిరిగానే

అధిక బరువును ఎత్తడానికి, కుర్చీలను మాత్రమే కాకుండా అవయవాలను ఎత్తండి.

• ఇదంతా ప్రజలను యేసుకు పరిచయం చేయడం, ఆపై బోధించడం

మోక్షాన్ని ఎలా పొందాలో మరియు అతనిలో విజయవంతమైన జీవితాన్ని ఎలా గడపాలో వారికి. ఒకవేళ నువ్వు
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యేసును వ్యక్తిగతంగా కలవలేదు, ఇది చేయవలసిన సమయం. లేకుండా

యేసు, మేము నరకం మరియు విధ్వంసం మార్గంలో ఉన్నాము. కానీ విశ్వాసం ద్వారా, మీరు చేయవచ్చు

తప్పు మరియు పాపం నుండి దూరంగా తిరగండి, మీ జీవితాన్ని యేసు మరియు ఆయనకు ఇవ్వండి

అతని ఆత్మ ద్వారా మిమ్మల్ని కలుస్తుంది. అప్పుడు, మేము మీకు దశలను చూపుతాము

అతనితో జీవిత ప్రయాణంలో ప్రవేశించడానికి తీసుకోండి.

• మేము ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు నాతో చేరండి.
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