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One Another In Christ 
Introduction 

Those saved by obedience to Christ’s Gospel  

a. Heard that Jesus was God born of woman by the Holy 

Spirit, lived among man being tempted in all aspects as 

man but without sinning, gave His fleshly body as the 

atoning sacrifice for man’s sins, rose from death and 

the grave, was seen by many including those closest to 

Him, and then returned to his abode prior to coming to 

Earth.  

b. Understood and put their trust in what they heard was 

true. 

c. Changed from a sinful life of self to a life of 

obedience. 

d. Not being ashamed, acknowledged their belief that 

Jesus is God, the Christ, who is the only way unto 

salvation. 

e. Died by putting to death their worldly life of sin as 

Christ died for our sins. 

f. Sought God to have mercy and forgive them of all 

their sins. 

g. Were buried by immersion in the grave of water, 

representing the burial of Christ. 

h. Rose from the water grave as Christ rose from His 

grave. 

i. Received the Holy Spirit as a guarantee, a deposit.  

j. Added by God to Christ’s Body becoming a new 

Christian  

k. Continue to live in Jesus’ and the apostle’s teaching 

 

All those added to Christ’s Church are to be one and to 

function as a body united in Christ and His teachings.  

 

Lessons: 

  Accept One Another 

  Encourage One Another 

  Bear One Another’s Burdens 

  Admonish One Another 

  Members of One Another 

  

 
 
 

Accept One Another 

It's a Saturday night; the church building is all decorated. 

The flowers are out. The groom and the preacher are down 

front. The bridesmaids come in one at a time, beautifully 

dressed. Then after the chimes are offered, in comes the 

bride. She's limping, her dress is muddy and torn, her nose 

is bleeding, and her hair is totally out of place. As she 

comes down the aisle, somebody whispers where you can 

overhear: "Can you believe it? She's been fighting again. 

Surely, he deserves better than this." 

క్రీస్తులో ఒకరు 
పరిచయం 

క్రీస్తు స్తవార్ుకు విధేయత చూపడం ద్వా రా 

ర్క్షంచబడిన వారు 

l. యేస్త పరిశుదా్వతమ  ద్వా రా స్త్రుకి జన్మ ంచిన దేవుడు 

అన్ వినా్న ను, మన్షిగా అన్ా  విషయాలలో 

శోధంచబడా్డడు, కానీ పాపం చేయకుండ్డ, తన 

శరీరాన్ా  మన్షి యొక్క  పాపాలకు క్రపాయశి్చ తుంగా 

ఇచి్చ డు, మర్ణం మరియు సమాధ నుండి 

లేచ్చడు, చ్చలా మందికి క్న్పంచ్చరు. అతన్కి 

అతయ ంత సన్ా హితులతో సహా, ఆపై భూమికి 

రాక్మందు తన న్వాసాన్కి తిరిగి వచి్చ రు. 

m. వారు వినా ది న్జమన్ అర్థం చేస్తకొన్ వారిపై 

నమమ క్ం ఉంచ్చరు. 

n. రా య పాపపు జీవితం నుండి విధేయతతో కూడిన 

జీవితాన్కి మారి్ బడింది. 

o. సిగ్గుపడకుండ్డ, యేస్త దేవుడు, క్రీస్తు, మోక్షాన్కి 

ఏకైక్ మార్ుం అన్ వారి నమమ కాన్ా  అంగీక్రించ్చరు. 

p. క్రీస్తు మన పాపాల కొర్కు మర్ణంచినట్లుగా వారి 

క్రపాపంచిక్ పాపపు జీవితాన్ా  మర్ణశ్చక్ష విధంచడం 

ద్వా రా మర్ణంచ్చరు. 

q. భగవంతుడిన్ క్రుణంచి వారి పాపాలన్ా టినీ 

క్షమించమన్ వేడుకునా్న డు. 

r. క్రీస్తు సమాధన్ సూచించే నీటి సమాధలో 

మంచడం ద్వా రా ఖననం చేయబడా్డరు. 

s. క్రీస్తు తన సమాధ నుండి లేచినట్లు నీటి సమాధ 

నుండి లేచ్చడు. 

t. పరిశుదా్వతమ ను హామీగా, డిపాజిట్గా రా క్రించ్చరు. 

u. కొతు స్త్కైసువుడిగా మార్డం ద్వా రా క్రీస్తు శరీరాన్కి 

దేవున్చే జోడించబడింది 

v. యేస్త మరియు అపొసులుడి బోధనలో జీవించడం 

కొనసాగించండి 

 

క్రీస్తు చరిి కి చేరి్ బడిన వార్ందరూ ఏక్మై క్రీస్తు 

మరియు ఆయన బోధనలలో ఐక్య మైన శరీర్ంగా 

పన్చేయాలి. 

 

పాఠాలు: 

 ఒకరినొకరు అంగీకరించండి 

ఒకరినొకరు క్రోత్స హంచుకండి 

ఒకరి భారాన్ని  మరొకరు భరించండి 

ఒకరికొకరు బుది్ధ చెపప ండి 

ఒకరికొకరు సభ్యు లు 

  

 

 

 

 



That story is a parable of too many local churches. There is 

nothing uglier than a brawling bride. Jesus Christ deserves 

better than that, particularly from His bride. Family feud is 

no game when it comes to the bride or the Body of Christ. 

"Accept one another." (Romans 15:7) If your congregation 

is going to be a healthy and growing body of believers, 

you've got to learn how to accept one another. That concept 

is rooted deeply in the very mind of our Lord. 

If you knew you were going to die, this time tomorrow, 

what would you do today? There might be all kinds of 

answers, but wouldn't you focus on priorities? Don't you 

think you would spend your time doing the most important 

things? 

On the eve of His crucifixion, Jesus' priority was to spend 

time in prayer and to pray for the unity of His believers. 

'"That all of them may be one. Father, just as you are in me 

and I am in you. May they also be in us so that the world 

may believe that you have sent me. I have given them the 

glory that you gave me, that they may be one as we are one: 

I in them and you in me.'" Listen, '"May they be brought to 

complete unity to let the world know that you sent me and 

have loved them even as you have loved me.'" (John 17:21-

23) 

In the last part of that statement Jesus prayed; I want those 

who believe in me to be one so that the world may know 

that you sent me. Unity is the key element in Jesus' master 

plan for world evangelism. Mankind lives in such 

disharmony that Jesus knew that the visible oneness of His 

church would be a convicting testimony that God was in 

the world, and that He was reconciling the world to Himself 

through Jesus Christ. Unity is the foundation to world 

evangelism. You know as the early church got started, 

that's exactly the way it worked. "All the believers were 

together and had everything in common." (Acts 2:44) 

"Every day they continued to meet together in the temple 

courts." (Acts 2:46) "All the believers were one in heart and 

mind. No one claimed that any of his possessions were his 

own, but they shared everything they had." (Acts 4:32) The 

result of that unity was the answer to Jesus’ prayer, "Father, 

if you'll let them be one in me, then the world will know 

that you sent me." 

 

The early Christians were "praising God and enjoying the 

favor of all the people. And the Lord added to their number 

daily those who were being saved." (Acts 2:47) The 

principle is clear. Where you have real unity, you have 

growth. That is why Jesus prayed for it so hard, and that's 

why the devil fights it so fiercely. 

The first century church in Rome was not like the 

Jerusalem church. The church in Rome was not as 

homogenous as the one in Jerusalem. No, this church in 

Rome was a hybrid fellowship of Gentiles and Jews which 

 

ఒకరినొకరు అంగీకరించండి 

ఇది శన్వార్ం రాక్రతి; చరిి  భవనం అంతా 

అలంక్రించబడింది. పువుా లు బయటపడా్డయి. 

వరుడు మరియు బోధకుడు మందు ఉన్నా రు. 

పెళ్లుకూతురులు ఒకొక క్క రుగా అందంగా 

మసాుబవుతునా్న రు. చైమ్్స  అరిప ంచిన తరాా త, 

వధువు వస్తుంది. ఆమె కుంట్లతోంది, ఆమె దుస్తులు 

బుర్దగా మరియు చిరిగిపోయి ఉంది, ఆమె మకుక  

నుండి ర్క్ ుం కారుతోంది, మరియు ఆమె జుట్లు పూరిుగా 

సరిగాు  లేదు. ఆమె నడవ దిగి వస్తునా పుప డు, ఎవరో 

గ్గసగ్గసలాడుతున్నా రు మీరు ఎక్క డ వింటారు: "నువుా  

నమమ గలవా? ఆమె మళ్లు పోరాడుతోంది. ఖచిి తంగా, 

అతను దీన్ క్ంటే మెరుగైన అర్హత క్లిగి ఉంటాడు." 

ఆ క్థ చ్చలా ్సాథ న్క్ చరిి ల ఉపమానం. గొడవపడే 

వధువు క్ంటే వికార్మైనది మరొక్టి లేదు. యేస్తక్రీస్తు 

ద్వన్ క్ంటే మెరుగాు  అరుహలు, మఖయ ంగా అతన్ వధువు 

నుండి. వధువు లేద్వ క్రీస్తు శరీర్ం విషయాన్కి వస్తు 

కుట్లంబ క్లహాలు ఆట కాదు. 

"ఒక్రినొక్రు అంగీక్రించండి." (రోమీయులు 15:7) మీ 

సంఘం ఆరోగయ క్ర్మైన మరియు పెరుగ్గతునా  

విశా్వ స్తల సంఘంగా ఉండ్డలంటే, మీరు ఒక్రినొక్రు 

ఎలా అంగీక్రించ్చలో నేరుి కోవాలి. ఆ భావన మన 

క్రపభువు మనస్్త లో లోతుగా పాతుకుపోయింది. 

మీరు చన్పోతార్న్ మీకు తెలిస్తు, ఈసారి రేపు, మీరు ఈ 

రోజు ఏమి చేసాురు? అన్ా  ర్కాల సమాధాన్నలు 

ఉండవచ్చి , కానీ మీరు క్రపాధానయ తలపై దృషిు 

పెటులేద్వ? మీరు చ్చలా మఖయ మైన పనులను 

చేయడ్డన్కి మీ సమయాన్ా  వెచిి సాు ర్న్ మీరు 

అనుకోలేద్వ? 

ఆయన సిలువ వేయబడిన సందర్భ ంగా, యేస్త యొక్క  

క్రపాధానయ త క్రపార్ థనలో సమయం గడపడం మరియు 

అతన్ విశా్వ స్తల ఐక్య త కోసం క్రపారి థంచడం. "అందరు 

ఒక్క టే. తంక్రీ, నీవు న్నలో, నేను నీలో ఉనా టేు, వారు 

కూడ్డ మనలో ఉంటారు, తద్వా రా మీరు ననాు  

పంపార్న్ క్రపపంచం విశా సించేలా. మీరు చేసిన 

మహిమను నేను వారికి ఇచి్చ ను. మనం ఒక్క టిగా 

ఉనా టేు వారు ఒక్క టిగా ఉండేలా ననాు  అందించ్చరు: 

నేను వారిలో మరియు మీరు న్నలో ఉన్నా రు.'" వినండి, 

'"మీరు ననాు  పంపార్న్ మరియు మీలాగే వారిన్ 

క్రేమించ్చర్న్ క్రపపంచ్చన్కి తెలియజేయడ్డన్కి వారు 

పూరిు ఐక్య తకు తీస్తకురాబడతారు. ననాు  

క్రేమించ్చరు.'' (జాన్ 17:21-23) 

ఆ క్రపక్టన చివరి భాగంలో యేస్త క్రపారి థంచ్చడు; నువుా  

ననాు  పంపావు అన్ లోకాన్కి తెలిస్తలా ననాు  నమిమ న 



led to problems.  

1. Tension over different ideas people of different 

cultures brought to the Body. Any time you have a 

diverse group of people, you're going to have diverse 

opinions, and that will create tension. Most of the time 

throughout history, just as was the case of Rome, it's not so 

much matters of doctrine as it usually is matters of opinion. 

The root of the problem was that the majority of the 

Christians were Gentiles, and as the majority, they wanted 

to do things their way. On the flip side the Jews were saying 

"But we've been God's covenant people for a long time; we 

should do things our way." Have you ever heard anybody 

talk like that? Or say "I've been at this church for years. If 

you don't like the way we do this or that, go somewhere 

else." That mindset is a prescription for a very, very small 

church. Now that's what is going on in Rome. It's not a 

tension over major doctrine.  

They're not arguing about the divinity of Christ like they 

were in Colosse. They're not talking about the sufficiency 

of atonement. They're not arguing about the authority of 

apostles like they were in Galatia. They're not arguing 

about the role of baptism. They're not talking about the 

abuses or neglect of the Lord's Supper like in Corinth. 

There is just tension over different ideas that different 

cultures have. 

The following shows how trivial some of these ideas were. 

"Accept him whose faith is weak without passing judgment 

on disputable matters.  

a. One man's faith allows him to eat everything, but 

another man, whose  faith is weak, eats only vegetables. 

The man who eats everything must not look down on 

him who does not, and the man who does not eat 

everything must not condemn the man who does, for 

God has accepted him. Who are you to judge someone 

else's servant? To his own master he stands or falls. And 

he will stand, for the Lord is able to make him stand.  

b. One man considers one day more sacred than another; 

another man considers every day alike. Each one 

should be fully convinced in his own mind. He who 

regards one day as special does so to the Lord. He who 

eats meat, eats to the Lord, for he gives thanks to God; 

and he who abstains, does so to the Lord and gives 

thanks to God." (Romans 14:1-6) 

Do you see the two issues they're disagreeing about? 

a. Should we eat meat? Apparently, the context indicates 

the meat might have been sacrificed to idols. Should we 

just not touch any meat then and go ahead and eat 

vegetables? 

b.Can we observe certain days as special days that we just 

want to celebrate as holidays as holy days? They argue 

and tension builds over, "I think I can eat this." "No, I 

don't think you can eat that." "I think we can observe 

వాళ్ళు  ఒక్క టిగా ఉండ్డలన్ కోరుకుంట్లనా్న ను. 

క్రపపంచ స్తవార్ు క్రపచ్చర్ం కోసం యేస్త యొక్క  క్రపధాన 

క్రపణాళ్లక్లో ఐక్య త క్రపధాన అంశం. తన చరిి  యొక్క  

క్న్పంచే ఏక్తా ం దేవుడు క్రపపంచంలో ఉనా్న డన్ 

మరియు యేస్తక్రీస్తు ద్వా రా క్రపపంచ్చన్ా  తనతో 

సమాధానపరుచ్చకుంట్లనా్న డన్ యేస్తకు తెలుస్త 

కాబటిు మానవజాతి చ్చలా అసమానతతో జీవిస్తుంది. 

ఐక్య త క్రపపంచ మత క్రపచ్చరాన్కి పున్నది. క్రపార్ంభ చరిి  

క్రపార్ంభంచినట్లు మీకు తెలుస్త, అది సరిగాు  అదే 

విధంగా పన్ చేసింది. "విశా్వ స్తలందరూ క్లిసి 

ఉన్నా రు మరియు క్రపతిదీ ఉమమ డిగా ఉన్నా రు." 

(అపొసులుల కార్య మలు 2:44) "క్రపతిరోజూ వారు ఆలయ 

న్నయ యసాథన్నలలో క్లుస్తకోవడం కొనసాగించ్చరు." 

(అపొసులుల కార్య మలు 2:46) "విశా్వ స్తలందరూ 

హృదయంతో మరియు మనస్్త లో ఒక్క టే. తన ఆసిులో 

దేన్నీ తన సా ంతం అన్ ఎవరూ చెపప లేదు, 

 

తొలి స్త్కైసువులు "దేవుణ ి ్స్తుతిసూు  క్రపజలందరి 

అనుక్రగహానా్  పొందుతున్నా రు. మరియు క్రపభువు వారి 

సంఖయ కు క్రపతిరోజు ర్క్షంపబడుతునా  వారిన్ 

చేరిా డు." (అపొసులుల కార్య మలు 2:47) సూక్రతం 

సప షుంగా ఉంది. మీకు న్జమైన ఐక్య త ఉనా  చోట, 

మీకు అభవృది ాఉంట్లంది. అందుకే యేస్త ద్వన్ కోసం 

చ్చలా గటిుగా క్రపారి థంచ్చడు, అందుకే దెయయ ం ద్వన్తో 

చ్చలా తీక్రవంగా పోరాడుతుంది. 

రోమ్స్లోన్ మొదటి శతాబదపు చరిి  జెరూసలేం చరిి లా 

లేదు. రోమ్స్లోన్ చరిి  జెరూసలేంలో ఉనా ంత 

సజాతీయంగా లేదు. కాదు, రోమ్స్లోన్ ఈ చరిి  

అనయ జనులు మరియు యూదుల హైక్రిడ్ ఫెలోషిప్, 

ఇది సమసయ లకు ద్వరితీసింది. 

1. వివిధ సంసక ృతుల వ్ు క్తులు శరీరాన్నకి 

తీస్తక్తవ్చ్చి న విభిని  ఆలోచనలపై ఉక్రద్ధక ుత్. 

మీరు ఎప్పప డైనా విభిని  వ్ు క్తుల సమూహాన్ని  కలిగి 

ఉంటే, మీరు విభిని  అభిక్రాయాలను కలిగి 

ఉంటారు మరియు అద్ధ ఉక్రద్ధక ుత్ను సృష్టవస్తుంద్ధ. 

చరిక్రత్ అంత్టా చాలా సమయం, రోమ్ విషయంలో 

వ్లె, ఇద్ధ సాధారణంగా అభిక్రాయాన్నకి 

సంబంధంచ్చన విషయాలు కాబటివ ఇద్ధ సిది్ంతాన్నకి 

సంబంధంచ్చన చాలా విషయాలు కాదు. 

సమసయ  యొక్క  మూలం ఏమిటంటే, స్త్కైసువులలో 

ఎకుక వమంది అనయ జనులు, మరియు మెజారిటీగా, 

వారు తమ మార్ుంలో పనులు చేయాలన్ కోరుకున్నా రు. 

మరోవైపు యూదులు "అయితే మనం చ్చలా కాలంగా 

దేవున్ ఒడంబడిక్ క్రపజలుగా ఉనా్న మ; మనం పనులు 

మన మార్ుంలో చేయాలి" అన్ అన్నా రు. ఎవరైన్న అలా 

మాటాుడటం మీరు ఎపుప డైన్న వినా్న రా? లేద్వ "నేను ఈ 

చరిి లో కొనాే ్ళ్ళుగా ఉనా్న ను. మేమ ఇలా చేయడం 



this day." "No, I don't think you can do that." 

 

The issues are not very important. What is important is 

the unity that Jesus prayed for could be destroyed by the 

Roman Christians if they don't learn to live together in 

peace. So after they understand the problem Paul gives 

them the principles to live by. These are the same principles 

he wants us to live by. "Therefore let us stop passing 

judgment on one another. Instead, make up your mind 

not to put any stumbling block or obstacle in your brother's 

way." (Romans 14:13) "Let us therefore make every effort" 

(I've underlined that in my Bible) "make every effort to do 

what leads to peace and to mutual edification." (Romans 

14:19) 

That's easier said than done because the devil is going to 

keep things stirred up. He'll use weapons like competition, 

jealousy, suspicion, and distrust. He's going to make it 

awfully difficult, not just for the church in Rome, but for 

any church to keep from judging one another and sniping 

at one another. How on earth are we going to live by those 

principles? How are we going to quit casting judgments on 

one another about petty things, about things going beyond 

the Word of God, simply my opinion verses your opinion? 

How on earth are we going to make every effort to do what 

leads to peace and mutual edification? 

2. Be of the same mind or heart. The only way that we 

are going to maintain unity among Christians is to be of the 

same mind or heart. "May the God who gives endurance 

and encouragement give you a spirit of unity among 

yourselves as you follow Christ Jesus." (Romans 15:5) "So 

that with one heart (the New American Standard says "with 

one mind" which is the same difference) "with one heart 

and mouth you may glorify the God and Father of our Lord 

Jesus Christ.” (v. 6) “Accept one another, then, just as 

Christ accepted you, in order to bring praise to God." (v. 7) 

Paul told the Corinthians the same thing "I appeal to you, 

brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of 

you agree with one another so that there may be no 

divisions among you and that you may be" (look at this) 

"perfectly united in mind and thought." (1 Corinthians 

1:10) 

Can you imagine the chaos if your body had more than one 

mind? Can you imagine having two brains up there, one 

saying "I think I want to eat?" The other one saying, "No, I 

don't want to eat." One says, "I think I want to get up and 

exercise." The other one says, "No, I'm tired. I think I'm 

just going to sit here for a little while." Can you imagine? 

The question is how can we have one mind? How can we 

be "perfectly united in mind," when we know that we've 

got different opinions, judgments, preferences, and even 

different personal convictions? 

The one mind has to be the mind of Christ. "Have this mind 

in you which was also in Christ Jesus." Do you remember? 

లేద్వ అలా చేయడం మీకు నచి క్పోతే వేరే చోటికి 

వెళ్ుండి" అన్ చెపప ండి. ఆ మనసుతా ం చ్చలా చ్చలా 

చినా  చరిి కి క్రపక్రసిక పషన్. ఇపుప డు రోమ్స్లో అదే 

జరుగ్గతోంది. ఇది క్రపధాన సిదా్వంతంపై ఉక్రదిక్ ుత కాదు. 

వారు కొలోస్త్ లో ఉనా ట్లుగా క్రీస్తు దైవతా ం గ్గరించి 

వాదించరు. వారు క్రపాయశి్చ తుం యొక్క  సమృది ా

గ్గరించి మాటాుడటం లేదు. వారు గలతీయలో వలె 

అపొసులుల అధకార్ం గ్గరించి వాదించరు. వారు 

బాపుజం పాక్రత గ్గరించి వాదించడం లేదు. వారు 

కొరింథులో లార్డ్ా్  రాక్రతి యొక్క  దురాి న్యోగాలు లేద్వ 

న్ర్ుక్షయ ం గ్గరించి మాటాుడటం లేదు. విభనా  

సంసక ృతులు క్లిగి ఉనా  విభనా  ఆలోచనలపై 

కేవలం ఉక్రదిక్ ుత ఉంది. 

ఈ కొన్ా  ఆలోచనలు ఎంత అలప మైనవో క్రకింది 

చూపస్తుంది. "వివాద్వసప ద విషయాలపై తీరుప  

చెపప కుండ్డ విశా్వ సం బలహీనంగా ఉనా వారిన్ 

అంగీక్రించండి. 

a. ఒక్ వయ కి ు యొక్క  విశా్వ సం అతను క్రపతిదీ తినడ్డన్కి 

అనుమతిస్తుంది, కానీ అతన్ విశా్వ సం బలహీనంగా 

ఉనా  మరొక్ వయ కి ు, కూర్గాయలు మాక్రతమే తింటాడు. 

క్రపతిదీ తినేవాడు తినన్ వయ కి ున్ చినా చూపు 

చూడకూడదు, మరియు క్రపతిదీ తినన్ వయ కి ు చేస్త 

వయ కి ున్ ఖండించకూడదు, ఎందుక్ంటే దేవుడు 

అతన్న్ అంగీక్రించ్చడు. వేరొక్రి స్తవకున్ తీరుప  

తీరి్ డ్డన్కి మీరు ఎవరు? తన సా ంత యజమాన్కి 

అతను న్లబడతాడు లేద్వ పడతాడు. మరియు 

అతను న్లబడతాడు, ఎందుక్ంటే క్రపభువు అతనా్  

న్లబెటుగలడు. 

ి. ఒక్ వయ కి ు ఒక్ రోజును మరొక్ రోజు క్ంటే పవిక్రతంగా 

భావిసాుడు; మరొక్ వయ కి ు క్రపతిరోజూ ఒకేలా భావిసాుడు. 

క్రపతి ఒక్క రు తన మనస్్త లో పూరిుగా నమమ క్ం క్లిగి 

ఉండ్డలి. ఒక్ రోజును క్రపతేయ క్మైనదిగా 

భావించేవాడు క్రపభువుకు అలా చేసాుడు. 

మాంసాహార్ం తినేవాడు యెహోవాకు క్ృతజఞతలు 

తెలుపుతాడు; మరియు మానుకునేవాడు క్రపభువుకు 

అలా చేసాుడు మరియు దేవున్కి క్ృతజఞతలు 

తెలుపుతాడు. ”(రోమనుు 14: 1-6) 

వారు విభేదిస్తునా  రండు సమసయ లను మీరు 

చూస్తునా్న రా? 

a. మనం మాంసం తిన్నలా? సప షుంగా, మాంసాన్ా  

విక్రగహాలకు బలి ఇచిి  ఉండవచి న్ సందర్భ ం 

సూచిస్తుంది. మనం మాంసాహారాన్ా  

మట్లుకోకుండ్డ, కూర్గాయలు తింటూ మందుకు 

వెళ్లులా? 

b.మనం కేవలం సెలవులను పవిక్రత దిన్నలుగా 

జరుపుకోవాలనుకునే కొన్ా  రోజులను క్రపతేయ క్ 



You say, "Well, what mind was that?" (Philippians 2:5) He 

went on to tell us, "Who, being in very nature God, did not 

consider equality with God something to be grasped (held 

on to), but made himself nothing, taking the very nature of 

a servant, being made in human likeness. And being found 

in appearance as a man, he humbled himself and became 

obedient to death—even death on a cross!" (Philippians 

2:6-8) That's the mind. 

But, what does it mean to be of the same mind with one 

another? It means to have the same selfless sacrificing 

mind of Christ that puts others ahead of self even to the 

point of death. That's the command. 

How many things would we argue about if the very 

foremost part of our mindset was: I love you so much that 

I will gladly die for you? Do you suppose that might dilute 

trivial arguments? I love you so much I'd die for you. Unity 

is not the result of total agreement on every opinion. They 

never arrived at that in Rome, some of them still celebrated 

those days and some didn't. Some of them still ate 

vegetables and others ate meat. It's not the result of total 

agreement on every opinion. Unity is the result of two 

people putting each other's interest ahead of their own, 

and that's the only way it will ever happen. “You be of the 

same mind” doesn't mean you have to be of my mind or 

that I have to be of your mind. It means that together we 

share the very mind of Christ. Our convictions on the side 

issues will not always agree, but the Christ who unites us 

is bigger than the opinions that divide us. The convicting 

testimony of Christian unity is not that we are all alike but 

that we are one even though we are not all alike.  

The reason that the church grew so well in the first century 

is not by making all the Gentiles become Jews so that 

everybody would be alike. What was incredible about the 

church, particularly churches like the one in Rome is that 

the Jews stayed Jews by culture, the Gentiles stayed 

Gentiles, but for the first time in history, they treated each 

other not just with civility. They treated each other like 

family. That caused the whole world to stand up and say, 

"What on earth is going on with those folks?" The answer 

was: Jesus came from heaven and changed their lives. 

What Jesus prayed for is right. Real unity is the greatest 

testimony for Him and the very basis for evangelism. God's 

church so desperately needs to learn that principle and that 

power source. 

Most of us grew up hearing, if you ever had a matter of 

disagreement, that really there are just three possible 

scenarios. You can either both be wrong, that's possible, or 

one of you can be right, and the other one wrong. But if 

you're disagreeing, then the two of you can't possibly both 

be right. After all, you're disagreeing. Paul said, "Hear me 

church, if it does not violate God's Word, let both be all 

right." He asked the Romans, "Do you want to observe this 

special day? That's all right. You don't want to observe that 

రోజులుగా పాటించవచ్చి ? వారు వాదిసాురు మరియు 

ఉక్రదిక్ ుత ఏర్ప డుతుంది, "నేను దీన్ా  తినగలనన్ 

అనుకుంట్లనా్న ను." "లేదు, మీరు తినగలర్న్ నేను 

అనుకోను." "మేమ ఈ రోజును గమన్ంచగలమన్ 

నేను భావిస్తునా్న ను." "లేదు, మీరు అలా 

చేయగలర్న్ నేను అనుకోను." 

 

సమసయ లు చ్చలా మఖయ మైనవి కావు.ముఖ్ు మైనద్ధ 

ఏమిటంటే, యేస్త క్రారథన చేసిన ఐకు త్ రోమన్ 

క్రైసువులు శంతితో కలిసి జీవించడం 

నేరిు కకోతే నాశనం చేయగలదు. కాబటివ వారు 

సమసు ను అరథం చేస్తక్తని  త్రాా త్ పౌలు వారికి 

జీవించడాన్నకి సూక్రతాలను ఇచిా డు. మనం 

జీవించాలన్న ఆయన కరుక్తనే సూక్రతాలు ఇవే. 

"కాబటివ మనం ఒకరిపై ఒకరు తీరుప  చెప్పప కవ్డం 

మానేద్ద ం. బదులుగా, మీ సోదరుడి మారగంలో 

ఎలాంటి అడడంక్తలు లేద్ అడడంక్తలు పెటవక్తండా 

మీ మనస్తస ను ఏరప రచుకండి." (రోమనుట 14:13) 

"కాబటివ మనం క్రపతి క్రపయత్ి ం చేద్ద ం" (నా 

బైబిలస్టలో నేను అండర్లటన్ చేసాను) "శంతికి 

మరియు పరసప ర అభివ్ృది్ధకి ద్రితీసే వాటిన్న 

చేయడాన్నకి క్రపతి క్రపయత్ి ం చేయండి." (రోమనుట 

14:19) 

దెయయ ం విషయాలను క్దిలిసూు నే ఉంట్లంది కాబటిు 

చెపప డం క్ంటే ఇది స్తలభం. అతను పోటీ, అసూయ, 

అనుమానం మరియు అపనమమ క్ం వంటి 

ఆయుధాలను ఉపయోగిసాుడు. అతను రోమ్స్లోన్ చరిి కి 

మాక్రతమే కాకుండ్డ, ఏ చరిి కైన్న ఒక్రినొక్రు తీరుప  

చెపప కుండ్డ మరియు ఒక్రిపై మరొక్రు సాి ప్ 

చేయకుండ్డ ఉండటం చ్చలా క్షుతర్ం చేసాుడు. ఆ 

సూక్రతాల క్రపకార్ం మనం భూమిపై ఎలా 

జీవించబోతునా్న ం? చినా చినా  విషయాల గ్గరించి, 

దేవున్ వాకాయ న్కి మించిన విషయాల గ్గరించి, కేవలం న్న 

అభక్రపాయం మీ అభక్రపాయాల గ్గరించి మనం ఒక్రిపై 

ఒక్రు తీరుప లు చెపప డం ఎలా మానేసాు ం? శ్వంతి 

మరియు పర్సప ర్ సవర్ణకు ద్వరితీస్త వాటిన్ 

చేయడ్డన్కి మనం భూమిపై ఎలా క్రపతి క్రపయతా ం 

చేయబోతునా్న ం? 

2. ఒకే మనస్తస  లేద్ హృదయంతో ఉండండి. 

క్రైసువుల మధు  ఐకు త్ను కాాడుకవ్డాన్నకి మనం 

చేసే ఏైక మారగం ఒకే మనస్తస  లేద్ హృదయం. 

"ఓరుప  మరియు క్రోతాస హాన్ని  ఇచిే  దేవుడు మీరు 

క్రీస్తు యేస్తను అనుసరిస్తుని ప్పప డు మీ మధు  

ఐకు త్ యొకక  ఆత్మ ను మీక్త ఇసాు డు." (రోమనుట 

15:5) "కాబటివ ఒకే హృదయంతో (న్యు  అమెరికన్ 

స్టసావ ండడడ "ఒక మనస్తస తో" అన్న చెబుతుంద్ధ, అదే 

తేడా) "ఒక హృదయంతో మరియు నోటితో మీరు 

మన క్రపభ్యవైన యేస్తక్రీస్తు త్ంక్రడి అయిన దేవుణి్ణ 



other day? That's all right, too. Do you want to eat meat?" 

That's all right. You don't care about eating meat? That's all 

right, too." He concluded by stating "Accept one another, 

then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to 

God." (Romans 15:7) 

There are a lot of things, not everything, but a lot of things 

in this world where you can be different and you can be all 

wrong. That's important to learn. Romans 15:7 says, 

"Accept one another, then, just as Christ accepted you."  

Three practices: 

1. Use God's standards to bind the body.  

I want to be clear on this because I know I've 

emphasized the acceptance because that's the nature of 

our command. Someone might incorrectly assume that 

I'm promoting kind of a laissez-faire (deliberate 

abstention from direction), a let everything go attitude 

that never challenges sin, never challenges false 

teaching—WRONG! ABSOLUTELY, 

UNEQUIVOCALLY WRONG! A major function of 

God’s Word is to protect us by letting us know those 

things are neither opinions or optional. There's never 

been a time when God doesn't expect obedience from 

His people. But, let's be careful not to bind on others 

what's beyond the teaching of God's Word. That's 

exactly what the Pharisees did. If you haven't read 

Matthew, Mark, Luke, and John lately, go back and read 

them because Jesus’ most scathing remarks were for the 

judgmental, hypocritical, narrow-minded legalism that 

went beyond God's Word.  Jesus said on more than one 

occasion, "You're making a mockery of God's Word." 

The great danger facing God’s people in any generation 

is gradually accumulating a system of "dos and don'ts" 

that often times goes beyond God's Word. It is more 

cultural than Biblical. For example, before the days of 

air conditioning the windows were open to help cool the 

building. This allowed flies to enter. A cover, a big 

white cloth cover, was placed over the bread and fruit 

of the vine to keep the flies off. As time passed the 

building was air conditioned, the windows were closed 

and flies ceased to be a problem. Someone asked "How 

come we've still have that tablecloth over the table?" 

Someone replied "I don't know. Why don't we take it 

off?" There wasn’t any argument about the elements of 

the bread or the fruit of the vine, or about how often it 

was to be taken. But great concern about the tablecloth 

with some contending it was not scriptural to not have 

the bread and the fruit of the vine covered while others 

contended that the cover was totally insignificant. The 

disagreement became so great they could no longer 

meet together. They ceased to have the mind of Christ. 

They were no longer united in the mind of Christ. 

The same thing could be said about dress styles, hair 

lengths, types of songs to sing, and a hundred other 

మహమపరచవ్చుి ." (వ్. 6) "దేవున్నకి స్టస్తుతి 

తీస్తక్తరావ్డాన్నకి క్రీస్తు మిమమ లిి  

అంగీకరించ్చనటేట, ఒకరినొకరు అంగీకరించండి." 

(వ్. 7) 

పౌలు కొరింథీయులతో అదే మాట చెపాప డు, 

"సహోదరులారా, మీ మధయ  విభేద్వలు లేకుండ్డ 

మరియు మీరు ఉండేందుకు మీర్ందరూ ఒక్రితో ఒక్రు 

ఏీభవించ్చలన్ మన క్రపభువైన యేస్తక్రీస్తు న్నమంలో 

నేను మీకు విజఞపు చేస్తునా్న ను" (చూడండి ఇది) 

"మనస్తలో మరియు ఆలోచనలో సంపూర్ంిగా ఐక్య ంగా 

ఉంది." (1 కొరింథీయులు 1:10) 

మీ శరీర్ం ఒక్టి క్ంటే ఎకుక వ మనస్్త లను క్లిగి 

ఉంటే గందర్గోళ్లన్ా  మీరు ఊహించగలరా? "నేను 

తిన్నలనుకుంట్లనా్న ను?" అనే రండు మెదడులను 

మీరు ఊహించగలరా? ఇంకొక్డు, "వదుద, న్నకు తిన్నలన్ 

లేదు." "నేను లేచి వాయ యామం చేయాలన్ 

అనుకుంట్లనా్న ను" అన్ ఒక్రు చెపాప రు. ఇంకొక్డు, 

"లేదు, నేను అలసిపోయాను, నేను కొంచెం స్తపు ఇక్క డ 

కూరోి వాలన్ అనుకుంట్లనా్న ను." మీరు 

ఊహించగలరా? మనమ ఒకే మనస్్త ను ఎలా క్లిగి 

ఉండగలమ అనేది క్రపశా . మనకు భనా మైన 

అభక్రపాయాలు, తీరుప లు, క్రపాధానయ తలు మరియు 

విభనా  వయ కి ుగత నమమ కాలు ఉన్నా యన్ తెలిసినపుప డు 

మనం "మనస్తలో సంపూర్ంిగా ఐక్య ంగా" ఎలా 

ఉండగలం? 

ఒకే మనస్్త  క్రీస్తు మనస్్త గా ఉండ్డలి. "క్రీస్తు యేస్తలో 

ఉనా  మనస్్త  మీలో కూడ్డ ఉండుమ." మీకు గ్గరుు 

ఉంద్వ? మీరు, "సరే, అది ఏ మనస్్త ?" (ఫిలిప్పప యులు 

2:5) అతను మనతో ఇలా అనా్న డు, "దేవున్ 

సా భావమలో ఉనా వాడు, దేవున్తో సమానతాా న్ా  

క్రగహించవలసిన (పట్లుకోవలసిన) విషయంగా 

భావించలేదు, కానీ స్తవకున్ సా భావాన్ా  రా క్రించి 

తనను తాను ఏమీ చేస్తకోలేదు. , మానవున్ పోలిక్లో 

తయారు చేయబడి, మన్షిగా క్న్పంచి, తనను తాను 

తగి ుంచ్చకొన్, మర్ణాన్కి—సిలువ మర్ణాన్కి కూడ్డ 

విధేయుడిగా మారాడు! (ఫిలిప్పప యులు 2:6-8) అది 

మనస్్త . 

కానీ, ఒక్రితో ఒక్రు ఒకే ఆలోచనతో ఉండటం అంటే 

ఏమిటి? మర్ణం వర్కు కూడ్డ ఇతరులను తనక్ంటే 

మందు ఉంచే క్రీస్తు యొక్క  అదే న్సాా ర్ థ తాయ గ 

మనస్్త ను క్లిగి ఉండటం దీన్ అర్థం. అదే ఆదేశం. 

మన మనసుతా ంలో చ్చలా మఖయ మైన భాగం: నేను 

న్నాు  చ్చలా క్రేమి్స్తునా్న ను కాబటిు నేను మీ కోసం 

సంతోషంగా చన్పోతాను అన్ మనం ఎన్ా  విషయాల 

గ్గరించి వాదిసాుమ? అది పన్కిమాలిన వాదనలను 



things. You're allowed to have your convictions on 

those things. But if they are beyond God's standards, 

then bind them only on yourself. That's exactly what 

Paul said, "Whatever you believe about these things 

keep between yourself and God. Blessed is the man who 

does not condemn himself by what he approves." 

(Romans 14:22) 

2.  Your greatest right is your right to forego your 

rights. Jesus Christ called us to be free. "Then you will 

know the truth, and the truth will set you free.'" (John 

8:32) But if you have opinions and they're distinctly 

opinions that you can't allow any room on without being 

miserable, you're not free but a slave to your opinion. 

Romans 14 teaches that a mature Christian will give on 

an opinion, a practice, or a conviction not designated or 

bound by God for the sake of harmony for the body. The 

refusal to do this is a catalyst for disharmony. 

"We who are strong ought to bear with the failings of 

the weak and not to please ourselves." (Romans 15:1) 

The number one thing that brings disunity in any church 

is selfishness. I want it my way no matter what!  Paul 

says, "Don't let that characterize you." The truly mature 

Christian realizes he or she has the option, in fact the 

privilege, of giving up his rights, for the rights of others. 

3. The key to unity is discipleship.  

"May the God who gives endurance and encouragement 

give you a spirit of unity among yourselves" (notice) "as 

you follow Christ Jesus." (Romans 15:5) Jesus said, 

"Take up your cross and come and follow me." People 

who carry crosses don't fight. They don't fight because 

they've got something far more important on their 

minds. 

If you are a disciple of Jesus Christ, you're daily dying 

to self, and if self is dying, then you do not quibble over 

petty issues. "Accept one another, then, just as Christ 

accepted you." It would amaze us just how united we 

could be if our focus was on Christ and sharing Him 

with the world that doesn't know Him. Dying to self 

daily will let Him live in us more each day. Discipleship 

really is the key to unity. 

If you're not united with Jesus, you can't be united with 

everybody else. But if you are in Christ, then you can 

have the mind of Christ, and that will allow you to be of 

one mind then with all the other believers in God's 

church, wherever it may assemble. There is only one 

way to be united with Christ, you must die to sinful self 

and be buried with Him for Him to raise you to the new 

life and add you to His Body, His church. Amazing Grace 
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Encouraging One Another 

Encouraging one another is so important whether you're 

పలుచన చేస్తుందన్ మీరు అనుకుంట్లన్నా రా? నేను 

న్నాు  చ్చలా క్రేమిస్తునా్న ను, నేను మీ కోసం 

చన్పోతాను. ఐక్య త అనేది క్రపతి అభక్రపాయంపై పూరిు 

ఒపప ందం యొక్క  ఫలితం కాదు. వారు ఎపుప డూ రోమ్స్కి 

రాలేదు, వారిలో కొందరు ఇపప టిీ ఆ రోజులను 

జరుపుకునా్న రు మరియు కొందరు జరుపుకోలేదు. 

వారిలో కొందరు ఇపప టిీ కూర్గాయలు, మరికొందరు 

మాంసం తిన్నా రు. ఇది క్రపతి అభక్రపాయంపై పూరిు 

ఒపప ందం యొక్క  ఫలితం కాదు.ఐకమత్ు ం అనేద్ధ 

ఇదదరు వ్ు క్తులు త్మ సా ంత్ క్రపయోజనాల కంటే 

ఒకరి అభిరుచ్చకి ఒకరికొకరు క్రాధాను త్న్నవా్ డం 

వ్లట ఏరప డుతుంద్ధ మరియు అద్ధ ఎపప టిీ జరిగే 

ఏైక మారగం. “నువాు  అదే బుది్ధతో ఉండు” అంటే 

నువుా  నా మనస్తలో ఉండాలి లేద్ నేను నీ 

మనస్తలో ఉండాలి అన్న కాదు. మనం కలిసి క్రీస్తు 

మనస్తస ను పంచుక్తంటామన్న దీన్న అరథం. పకక  

సమసు లపై మన నమమ కాలు ఎప్పప డూ 

అంగీకరించవు, అయితే మనలిి  విభజంచే 

అభిక్రాయాల కంటే మనలిి  ఏకం చేసే క్రీస్తు 

పెదదవాడు. మనమందరం ఒకేలా ఉనిా మన్న కాదు 

కానీ మనమందరం ఒకేలా లేకోయినా మనం 

ఒకక టే అన్న క్రైసువ్ ఐకు త్క్త న్నదరశ నం. 

మొదటి శతాబదంలో చరిి  బాగా ఎదగడ్డన్కి కార్ణం 

అందరూ ఒకేలా ఉండేలా అనుయ లందరినీ యూదులుగా 

మారి్ డం వలు కాదు. చరిి  గ్గరించి, మఖయ ంగా 

రోమ్స్లోన్ చరిి ల గ్గరించి నమమ శక్య ం కాన్ విషయం 

ఏమిటంటే, యూదులు సంసక ృతి క్రపకార్ం 

యూదులుగా ఉన్నా రు, అనయ జనులు అనుయ లుగా 

ఉన్నా రు, కానీ చరిక్రతలో మొటుమొదటిసారిగా, వారు 

ఒక్రినొక్రు కేవలం న్నగరిక్తతో మాక్రతమే 

చూస్తకున్నా రు. ఒక్రినొక్రు కుట్లంబంలా 

చూస్తకున్నా రు. ద్వన్వలు క్రపపంచం మొతుం లేచి 

న్లబడి, "ఈ భూమీమ ద ఆ వయ కుులతో ఏమి 

జరుగ్గతోంది?" సమాధానం: యేస్త పర్లోక్ం నుండి 

వచిి  వారి జీవితాలను మారిా డు. యేస్త క్రపారి థంచినది 

సరైనదే. న్జమైన ఐక్య త ఆయనకు గొపప  సాక్షయ ం 

మరియు స్తవార్ు క్రపచ్చరాన్కి చ్చలా ఆధార్ం. దేవున్ 

చరిి  చ్చలా న్రాి రామంగా ఆ సూక్రతాన్ా  మరియు ఆ శకి ు 

మూలాన్ా  నేరుి కోవాలి. 

మనలో చ్చలా మంది వింటూ పెరిగారు, మీకు ఎపుప డైన్న 

భన్నా భక్రపాయాలు ఉంటే, న్జంగా మూడు సాధయ మైన 

దృశ్వయ లు ఉన్నా యి. మీరు ఇదదరూ తపుప  కావచి్చ , అది 

సాధయ మే, లేద్వ మీలో ఒక్రు సరైనది మరియు మరొక్రు 

తపుప  కావచ్చి . కానీ మీరు ఏీభవించనటుయితే, 

మీరిదదరూ సరిగాు  ఉండలేరు. అన్ా  తరువాత, మీరు 

విభేదిస్తునా్న రు. పాల్ అనా్న డు, "న్న చరి్  వినండి, అది 

దేవున్ వాకాయ న్ా  ఉలుంఘంచక్పోతే, రండూ సరిగాు  



talking about a family, a person, a ministry or a church. The 

real question is what role are we playing, building up or 

tearing down? 

Our launching pad today is 1 Thessalonians 5:11. It's a 

launching pad because it's just one of several verses in the 

New Testament where we're commanded to encourage one 

another. Paul wrote to that church stating, "Therefore 

encourage one another and build each other up, just as in 

fact you are now doing." 

Biblical encouragement can be examined by five questions.  

1. What are we talking about when we talk about 

encouragement? 

Most people associate encouragement with flattery or 

compliments or trite little expressions like: "Oh you look 

nice today" or "Have a nice day," or "Take care." That's not 

what encouragement is. Those expressions are fine, 

nothing wrong with them, but they are not Biblical 

encouragement.   

Encouragement means to put courage in. Isn't that a great 

concept? I encourage a fellow human being when I instill 

in his or her heart courage to face the world, that's 

encouragement. The Greek root word translated encourage 

in our New Testament is paracollatos, the verb form of the 

noun, paraclete. Paraclete which means to lay alongside. 

Jesus said there will be a comforter. Some translations use 

the word “encourager” who will come alongside you for 

the purpose of building up your life. (John 14) He was 

referring, of course, to the coming of the Holy Spirit, and 

that is exactly what the Spirit does. His Spirit lays 

alongside our Spirit to encourage us.  

Paracollatos is used 109 times in the New Testament. Most 

of the time it's translated encourage, sometimes exhort, 

sometimes comfort, but put all together you get the biblical 

idea of encouragement. One man's definition says, 

"Encouragement is the expression to help someone become 

a better Christian when life is rough." That's what 

encouragement is; that's putting courage in the heart. 

Focus more on affirmation than appreciation. That may 

seem like a subtle difference to you, but it's really pretty 

major. Appreciation is usually for what somebody has 

done, it’s performance based. I appreciate you for what you 

did, your accomplishments. There’s nothing wrong with 

appreciation, but affirmation is more valuable. I appreciate 

you rather than something you've done for me. When we 

affirm, we encourage. 

2. Who is responsible for the ministry of 

encouragement? 

 

a. Preachers—"We sent Timothy, who is our brother and 

God's fellow worker in spreading the gospel of Christ, 

to strengthen and encourage you in the faith." (1 

ఉండన్వా ండి." అతను రోమనును అడిగాడు, "మీరు ఈ 

క్రపతేయ క్మైన రోజును పాటించ్చలనుకుంట్లన్నా రా? అది 

సరే. మీరు ఆ రోజును ఆచరించడం ఇషుం లేదు? అది 

కూడ్డ సరే. మీరు మాంసం తిన్నలనుకుంట్లనా్న రా?" 

పరాా లేదు. మీరు మాంసం తినడం గ్గరించి 

పటిుంచ్చకోరా? అది కూడ్డ సరే." "దేవున్కి ్స్తుతి 

తీస్తకురావడ్డన్కి క్రీస్తు మిమమ లిా  అంగీక్రించినటేు, 

ఒక్రినొక్రు అంగీక్రించండి" అన్ చెపప  మగించ్చడు. 

చ్చలా విషయాలు ఉనా్న యి, క్రపతిదీ కాదు, కానీ ఈ 

క్రపపంచంలో చ్చలా విషయాలు ఉన్నా యి, ఇక్క డ మీరు 

భనా ంగా ఉండవచ్చి  మరియు మీరు తపుప గా 

ఉండవచ్చి . అది నేరిు కోవడం మఖయ ం. రోమనుు 15:7 

ఇలా చెబుతోంది, "క్రీస్తు మిమమ లిా  అంగీక్రించినటేు, 

ఒక్రినొక్రు అంగీక్రించండి." 

మూడు అభాయ సాలు: 

2. శరీరాన్ని  బంధంచడాన్నకి దేవున్న క్రపమాణాలను 

ఉపయోగించండి.  

నేను దీన్ గ్గరించి సప షుంగా 

చెపాప లనుకుంట్లనా్న ను ఎందుక్ంటే నేను 

అంగీకారాన్ా  నొకిక  చెపాప ను ఎందుక్ంటే అది మా 

ఆదేశం యొక్క  సా భావం. నేను ఒక్ ర్క్మైన లైసెజ్-

ఫెయిర్డ్ (దర్శ క్తా ం నుండి ఉదేదశపూరా్ క్ంగా 

దూర్ంగా ఉండటం) క్రపచ్చర్ం చేస్తునా్న ను అన్ 

ఎవరైన్న తపుప గా ఊహించవచ్చి ), ాాని్న  

ఎని టిీ సవాలు చేయన్న, త్ప్పప డు బోధను 

సవాలు చేయన్న వైఖ్రిన్న క్రపతిద్న్నీ 

వెళ్టన్నవా్ ండి-త్ప్పప ! ఖ్చ్చి త్ంగా, 

న్నసస ందేహంగా త్ప్పప ! దేవున్న వాకు ం యొకక  

క్రపధాన విధ ఏమిటంటే, ఆ విషయాలు 

అభిక్రాయాలు లేద్ ఐచ్చి కం కాదన్న మాక్త 

తెలియజేయడం ద్ా రా మనలిి  రక్షంచడం. 

దేవుడు త్న క్రపజల నుండి విధేయత్ను 

ఆశంచన్న సమయం ఎప్పప డూ లేదు. కానీ, దేవున్న 

వాకు  బోధక్త మించ్చన వాటిన్న ఇత్రులపై 

కటవక్తండా జాక్రగత్ుపడద్ం. పరిసయుు లు సరిగాగ  

అదే చేశరు. మీరు ఇటీవ్ల మత్ుయి, మాడక , 

లూకా మరియు యోహానులను చదవ్కోతే, 

వెనుకక్త వెళ్లట వాటిన్న చదవ్ండి ఎందుకంటే 

యేస్త యొకక  అత్ు ంత్ తీక్రవ్మైన వాు ఖ్ు లు 

దేవున్న వాకాు న్నకి మించ్చన తీరుప , కపట, 

సంక్తచ్చత్మైన నాు యవాద్న్నకి 

సంబంధంచ్చనవి. యేస్త ఒకటి కంటే ఎక్తక వ్ 

సందరాా లలో ఇలా అనిా డు, "మీరు దేవున్న 

వాకాు న్ని  అపహాసు ం చేస్తునిా రు." 

ఏ తర్ంలోనైన్న దేవున్ క్రపజలు ఎదురొక ంట్లనా  గొపప  

క్రపమాదం ఏమిటంటే, "చేయవలసినవి మరియు 

చేయకూడన్వి" అనే వయ వసథ క్రక్మంగా 



Thessalonians 3:2)   

 

b. Teachers—Those who were teaching went everywhere 

encouraging the brethren. (Acts 15) You see 

encouragement is a vital part of preaching and 

teaching. I try never to construct a lesson by God's 

guidance without including in it elements of 

encouragement even if it's a lesson that may sting 

because it may rebuke us for our sin. But at the same 

time, we need to be built up to have the courage to live 

the way God wants us to live.  

 

c. Elders, pastors, overseers and bishops—Titus 1 is a 

chapter that lists a criteria for elders, the kind of people 

they need to be. "He must hold firmly to the 

trustworthy message as it has been taught, so that he 

can encourage others by sound doctrine and refute 

those who oppose it." (Titus 1:9) Elders are to be men 

who know the truth, and who handle the truth rightly 

so that people are built up. That is extremely important. 

I have found invariably that churches that have leaders 

whose members do not respect them are discouraged 

churches. The converse of that is true; churches that 

have leadership they do respect are inevitably 

encouraged churches. It is incumbent upon elders to be 

encouragers. 

 

d. Those who are gifted to encourage. Romans 12:5-8 

lists areas of spiritual giftedness. As you go down 

through the list, one of those gifts is encouragement. 

Notice the gift of encouragement is listed separately 

from the gift of teaching. In other words, teachers are 

encouragers, but you don't have to be a teacher to be an 

encourager. There are some people who have been 

gifted and talented by God to be able to share that 

buoying spirit in the life of another. One Biblical 

example is Barnabas but that was not his real name. His 

real name was Joseph of Cyprus, but they named him 

Barnabas which means son of encouragement.  

 

We read about Barnabas first in Acts 4, when he went 

and sold a field, took all the proceeds, and laid it at the 

apostles' feet. Don't you know that put courage in the 

apostles' hearts? Then we read in Acts 9 that a fellow 

by the name of Saul of Tarsus had been persecuting the 

church. He had been converted, but no one trusted him 

early on. A fellow by the name of Bar-na-bas, the son 

of encouragement, went and stood at his side and put 

courage in his heart. Next, Barnabas goes to help a 

fledgling Gentile church in Antioch. (Acts 11) 

Barnabas appears to have been putting courage in 

somebody else. He had the gift of encouragement.  

 

e. The entire body ultimately has the responsibility.  Sure, 

not everyone is as gifted as some, but each of us has 

the responsibility to encourage. "Therefore encourage 

ేరుకుపోవడం, ఇది తర్చ్చగా దేవున్ వాకాయ న్కి 

మించినది. ఇది బైిల్ క్ంటే సాంసక ృతిక్మైనది. 

ఉద్వహర్ణకు, ఎయిర్డ్ క్ండిషన్ంగ్ రోజుల మందు 

భవన్నన్ా  చలుబర్చడ్డన్కి కిటిీలు తెర్వబడా్డయి. 

దీంతో ఈగలు లోపలికి క్రపవేశ్చంచ్చయి. ఒక్ క్వర్డ్, ఒక్ 

పెదద తెలుటి గ్గడ ా క్వర్డ్, ఈగలు రాకుండ్డ రొట్టు 

మరియు తీగ పండుపై ఉంచబడింది. సమయం 

గడిచేకొదీద భవనం ఎయిర్డ్ క్ండిషన్ చేయబడింది, 

కిటిీలు మూసివేయబడా్డయి మరియు ఈగలు 

సమసయ  లేకుండ్డ పోయాయి. ఎవరో అడిగారు "మేమ 

ఇంకా టేబుల్్్కాు్ టేబుల్్పై ఉంచ్చమ?" ఎవరో 

"న్నకు తెలియదు. మనం ద్వన్ా  ఎందుకు 

తీసివేయకూడదు?" రొట్టు లేద్వ క్రద్వక్ష పండు యొక్క  

మూలకాల గ్గరించి లేద్వ ఎంత తర్చ్చగా తీస్తకోవాలి 

అనే ద్వన్ గ్గరించి ఎట్లవంటి వాదన లేదు. అయితే 

టేబుల్్్కాు్ గ్గరించి చ్చలా ఆందోళ్న, రొట్టు మరియు 

క్రద్వక్ష పండును క్పప  ఉంచక్పోవడం లేఖన్నధార్ం 

కాదన్ కొందరు వాదించ్చరు, మరికొందరు క్వర్డ్ 

పూరిుగా తకుక వ అన్ వాదించ్చరు. అసమమ తి చ్చలా 

పెదదదిగా మారింది, వారు ఇక్పై క్లిసి క్లుస్తకోలేరు. 

వారు క్రీస్తు మనస్్త ను క్లిగియుండడం మానేశ్వరు. 

వారు ఇక్పై క్రీస్తు మనస్్త లో ఐక్య ంగా లేరు. 

క్రెస్ ్సెై ుల్్ , హెయిర్డ్ లెంగ్ ు, పాడ్డల్ి న పాటల 

ర్కాలు మరియు వంద ఇతర్ విషయాల గ్గరించి 

కూడ్డ ఇదే చెపప వచి్చ . ఆ విషయాలపై మీ 

నమమ కాలను క్లిగి ఉండటాన్కి మీకు అనుమతి 

ఉంది. కానీ అవి దేవున్ క్రపమాణాలకు మించినవి 

అయితే, వాటిన్ మీపై మాక్రతమే క్ట్లుకోండి. పౌలు 

సరిగాు  అదే చెపాప డు, "వీటిన్ గూరిి  మీరు నమేమ వనీా  

మీకు మరియు దేవున్కి మధయ  ఉంచ్చకోండి. తాను 

ఆమోదించిన ద్వన్ క్రపకార్ం తనను తాను 

ఖండించ్చకోన్ వయ కి ు ధనుయ డు." (రోమనుు 14:22) 

2.మీ హక్తక లను వ్దులుక్తనే హక్తక  మీ గొపప  

హక్తక .యేస్తక్రీస్తు మనలిా  స్తా చఛ గా ఉండమన్ 

పలిచ్చడు. "అపుప డు మీరు సతాయ న్ా  

తెలుస్తకుంటారు, మరియు సతయ ం మిమమ లాి  

విడుదల చేస్తుంది.'" (జాన్ 8:32) కానీ మీకు 

అభక్రపాయాలు ఉంటే మరియు వారు 

న్రుత్ా హపడకుండ్డ ఏ గదిన్ అనుమతించలేర్నే 

సప షుమైన అభక్రపాయాలు ఉంటే, మీరు' స్తా చి  కాదు 

కానీ మీ అభక్రపాయాన్కి బాన్స. రోమనుు 14, పరిణతి 

చెందిన స్త్కైసువుడు శరీరాన్కి సామర్సయ ం కోసం 

దేవున్చే న్యమించబడన్ లేద్వ క్ట్లుబడి ఉండన్ 

అభక్రపాయాన్ా , అభాయ సాన్ా  లేద్వ నమమ కాన్ా  

ఇసాు ర్న్ బోధస్తుంది. దీన్ా  చేయడ్డన్కి 

న్రాక్రించడం అసమానతకు ఉక్రతేప ర్క్ం. 

"బలవంతులైన మనం బలహీనుల వైఫలాయ లను 



one another and build each other up." (1 Thessalonians 

5:11) That's not addressed to preachers, that's 

addressed to the entire body. Some parts are better at it 

than others. But as with our physical bodies all the 

members of the body come to help that body part in 

need. The same thing here—the entire spiritual body 

encourages those members in need. Frankly, it's not 

healthy for an entire church to be dependent upon a few 

members to do all the encouraging. You need many, 

many, many people building up what a few are 

constantly trying to tear down. So we're all in this 

ministry of encouragement. 

3. When do we encourage? 

a.  Encourage when assemblies together. "And let us 

consider how we may spur one another on toward love 

and good deeds. Let us not give up meeting together, 

as some are in the habit of doing, but let us encourage 

one another—and all the more as you see the Day 

approaching." (Hebrews 10:24-25)  That says very 

clearly that the primary reason Christians assemble is 

to encourage. 

All my life I've heard and read Hebrews 10:24-25 from 

the old King James Bible, "Forsake not the assembly." 

I've heard it always in the context you come to church 

meaning assemble together. But I seldom heard the 

next part which was right there in the same verse “so 

that you can be encouraged and so you can encourage.” 

"What is it that you can do when you assemble that you 

can't do at home?" That's a pretty good question 

because you can do almost everything at home that you 

can do here. Can you pray at home? Sure. Can you 

preach? Yes. Can you sing? Sure, you can sing at 

home. What about the Lord's Supper? Sure. The Lord's 

Supper is taken to shut-ins and to people in the 

hospitals. You can do almost any part of what you do 

at church—you can give at home.  So—what is it that 

you can do when assembled together that you can't do 

at home? You can encourage each other. You can't do 

that at home. You can't do that isolated from other 

Christians. 

Now here is a question: Which would be more wrong? 

Not to assemble, or not to do what God says to do when 

you assemble? That's a pretty good question. Some 

Christians have an idea that you come, sit, listen and 

leave. "Whew, that's that, I've got that done for a 

week." They miss the command that we're here to 

encourage one another. I hope you assemble with a 

mindset of where's a brother or sister that I can build 

up today. Yes, we can do that when we sing to each 

other, and when we pray for each other. But we 

primarily do it one-on-one when we look at each other, 

love each other, shake hands, hug one another, and 

when our conversations go beyond, "Sure is raining 

భరించ్చలి మరియు మనలిా  మనం 

సంతోషపెట్లుకోకూడదు." (రోమీయులు 15:1) ఏ 

చరిి లోనైన్న అనైక్య తకు ద్వరితీస్త మొదటి అంశం 

సాా ర్ థం. ఏది ఏమైన్న అది న్న మార్ుం కావాలి! పౌలు 

ఇలా అనా్న డు, "అది మిమమ లిా  వరింిచన్వా వదుద." 

న్జంగా పరిణతి చెందిన స్త్కైసువుడు తనకు లేద్వ 

ఆమెకు ఇతరుల హకుక ల కోసం తన హకుక లను 

వదులుకునే అవకాశం ఉందన్ క్రగహించ్చడు. 

4. ఐకు త్క్త ీలకం శషు రికం.  

"ఓరుప  మరియు క్రపోత్ా హాన్ా  ఇచేి  దేవుడు మీ 

మధయ  ఐక్య త యొక్క  ఆతమ ను మీకు ఇసాుడు" 

(గమన్క్) "మీరు క్రీస్తు యేస్తను 

అనుసరిస్తునా పుప డు." (రోమనుు 15:5) యేస్త 

చెపాప డు, "నీ సిలువను ఎతుుకొన్ వచిి  ననాు  

వెంబడించ్చ." శ్చలువలు మోస్త వయ కుులు పోరాడరు. 

వారు పోరాడరు ఎందుక్ంటే వారి మనస్్త లో చ్చలా 

మఖయ మైనది ఉంది. 

మీరు యేస్తక్రీస్తు శ్చష్యయ లైతే, మీరు క్రపతిరోజూ 

సా యం కోసం చన్పోతునా్న రు, మరియు నేను 

చన్పోతుంటే, మీరు చినా  చినా  విషయాలపై 

చమతక రించరు. "క్రీస్తు మిమమ లిా  అంగీక్రించినటేు, 

ఒక్రినొక్రు అంగీక్రించండి." మన దృషిు క్రీస్తుపైనే 

ఉండి, ఆయనను తెలియన్ క్రపపంచంతో 

పంచ్చకుంటే మనం ఎంత ఐక్య ంగా ఉండగలమో 

అది మనలిా  ఆశి ర్య పరుస్తుంది. క్రపతిరోజు 

తనంతట తాను చన్పోవడం వలు అతను క్రపతిరోజూ 

మనలో ఎకుక వగా జీవించేలా చేసాుడు. శ్చషయ తా ం 

న్జంగా ఐక్య తకు ీలక్ం. 

మీరు యేస్తతో ఐక్య ంగా లేకుంటే, మీరు అందరితో 

ఐక్య ంగా ఉండలేరు. కానీ మీరు క్రీస్తులో 

ఉనా టుయితే, మీరు క్రీస్తు యొక్క  మనస్్త ను క్లిగి 

ఉండగలరు మరియు అది ఎక్క డ సమావేశమైన్న 

దేవున్ చరిి లోన్ ఇతర్ విశా్వ స్తలందరితో ఒకే 

మనస్్త తో ఉండడ్డన్కి మిమమ లిా  అనుమతిస్తుంది. 

క్రీస్తుతో ఐక్య ం కావడ్డన్కి ఒకే ఒక్ మార్ుం ఉంది, మీరు 

పాపాతమ క్మైన రా యాన్కి చన్పోవాలి మరియు 

ఆయనతో పాతిపెటుబడ్డలి, ఆయన మిమమ లిా  కొతు 

జీవితాన్కి పెంచడ్డన్కి మరియు అతన్ శరీరాన్కి, 

అతన్ చరిి కి మిమమ లాి  జోడించడ్డన్కి. అమేజింగ్ క్రగేస్ 

#1309, ్రు్  ్ ు ట, ఏక్రపల్ 13, 1997 

 

ఒకరినొకరు క్రోత్స హంచుకవ్డం 

మీరు ఒక్ కుట్లంబం, వయ కి ు, పరిచర్య  లేద్వ చరిి  గ్గరించి 

మాటాుడుతునా్న  ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోవడం 

చ్చలా మఖయ ం. అసలు క్రపశా  ఏమిటంటే మనం ఏ పాక్రత 

పోషిస్తునా్న మ, న్రిమ స్తునా్న మ లేద్వ 



outside, isn't it?" We gather together to build each other 

up. We encourage at every assembly. 

b. Encourage at every opportunity. It's not just when we 

assemble. "See to it, brothers, that none of you has a 

sinful, unbelieving heart that turns away from the 

living God. But encourage one another daily, as long 

as it is called today, so that none of you may be 

hardened by sin's deceitfulness." (Hebrews 3:12-13) 

That clearly says our responsibility to encourage one 

another is ever present. We are to encourage one 

another daily. By the way, that word has significant 

implications of what kind of body relationship we're 

supposed to have. We're supposed to encourage one 

another daily, but some of us don't even have contact 

weekly. 

Now don't misunderstand what I'm saying.  I'm not 

suggesting that this week, everybody call everybody 

else. Let me give you the illustration; take the physical 

body analogy again. You see, no member of my body 

is directly connected to every other member of the 

body. My foot is not touching my hand; at least by the 

way they are aligned in the body. No cell in my body 

is touching every other cell. But, every cell in my body 

is touching at least one other cell. Every member of my 

body, every appendage, is touching at least one other 

part of my body, and that's what we need to do. You 

can't be connected to everybody. 

Every Christian cannot be personally connected to 

every other Christian on a daily basis. That's why it's 

everybody's responsibility to encourage daily. You 

need to be connected to somebody, and they need to be 

connected to you to such a degree that you have 

virtually daily contact. We need to have brothers and 

sisters in the Lord who love us and know us, spurring 

us on every day. 

4. Why encourage?   

We're talking about really getting into people's lives and 

building each other up. Why do we do it?  

a. We need to encourage one another because of the 

deceitfulness of sin. (Hebrews 3:13) Never 

underestimate the power of Satan and his 

determination to discourage us to the point of quitting 

and turning away from God. Body members severed 

from the body die. What were to happen if my big toe 

were cut off from my foot? You know what will 

happen, it's going to putrefy and decay. The old devil 

knows that if he can just get a child of God isolated and 

cut off from circulation, then he will get spiritual 

gangrene, and he will die. 

What temptation is Satan trying to use on you right 

now? Is he trying to use pride, lust, just old 

discouragement, fear, uncontrolled anger, doubt, guilt 

or rebellion? What's he trying to work on you with? 

కూలిి వేస్తునా్న మ? 

ఈరోజు మన లాంచింగ్ పాయ డ్ 1 థెస్ లొనీక్యులు 5:11. 

ఇది లాంచింగ్ పాయ డ్ ఎందుక్ంటే ఇది క్రకొతు 

న్బంధనలోన్ అనేక్ ్శోుకాలలో ఒక్టి, ఇక్క డ మేమ 

ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోవాలన్ ఆదేశ్చంచ్చమ. పౌలు 

ఆ చరిి కి ఇలా క్రవాశ్వడు, "కాబటిు మీరు ఇపుప డు 

చేస్తునా టేు ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోండి మరియు 

ఒక్రినొక్రు న్రిమ ంచ్చకోండి." 

బైిల్ క్రపోత్ా హాన్ా  ఐదు క్రపశా ల ద్వా రా 

పరిశీలించవచ్చి . 

3. మేము క్రోతాస హం గురించ్చ మాటాట డేటప్పప డు 

మనం దేన్న గురించ్చ మాటాటడుతునిా ము? 

చ్చలా మంది వయ కుులు క్రపోత్ా హాన్ా  మఖస్తుతి లేద్వ 

పొగడులు లేద్వ చినా  చినా  వయ ీ ుక్ర్ణలతో 

అనుబంధసాురు: "ఓహ్ మీరు ఈ రోజు అందంగా 

ఉన్నా రు" లేద్వ "హా్ ఎ నైస్ డే," లేద్వ "కేర్డ్ కేర్డ్." 

క్రపోత్ా హం అంటే అది కాదు. ఆ వయ ీ ుక్ర్ణలు బాగానే 

ఉన్నా యి, వాటిలో తపుప  లేదు, కానీ అవి బైిల్ 

క్రపోత్ా హం కాదు. 

క్రపోత్ా హం అంటే ధైరాయ న్ా  న్ంపడం.. అది గొపప  

కాన్్స ప్ు కాద్వ? క్రపపంచ్చనా్  ఎదురోక వడ్డన్కి నేను అతన్ 

లేద్వ ఆమె హృదయంలో ధైరాయ న్ా  న్ంపనపుప డు నేను 

తోటి మన్షిన్ క్రపోత్ హిసాును, అదే క్రపోత్ా హం. మన 

కొతు న్బంధనలో క్రపోత్ హించడ్డన్కి 

అనువదించబడిన క్రగీకు మూల పదం పారాకొలాుటోస్, 

న్నమవాచక్ం యొక్క  క్రకియ రూపం, పారాకి ుట. పారాకి ుట 

అంటే పక్క న పడుకోవడం. ఓద్వరిే వాడు ఉంటాడన్ 

యేస్త చెపాప డు. కొన్ా  అనువాద్వలు “క్రపోత్ా హకుడు” 

అనే పద్వన్ా  ఉపయోగిసాుయి, అతను మీ జీవితాన్ా  

న్రిమ ంచే ఉదేదశయ ంతో మీతో పాట్ల వసాుడు. (యోహాను 14) 

అతను పరిశుదా్వతమ  రాక్డను సూచిస్తునా్న డు, మరియు 

అది ఖచిి తంగా ఆతమ  చేస్తుంది. మనలను 

క్రపోత్ హించడ్డన్కి అతన్ ఆతమ  మన ఆతమ తో పాట్లగా 

ఉంట్లంది. 

పారాకొలాుటోస్క్రకొతు న్బంధనలో 109 సారుు 

ఉపయోగించబడింది. ఎకుక వ సమయం ఇది 

అనువదించబడినది క్రపోత్ హిస్తుంది, కొనా్ సారుు 

ఉదోో ధస్తుంది, కొనా్ సారుు ఓద్వరుప న్స్తుంది, కానీ 

అన్ా ంటినీ క్లిప ఉంచితే మీరు క్రపోత్ా హం యొక్క  

బైిల్ ఆలోచనను పొందుతారు. ఒక్ వయ కి ు యొక్క  

న్రా్ చనం ఇలా చెబుతోంది, "జీవితం దుర్భ ర్ంగా 

ఉనా పుప డు ఎవరైన్న మంచి స్త్కైసువున్గా మార్డ్డన్కి 

సహాయపడే వయ ీ ుక్ర్ణే క్రపోత్ా హం." క్రపోత్ా హం అంటే 

అదే; అది గ్గంెలో ధైరాయ న్ా  న్ంపుతుంది. 

క్రపశంసల క్ంటే ధృవీక్ర్ణపై ఎకుక వ దృషిు పెటుండి. 



Whatever the temptation, his ultimate goal is to pull 

you away. He is trying to cut you off from Christ's body 

and the flow of His life-saving blood. The other 

members of His body are clutching on to you saying, 

"No, no, don't go. You need to stay, because you've got 

to be part of the body, and you are important." That’s 

encouragement. 

We make a grave mistake when we assume that 

everybody's spiritual health can be taken for granted. 

Nobody's spiritual health can be. That's why we need 

to encourage one another to help overcome the 

deceitfulness of sin. 

b.  The reality of trials and troubles. It's no surprise to you 

that this world is just filled with suffering, pain, trial 

and trouble. That's here because we live in a fallen 

world, but God has allowed it to stay. That gives some 

people some problems. We can't get off talking about 

the theology of why there is suffering and pain in our 

world, but one thing God has made clear. "I've even 

allowed it to happen so that you will grow through it 

and understand how badly you need me." But the other 

part of that is we also learn from our trials and troubles 

how badly we need each other. 

Not very many of us have our lives as neatly ordered 

as our apparel. There are people who desperately need 

encouragement. But they'll only take off the veneer, 

open up and let you know they need encouraging if 

they really sense that the ministry of encouragement is 

taken seriously. We need to encourage brothers and 

sisters because Satan is trying to pick us off one by one. 

5. How do we encourage? 

It's not simply by little trite expressions or flattery. How do 

you really encourage one another as long as it's called 

today? 

a.  We remind each other of God's promise. For one 

example, Paul is writing to a discouraged church. The 

whole church is worried because they are expecting 

Jesus to come back any minute. Some of their relatives 

have already died. They're all sad and saying, "Oh no, 

they've missed Jesus’ coming. They died before He 

came back." So in 1 Thessalonians 4:13-18 Paul states 

these magnificent promises about the coming of Jesus. 

He said, “Don’t worry about the dead; they are the ones 

who will rise first. Therefore, encourage one another 

with these words." See, whenever we gather, if 

someone is vulnerable enough to share with you, don't 

use trite statements or preach to him, but remind him 

of God's promises. He has promised to always be with 

us, hear every prayer we utter, take away our sins if we 

confess them and lay them before Him, give us strength 

in time of need, and never allow us to have more put 

on us that we're able to bear. Those are magnificent 

promises and when reminded of them you will have the 

ఇది మీకు సూక్షమ మైన తేడ్డగా అన్పంచవచ్చి , కానీ 

ఇది చ్చలా మఖయ మైనది. సాధార్ణంగా ఎవరైన్న చేసిన 

పన్కి క్రపశంసలు ఉంటాయి, అది పన్తీరు ఆధార్ంగా 

ఉంట్లంది. మీరు చేసిన ద్వన్కి, మీ విజయాలకు నేను 

మిమమ లిా  అభనందిస్తునా్న ను. క్రపశంసించడంలో 

తపుప  లేదు, కానీ ధృవీక్ర్ణ మరింత విలువైనది. మీరు 

న్న కోసం చేసిన ద్వన్ క్ంటే నేను న్నాు  

అభనందిస్తునా్న ను. మేమ ధృవీక్రించినపుప డు, 

మేమ క్రపోత్ హిసాుమ. 

4. క్రోతాస హక మంక్రతితా్  శఖ్క్త ఎవ్రు బాధు త్ 

వ్హసాు రు? 

 

a. బోధకులు—"క్రీస్తు స్తవార్ును వాయ పు చేయడంలో మా 

సోదరుడు మరియు దేవున్ తోటి పన్వాడు అయిన 

తిమోతిన్ విశా్వ సంలో మిమమ లిా  బలపర్చడ్డన్కి 

మరియు క్రపోత్ హించడ్డన్కి మేమ పంపామ." (1 

థెస్ లొనీక్యులు 3:2) 

 

b. ఉపాధాయ యులు—బోధస్తునా  వారు సహోదరులను 

క్రపోత్ హిసూు  క్రపతిచోటా వెళ్లురు. (అపొసులుల 

కార్య మలు 15) బోధంచడం మరియు 

బోధంచడంలో క్రపోత్ా హం ఒక్ మఖయ మైన 

భాగమన్ మీరు చూస్తునా్న రు. అది మన పాపాన్కి 

మనలిా  మందలించగల పాఠమే అయిన్న, 

క్రపోత్ా హక్ర్మైన అంశ్వలను అందులో 

చేరి్ కుండ్డ దేవున్ మార్ుదర్శ క్తా ం ద్వా రా 

పాఠాన్ా  న్రిమ ంచకూడదన్ నేను ఎపుప డూ 

క్రపయతిా సాును. కానీ అదే సమయంలో, మనం 

జీవించ్చలన్ దేవుడు కోరుకునా  విధంగా 

జీవించడ్డన్కి ధైర్య ం క్లిగి ఉండటాన్కి మనం 

న్రిమ ంచబడ్డలి. 

 

c. పెదదలు, పాసురుు, పర్య వేక్షకులు మరియు 

ిషప్్లు—టైటస్ 1 అనేది పెదదల కోసం ఒక్ 

క్రపమాణాన్ా  జాితా చేస్త అధాయ యం, వారు 

ఎలాంటి వయ కుులు ఉండ్డలి. "అతను 

బోధంచినట్లుగా నమమ దగిన సందేశ్వన్ా  గటిుగా 

పట్లుకోవాలి, తద్వా రా అతను మంచి సిదా్వంతం 

ద్వా రా ఇతరులను క్రపోత్ హించగలడు మరియు 

ద్వన్న్ వయ తిరేకించేవారిన్ తిర్సక రించగలడు." 

(తీతు 1:9) పెదదలు సతాయ న్ా  తెలుస్తకున్, సతాయ నా్  

సరిగాు  న్రా్ హించే వయ కుులుగా ఉండ్డలి, తద్వా రా 

క్రపజలు న్రిమ ంచబడతారు. అది చ్చలా 

మఖయ మైనది. సభుయ లను గౌర్వించన్ 

న్నయకులను క్లిగి ఉనా  చరిి లు 

న్రుత్ా హపరిచిన చరిి లు అన్ నేను ్సిథర్ంగా 

గ్గరిుంచ్చను. ద్వన్ యొక్క  సంభాషణ న్జం; వారు 

గౌర్వించే న్నయక్తా ం క్లిగిన చరిి లు 



courage to go on. 

b. Granting genuine forgiveness. Paul, when writing to the 

church in Corinth, said there was a brother who was in 

some really deliberate and awful sin but he repented 

and some of them were holding him at arm's length. 

"Now instead, you ought to forgive and comfort him, 

so that he will not be overwhelmed by excessive 

sorrow." (2 Corinthians 2:7) The word comfort is that 

same Greek word, paracollatos that could just as easily 

be rendered encourage. See, forgiveness has to be 

visibly extended in order to be received. 

I love the story of the fellow who went to the counselor 

because his marriage was having trouble. The 

counselor said, "What's the problem?" He said, "Every 

time we have a fight, my wife gets historical." The 

counselor said, "You mean hysterical." He said, "No, I 

mean historical. She brings up every bad thing I've ever 

done." Now I hope you can't relate to that in your 

marriage, but some people can. You must forgive to be 

forgiven. 

Clara Barton, the founder of the American Red Cross, 

was a gracious lady, and on one occasion was reminded 

by a friend of hers of what someone had said about her 

that was so awful, so slanderous. Miss Barton said, "I 

don't know what you're talking about." The friend said, 

"Oh come on, the papers covered it, and everybody was 

talking about it." She went on three or four minutes. 

Finally, Clara Barton interrupted and said, "Oh, oh, oh 

that. I distinctly remember forgetting that." You know 

we don't really forget, but we can make a conscious 

choice to not let it affect the way we treat that person 

or anyone related to it. 

Sometimes and in some places, people repent of their 

sins, but they're made to feel like second-class 

Christians. You know that's not right. If you do that to 

someone else, you're not only not encouraging them, 

you're discouraging them.  

Immediately following a list of people of great faith the 

Hebrews writer states "Therefore, since we are 

surrounded by such a great cloud of witnesses, let us 

throw off everything that hinders and the sin that so 

easily entangles, and let us run with perseverance the 

race marked out for us." (Hebrews 12:1) That great 

cloud of witnesses includes Abel, Noah, David, 

Jephtah, and many others, but it includes all those that 

are living, too. Let's cheer one another on in that rank. 

Several years ago, Peter Uberoth was in town. Do you 

remember the name, Peter Uberoth? He was major 

league's baseball commissioner for a while, and he also 

headed up the 1984 Olympics that were held in Los 

Angeles. When he was speaking in Nashville, Uberoth 

asked, "Do you want me to tell you about the greatest 

అన్వార్య ంగా క్రపోత్ హించబడిన చరిి లు. పెదదలు 

క్రపోత్ హించ్చల్ి న బాధయ త ఉంది. 

 

d. క్రపోత్ హించే క్రపతిభ క్లిగిన వారు.రోమనుు 12:5-8 

ఆధాయ తిమ క్ బహుమతి యొక్క  క్రపాంతాలను జాితా 

చేస్తుంది. మీరు జాితా ద్వా రా క్రకిందికి వెళ్లునపుప డు, 

ఆ బహుమతులలో ఒక్టి క్రపోత్ా హం. క్రపోత్ా హక్ 

బహుమతి బోధన బహుమతి నుండి విడిగా జాితా 

చేయబడిందన్ గమన్ంచండి. మరో మాటలో 

చెపాప లంటే, ఉపాధాయ యులు క్రపోత్ా హకులు, కానీ 

మీరు క్రపోత్ా హక్ంగా ఉండటాన్కి 

ఉపాధాయ యులుగా ఉండవలసిన అవసర్ం లేదు. 

మరొక్రి జీవితంలో ఆ ఉత్ా హభరితమైన సూూ రి ున్ 

పంచ్చకోవడ్డన్కి దేవుడు బహుమతిగా మరియు 

క్రపతిభను పొందిన కొందరు వయ కుులు ఉన్నా రు. ఒక్ 

బైిల్ ఉద్వహర్ణ బరా్ బాస్ అయితే అది అతన్ 

అసలు ేరు కాదు. అతన్ అసలు ేరు సైక్రపస్్కు 

చెందిన జోసెఫ్, కానీ వారు అతన్కి బరా్ బాస్ అన్ 

ేరు పెటాురు, అంటే క్రపోత్ా హపు కుమారుడు. 

 

అపొసులుల కార్య మలు 4లో బరా్ బా గ్గరించి 

మొదట చదువుతామ, అతడు వెళ్లు ఒక్ పొలానా్  

అమిమ , వచిి న మొతాునా్  తీస్తకున్, అపొసులుల 

పాద్వల దగ ుర్ ఉంచ్చడు. అపొసులుల 

హృదయాలలో ధైరాయ న్ా  న్ంపడం మీకు 

తెలియద్వ? అపుప డు టారు్ కు చెందిన సౌలు అనే 

వయ కి ు చరిి న్ హింసిస్తునా్న డన్ అపొసులుల 

కార్య మలు 9లో చదువుతామ. అతను 

మారి్ బడా్డడు, కానీ క్రపార్ంభంలో ఎవరూ అతన్ా  

విశా సించలేదు. బర్డ్-న్న-బాస్ అనే ేరుగల ఒక్ 

సహచరుడు, క్రపోత్ా హపు కుమారుడు, వెళ్లు అతన్ 

పక్క న న్లబడి అతన్ హృదయంలో ధైరాయ నా్  

న్ంపాడు. ఆ తరాా త, బరా్ బాస్ ఆంటియోక్లోన్ 

అనయ జనుల చరిి కి సహాయం చేయడ్డన్కి వెళ్లుడు. 

(అపొసులుల కార్య మలు 11) బరా్ బాస్ వేరొక్రిలో 

ధైర్య సాహసాలు చూపుతునా ట్లు క్నబడుతుంది. 

అతన్కి క్రపోత్ా హం బహుమతి వచిి ంది. 

 

e. మొతుం శరీర్ం అంతిమంగా బాధయ త 

వహిస్తుంది.ఖచిి తంగా, క్రపతి ఒక్క రూ కొంతమంది 

వలె క్రపతిభావంతులు కాదు, కానీ మనలో క్రపతి 

ఒక్క రికి క్రపోత్ హించ్చల్ి న బాధయ త ఉంది. "కాబటిు 

ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోండి మరియు 

ఒక్రినొక్రు న్రిమ ంచ్చకోండి." (1 థెస్ లొనీక్యులు 

5:11) అది బోధకులను ఉదేదశ్చంచి కాదు, మొతుం 

శరీరాన్ా  ఉదేదశ్చంచి చెపప బడింది. కొన్ా  భాగాలు 

ఇతరులక్న్నా  మెరుగాు  ఉన్నా యి. కానీ మన భౌతిక్ 

శరీరాల మాదిరిగానే శరీర్ంలోన్ అనా్  అవయవాలు 

అవసర్మైన శరీర్ భాగాన్కి సహాయం చేయడ్డన్కి 



athlete I've ever seen?" Now when you think about a 

man who has had as much exposure in sports as 

Uberoth, and he says that, every ear perked up. He said 

in the '84 Olympics, they had a 20,000 kilometers torch 

run serpetining all the way through the country. And 

each participant, if he met the criteria, would run for 

one kilometer. He would light his little torch from the 

previous runner, go one kilometer and light the next 

one. He had to pay $3,000 for the privilege of doing 

that. Every bit of the $3,000 went to charity. 

Uberoth said, near the end, everybody was getting 

discouraged. It looked like costs might go over, you 

know the deadlines. He said, to motivate their forces in 

Los Angeles, what they would do is gather all their 

workers early in the morning and show news clips of 

the torch run the day before. It was just encouraging to 

see everybody cheering. Uberoth said we were in the 

office about 10:00 o’clock, late one night, and in comes 

a volunteer holding a videotape. He said there were 

only a handful of us there, ready to go home, beat to 

death, just tired. The volunteer said, "You've got to see 

this." He said, "Well, what is it?" "It's a videotape of 

the torch run." He said, "We'll see it in the morning." 

The volunteer said, "No, you've got to see it now." 

When they stuck it in, it was a little piece of amateur 

video. 

 

It showed a narrow little road in New Mexico, and 

there were people lining each side about five deep. 

Along comes a runner running with a torch. Then as 

the runner stops and leans over to light the torch, you 

can't see the next recipient, it's obviously somebody 

short. A big burly policeman on a motorcycle is 

blocking the view. It takes a couple of minutes because 

apparently the torch is having a hard time being lit and 

the policeman is looking at his watch and he's 

obviously frustrated because they're running behind 

schedule. Finally, the torch is lit and then you see the 

top of a little blond head starting to move forward. 

It's a little girl who is nine and suddenly the video 

catches her face and there's this bright, beaming, 

beautiful smile. But a second later, you notice one 

other thing, she is severely crippled. She can barely put 

one foot in front of the other. She is barely going. The 

crowds are beginning to cheer. Uberoth found out later 

her name was Amy and she had been practicing for one 

solid year, and the best she had ever gone was half a 

kilometer. The plan was for her to hand the torch off to 

an alternate at the half kilometer mark. It had to be a 

slight uphill grade. If it was level, she would have 

fallen over. They picked a special part of the road. She 

had worked a year with bake sales, raising the $3,000 

for her half kilometer. When she got to the half-

kilometer mark suddenly there was rolled out a huge 

banner a block long with little pictures all over it and 

వసాుయి. ఇక్క డ అదే విషయం - మొతుం ఆధాయ తిమ క్ 

శరీర్ం అవసర్మైన సభుయ లను క్రపోత్ హిస్తుంది. 

సప షుంగా చెపాప లంటే, మొతుం చరిి  మొతుం 

క్రపోత్ా హక్ర్ంగా చేయడ్డన్కి కొంతమంది 

సభుయ లపై ఆధార్పడటం ఆరోగయ క్ర్మైనది కాదు. 

కొదిదమంది న్ర్ంతర్ం కూలిి వేయడ్డన్కి 

క్రపయతిా స్తునా  వాటిన్ మీకు చ్చలా మంది, చ్చలా 

మంది, చ్చలా మంది వయ కుులు న్రిమ ంచ్చలి. కాబటిు 

మనమందర్ం ఈ క్రపోత్ా హక్ మంక్రతితా  శ్వఖలో 

ఉనా్న మ. 

3.మేము ఎప్పప డు క్రోత్స హసాుము? 

a. సమావేశ్వలు క్లిసి ఉనా పుప డు క్రపోత్ హించండి. 

"మరియు మనం ఒక్రినొక్రు క్రేమ మరియు మంచి 

పనుల వైపు ఎలా క్రపోత్ హించవచోి  పరిశీలిద్వద ం. 

కొంతమంది క్లిసి క్లుస్తకోవడం అలవాట్ల 

చేస్తకునా ట్లుగా మనం విడిచిపెటుమ, కానీ మనం 

ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హిద్వద ం-మరియు అన్ా ంటిక్ంటే 

ఎకుక వ రోజు సమీపసోుంది." (హెక్రీయులు 10:24-

25) స్త్కైసువులు సమకూడడ్డన్కి క్రపధాన కార్ణం 

క్రపోత్ హించడమేనన్ అది చ్చలా సప షుంగా 

చెబుతోంది. 

న్న జీవితమంతా నేను పాత కింగ్ జేమ్్స  బైిల్ 

నుండి హెక్రీయులు 10:24-25 వినా్న ను మరియు 

చదివాను, "అసెంీున్ విడిచిపెటువదుద." మీరు 

చరిి కి వచేి  సందర్భ ంలో నేను ఎపుప డూ వింటూనే 

ఉంటాను అంటే క్లిసి సమీక్రించండి. కానీ అదే 

పదయ ంలోన్ తదుపరి భాగాన్ా  నేను చ్చలా అరుదుగా 

వినా్న ను, "మీరు క్రపోత్ హించబడతారు మరియు 

మీరు క్రపోత్ హించగలరు." 

"ఇంటోు  చేయలేన్ పన్న్ మీరు 

సమావేశపరిచినపుప డు మీరు ఏమి చేయగలరు?" 

ఇది చ్చలా మంచి క్రపశా  ఎందుక్ంటే మీరు ఇక్క డ 

చేయగలిగే ద్వద్వపు క్రపతిదీ ఇంటోునే చేయవచ్చి . 

ఇంటోు  క్రపార్ థన చేయవచ్చి ? తపప కుండ్డ. మీరు 

బోధంచగలరా? అవును. నువుా  పాడ గలవా? 

ఖచిి తంగా, మీరు ఇంటోు  పాడగలరు. క్రపభువు 

భోజనం గ్గరించి ఏమిటి? తపప కుండ్డ. క్రపభువు 

భోజనం షట-ఇన్్లకు మరియు ఆస్తపక్రతులలోన్ 

వయ కుులకు తీస్తకువెళ్తారు. మీరు చరిి లో చేస్త 

పన్లో ద్వద్వపు ఏ భాగాన్ా  అయిన్న చేయవచి్చ -

మీరు ఇంటోు  ఇవా వచి్చ . కాబటిు - మీరు ఇంటోు  

చేయలేన్ది క్లిసి సమావేశమైనపుప డు మీరు ఏమి 

చేయగలరు? మీరు ఒక్రినొక్రు 

క్రపోత్ హించ్చకోవచ్చి . మీరు ఇంటోు  అలా 

చేయలేరు. మీరు ఇతర్ స్త్కైసువుల నుండి ఒంటరిగా 

చేయలేరు. 



in gigantic letters, "RUN AMY RUN!" Her whole 

elementary school class was holding the banner and her 

whole school filled the entire block. 

At that moment, she had already transferred the torch 

to the alternate; she saw that banner and she took it 

back. She edged forward again until she got to the end 

of the block and now absolutely exhausted, she started 

to turn it again and to turn it over, and at that point the 

whole school dropped the banner and ran out behind 

her swelling the street like a scene from "Rocky." They 

began to chant, "Run Amy Run." And she made it to 

the end of that kilometer and handed the torch. And the 

next fellow was off like a shot. 

The closing scene of that amateur video showed her 

mother holding up little Amy. But then it turned to that 

burly policeman, who moments before had been 

looking at his watch, and his visor was up and with a 

handkerchief he was wiping the tears off his face. 

 

See that's really what life is all about. We run as hard 

as we can carrying the torch of Jesus Christ. Sometimes 

we want to quit and drop it; sometimes we don't want 

to go on. But we're here to say to one another, run Steve 

run. Run Mary run. Don't give up. Amazing Grace #1310, 

Steve Flatt, April 27, 1997 
 

 

Bear One Another's Burdens 

Years ago there was German soldier who was slightly 

wounded in a battle, and he went home to his mother. Mom 

said, "You need to go to the hospital. They have set one up 

down the street." So, he went to the hospital. When he 

walked in, he saw two doors. One said, "Seriously 

Wounded," the other one said, "Slightly Wounded."  As he 

wasn't hurt badly, he went through the second door. He 

walked all the way down a long hall. Again there were two 

doors. One said, "Officers," and the other one said, "Non-

Officers." Being an enlisted man, he took the non-officers 

door. Again, there was a long hall. He walked all the way 

to the end where he came to two more doors. The left one 

said, "Party Members," and the right one said, "Non-Party 

Members." Not being a party member he walked through 

the right-hand door and found himself back out on the 

street. Upon returning home his mother asked, "Well son, 

did they help you?" He said, "To tell you the truth mom, 

they didn't do a thing for me, but you ought to see the 

tremendous organization they have." 

That little story reminds us again of the difference between 

an organization and an organism. An organization can be 

well-structured, but the members may not care at all about 

each other. But an organism, by its very nature, has a 

concern, a connection, and a togetherness for every part of 

the body. In a body there is a sharing, a caring, and a 

ఇపుప డు ఇక్క డ ఒక్ క్రపశా  ఉంది: ఏది ఎకుక వ 

తపుప ? సమీక్రించకూడద్వ, లేద్వ మీరు 

సమావేశమైనపుప డు దేవుడు ఏమి చేయమన్ 

చెపప న్న చేయకూడద్వ? అది చ్చలా మంచి క్రపశా . 

కొంతమంది స్త్కైసువులకు మీరు వచిి  కూరిో ండి, 

వినండి మరియు వెళ్లుపోతారు అనే ఆలోచన ఉంది. 

"అయోయ , అంతే, నేను ఒక్ వార్ం పాట్ల పూరిు 

చేసాను." ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోవడ్డన్కి 

మేమ ఇక్క డ ఉనా్న మ అనే ఆదేశ్వన్ా  వారు 

కోలోప తారు. ఈ రోజు నేను న్రిమ ంచగలిగే సోదరుడు 

లేద్వ సోదరి ఎక్క డ ఉన్నా ర్నే ఆలోచనతో మీరు 

సమావేశమవుతార్న్ నేను ఆశ్చస్తునా్న ను. అవును, 

మనం ఒక్రికొక్రు పాడేటపుప డు మరియు ఒక్రి 

కోసం ఒక్రు క్రపారి థస్తునా పుప డు మనం అలా 

చేయవచ్చి . కానీ మనం క్రపాథమిక్ంగా ఒక్రినొక్రు 

చూస్తకునా పుప డు, ఒక్రినొక్రు క్రేమించినపుప డు, 

క్ర్చ్చలనం చేసినపుప డు, ఒక్రినొక్రు 

కౌగిలించ్చకునా పుప డు మరియు మా సంభాషణలు 

ద్వటి వెళ్లు నపుప డు, "బయట ఖచిి తంగా వర్షం 

పడుతోంది, కాద్వ?" మేమ ఒక్రినొక్రు 

న్రిమ ంచ్చకోవడ్డన్కి క్లిసి క్లుసాుమ. క్రపతి 

సభలోనూ క్రపోత్ హిసాు ం. 

ి. క్రపతి అవకాశంలోనూ క్రపోత్ హించండి. ఇది మనం 

సమావేశమైనపుప డు మాక్రతమే కాదు. 

"సహోదరులారా, మీలో ఎవా రిీ పాపభరిత, 

అవిశా్వ స హృదయమ జీవమగల దేవున్ నుండి 

దూర్మై ఉండకుండునట్లు చూచ్చకొనుడి. అయితే 

మీలో ఎవా రూ పాపమ యొక్క  మోసమచేత 

క్ఠినమగా ఉండకుండునట్లు ఈరోజు 

పలువబడినంతవర్కు క్రపతిదినమ ఒక్రినొక్రు 

క్రపోత్ హించ్చకొనుడి. ." (హెక్రీయులు 3:12-13) 

ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోవాల్ి న మన బాధయ త 

ఎపుప డూ ఉంట్లందన్ అది సప షుంగా చెబుతోంది. 

మనం రోజూ ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోవాలి. 

మార్ుం ద్వా రా, ఆ పదం మనం ఎలాంటి శరీర్ 

సంబంధాన్ా  క్లిగి ఉండ్డలనే ద్వన్ గ్గరించి 

మఖయ మైన చికుక లను క్లిగి ఉంది. మేమ 

క్రపతిరోజూ ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోవాలి, కానీ 

మనలో కొందరికి వారాన్కోసారి పరిచయం కూడ్డ 

ఉండదు. 

ఇపుప డు నేను చెేప ది తపుప గా అర్థం చేస్తకోక్ండి. 

ఈ వార్ం, అందరూ అందరినీ పలవాలన్ నేను 

సూచించడం లేదు. నేను మీకు దృష్ుంతానా్  

ఇసాును; భౌతిక్ శరీర్ సారూపయ తను మళ్లు తీస్తకోండి. 

మీరు చూడండి, న్న శరీర్ంలోన్ ఏ అవయవమూ 

శరీర్ంలోన్ క్రపతి ఇతర్ అవయవాన్కి నేరుగా క్న్సక ు 

కాలేదు. న్న పాదం న్న చేతిన్ తాక్డం లేదు; క్నీసం 



bearing of one another's burdens by the very nature of 

organisms. 

"Bear one another's burdens and so fulfill the law of 

Christ." (KJV) "Carry each other's burdens and, in that 

way, you fulfill the law of Christ." (NIV) (Galatians 6:2)  

What are the burdens that we need to bear for one another? 

The Greek word rendered burden is bareos meaning 

something that makes an overwhelming demand, that 

which brings sorrow or grief. A burden is anything that 

oppresses the spiritual development of a brother or a sister. 

Now mark that well. A burden is anything that oppresses 

the spiritual development of a brother or a sister.  

With that definition, one can see quickly that burdens come 

in many different forms. For example, some burdens are 

spiritual. In fact, that is the immediate context of our 

command in Galatians 6:2. Go back to verse one. 

"Brothers, if someone is caught in a sin, you who are 

spiritual should restore him gently. But watch yourself, or 

you may also be tempted." Then our command, "Carry 

each other's burdens, and, in this way, you fulfill the law of 

Christ." 

In Galatians 6:1, the word that is translated, "caught," those 

who are caught in a sin was a Greek word that was 

sometimes used to refer to an animal who found itself in a 

trap. That's an image, a metaphor, used all the way through 

Scripture. 2 Timothy 2:26 says, "Beware the snare of the 

devil." In James 1:14, James says, "But each one is tempted 

when, by his own desire, he is dragged away and enticed." 

The term that is used there refers to a fishing lure. You see 

it's not that we are unaware of what sin is, but we're often 

unaware, like an animal heading to a trap, of how 

insidiously we are being drawn in, and we are often 

unaware of how drastic the consequences are going to be 

to the point that we become so burdened that we fall 

underneath the weight. 

I read a story this week about the white ants in Africa. It 

has become one of the major building nemeses on the entire 

continent. Folks will pick out a spot of ground, and they'll 

build a nice house. They think everything looks good and 

one day, maybe months or a couple of years later, the entire 

house just caves in. It's because the white ant lives 

underground, and never comes out onto the surface; it 

never sees the sun. It lives underneath the house and eats 

away inside the timbers to the point that, when it has done 

its damage, one can take his finger and poke a hole through 

the largest beam. 

That's the way it is in many lives, including some of you. 

You look so good on the outside, but one day the whole 

life, the whole house just collapses because all that decay 

was on the inside and nobody knew it. 

Burdens may be: 

అవి శరీర్ంలో సమలేఖనం చేయబడిన మార్ుం 

ద్వా రా. న్న శరీర్ంలోన్ ఏ క్ణం క్రపతి ఇతర్ క్ణాన్ా  

తాక్దు. కానీ, న్న శరీర్ంలోన్ క్రపతి క్ణం క్నీసం ఒక్ 

క్ణానా్  తాకుతోంది. న్న శరీర్ంలోన్ క్రపతి 

అవయవం, క్రపతి అనుబంధం, న్న శరీర్ంలో క్నీసం 

ఒక్ ఇతర్ భాగాన్ా  తాకుతోంది మరియు మనం 

చేయవలసింది అదే. మీరు అందరితో క్న్సక ు కాలేరు. 

క్రపతి స్త్కైసువుడు క్రపతిరోజూ క్రపతి ఇతర్ స్త్కైసువున్తో 

వయ కి ుగతంగా క్న్సక ు కాలేడు. అందుకే క్రపతిరోజూ 

క్రపోత్ హించడం క్రపతి ఒక్క రి బాధయ త. మీరు 

ఎవరితోనైన్న క్న్సక ు అయి ఉండ్డలి మరియు మీరు 

రోజువారీ పరిచయాన్ా  క్లిగి ఉండే ్సాథయికి వారు 

మీతో క్న్సక ు చేయబడ్డలి. క్రపభువులో మనలను 

క్రేమించే మరియు మనలను తెలుస్తకునే 

సోదరులు మరియు సోదరీమణులు క్రపతిరోజూ 

మనలను క్రపోత్ హించ్చలి. 

5. ఎందుక్త క్రోత్స హంచాలి?  

మేమ న్జంగా క్రపజల జీవితాలోు కి క్రపవేశ్చంచడం 

మరియు ఒక్రినొక్రు న్రిమ ంచ్చకోవడం గ్గరించి 

మాటాుడుతునా్న మ. మనం ఎందుకు చేసాుమ? 

a. పాపం యొక్క  మోసపూరితమైన కార్ణంగా మనం 

ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోవాలి. (హెక్రీయులు 

3:13) సాతాను శకి ున్ మరియు దేవున్ నుండి 

న్క్రషక మించే ్సాథయికి మనలిా  న్రుత్ా హపరిచే 

అతన్ క్ృతన్శి యాన్ా  ఎనా డూ తకుక వ అంచన్న 

వేయక్ండి. శరీర్ం నుండి వేరు చేయబడిన శరీర్ 

సభుయ లు చన్పోతారు. న్న బొటనవేలు న్న పాద్వల 

నుండి క్తిురించినటుయితే ఏమి జరుగ్గతుంది? ఏమి 

జరుగ్గతుందో మీకు తెలుస్త, అది కుళ్లు పోతుంది 

మరియు కుళ్లు పోతుంది. పాత ెవిల్్కు తెలుస్త, 

అతను దేవున్ ిడనాు ఒంటరిగా ఉంచగలిగితే 

మరియు క్రపసర్ణ నుండి క్తిురించినటుయితే, 

అతన్కి ఆధాయ తిమ క్ గాయ ంక్రగీన్ వస్తుంది మరియు 

అతను చన్పోతాడు. 

క్రపస్తుతం సాతాను మీపై ఎలాంటి క్రపలోభాలను 

ఉపయోగించ్చలన్ క్రపయతిా స్తునా్న డు? అతను 

అహంకార్ం, కామం, పాత న్రుత్ా హం, భయం, 

అన్యంక్రతిత కోపం, సందేహం, అపరాధం లేద్వ 

తిరుగ్గబాట్లను ఉపయోగించేందుకు 

క్రపయతిా స్తునా్న డ్డ? అతను మీపై దేన్తో పన్ 

చేయడ్డన్కి క్రపయతిా స్తునా్న డు? ట్టంేుషన్ 

ఏమైనపప టిీ, అతన్ అంతిమ లక్షయ ం మిమమ లాి  

దూర్ంగా లాగడం. అతను మిమమ లిా  క్రీస్తు శరీర్ం 

నుండి మరియు అతన్ క్రపాణాలను ర్క్షంచే ర్క్ ు 

క్రపవాహం నుండి వేరు చేయడ్డన్కి 

క్రపయతిా స్తునా్న డు. అతన్ శరీర్ంలోన్ ఇతర్ 

సభుయ లు, "వదుద, వదుద, వెళ్ువదుద. మీరు ఉండ్డల్ి న 



1.  Sin. The worst burdens are those that are caused by 

yielding to our desires and sinning. 

2. Emotional. This is not when we are a perpetrator of sin, 

but rather when we are the victim of sin. Maybe we have 

been mistreated, neglected. Maybe it's the result of fear 

or a grief. Emotional burdens overwhelm us at times. 

3. Physical. These may be caused by illness or accident, 

impairment, or sometimes just by advancing age. 

4. Financial - A financial calamity brought on by a layoff, 

a medical emergency, a poor investment strategy, or 101 

other factors.  

We don't have space to list all the ways and shapes that 

burdens take their form. But a burden is anything that 

oppresses the spiritual development of a brother or a sister. 

Our responsibility to brothers and sisters as they face 

these burdens. 

1. Be humble. You've got to be humble, or you're going to 

be of no use to anybody. I find it amazing that our 

command about bearing one another's burdens is 

couched between two bookend verses that say much the 

same thing. Galatians 5:26, the last verse of chapter 5 

states, "Let us not become conceited, provoking and 

envying each other" and Galatians 6:3, "If anyone thinks 

he is something when he is nothing, he deceives 

himself." Isn't it interesting that the command to bear 

one another's burdens is found between two bookends. 

The reason more people in God's church don't bear more 

burdens is we think we're too good to get down there 

and help. "Don't think so much of yourself." 

I've always been amused by the story of the lady who is 

caught in a flash flood underneath an underpass. The 

water is rising up to the floorboard. A young fellow in a 

four-wheel drive comes across the bridge up top, stops, 

opens the door and leans down. He sees that older 

woman and he yells, "Maam, can I help you?" She looks 

up and says, "Not from up there!" 

He is of no use from up there. Humility is to see 

ourselves and be down there. Humility is the foundation 

of the command in Galatians 6:1, "...you who are 

spiritual should restore a brother." You see spiritual 

doesn't mean you're perfect. Spiritual doesn't 

necessarily mean you act any differently, or much better 

than your brother. Spiritual certainly doesn't mean 

having a self-righteous haughtiness. Being spiritual 

means being full of the spirit. 

In the same context as our passage, Galatians 5:22-23, 

we know what being full of the Spirit means, don't we? 

It means having love, joy, peace, patience, goodness, 

gentleness, kindness, faithfulness, and self-control. 

Wrap all those up and you have a spirit of humility, don't 

you? 

అవసర్ం ఉంది, ఎందుక్ంటే మీరు శరీర్ంలో భాగం 

కావాలి, మరియు మీరు మఖయ మైనవారు." అది 

క్రపోత్ా హం. 

క్రపతి ఒక్క రి ఆధాయ తిమ క్ ఆరోగాయ న్ా  పెదదగా 

తీస్తకోవచి న్ భావించినపుప డు మనం ఘోర్మైన 

పొర్పాట్ల చేసాుమ. ఆధాయ తిమ క్ ఆరోగయ ం ఎవరిీ 

ఉండదు. అందుకే పాపం యొక్క  మోసానా్  

అధగమించడ్డన్కి సహాయం చేయడ్డన్కి మనం 

ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోవాలి. 

ి. క్రటయల్్  మరియు క్ష్ుల వాసువిక్త. ఈ క్రపపంచం 

కేవలం బాధలు, బాధలు, విచ్చర్ణలు మరియు 

ఇబో ందులతో న్ండి ఉండటం మీకు ఆశి ర్య ం 

క్లిగించదు. మేమ పడిపోయిన క్రపపంచంలో 

జీవిస్తునా ందున అది ఇక్క డ ఉంది, కానీ దేవుడు 

ద్వన్న్ ఉండడ్డన్కి అనుమతించ్చడు. అది కొందరికి 

కొన్ా  సమసయ లను క్లిగిస్తుంది. మన క్రపపంచంలో 

బాధలు మరియు బాధలు ఎందుకు ఉన్నా యి అనే 

వేద్వంతశ్వస్త్సుం గ్గరించి మనం మాటాుడకుండ్డ 

ఉండలేమ, కానీ దేవుడు ఒక్ విషయం సప షుంగా 

చెపాప డు. "నేను అది జర్గడ్డన్కి కూడ్డ 

అనుమతించ్చను, తదా్వ రా మీరు ద్వన్ ద్వా రా 

పెరుగ్గతారు మరియు మీకు నేను ఎంత అవసర్మో 

అర్థం చేస్తకుంటారు." కానీ ద్వన్లోన్ ఇతర్ భాగం 

ఏమిటంటే, మన పరీక్షలు మరియు ఇబో ందుల 

నుండి మనం ఒక్రికొక్రు ఎంత తీక్రవంగా అవసర్మో 

కూడ్డ నేరుి కుంటామ. 

మనలో చ్చలా మందికి మన దుస్తులు ఉనా ంత 

చక్క గా క్రక్మబదీకా్రించబడా్డయి. ఎంతో క్రపోత్ా హం 

అవసర్మయేయ  వయ కుులు ఉన్నా రు. కానీ వారు 

వెనీర్డ్్ను తీసివేసి, తెరుచ్చకుంటారు మరియు 

క్రపోత్ా హక్ మంక్రతితా  శ్వఖ తీక్రవంగా 

పరిగణంచబడిందన్ వారు న్జంగా భావిస్తు వారికి 

క్రపోత్ా హం అవసర్మన్ మీకు తెలియజేసాురు. 

మనం సహోదర్ సహోదరీలను క్రపోత్ హించ్చలి, 

ఎందుక్ంటే సాతాను మనలిా  ఒకొక క్క రిగా 

తీయడ్డన్కి క్రపయతిా స్తునా్న డు. 

5.మేము ఎలా క్రోత్స హసాుము? 

ఇది కేవలం చినా  చినా  వయ ీ ుక్ర్ణలు లేద్వ మఖస్తుతి 

ద్వా రా కాదు. ఈ రోజు అన్ పలవబడేంత వర్కు మీరు 

న్జంగా ఒక్రినొక్రు ఎలా క్రపోత్ హిసాురు? 

a. మేమ దేవున్ వాగాదన్ననా్  ఒక్రికొక్రు గ్గరుు 

చేస్తకుంటామ. ఒక్ ఉద్వహర్ణ కోసం, పాల్ 

న్రుత్ా హపడిన చరిి కి క్రవాస్తునా్న డు. ఏ 

న్మిషంలోనైన్న యేస్త తిరిగి వసాు డన్ ఎదురు 

చూస్తునా ందున చరిి  మొతుం ఆందోళ్న 

చెందుతోంది. వారి బంధువులు కొందరు ఇపప టికే 



Too many times, we're like the people in a little town in 

Connecticut. It was a suburb of one of the major cities. 

Some of the people began to be a little incensed because 

there were reckless drivers running through their little 

suburb. So 53 of them put their names on a petition, took 

it to the sheriff and said, "Stop this in our town." The 

sheriff said, "I'll see what I can do." A few nights later, 

he put out a watch. Sure enough, he arrested five people 

for reckless driving through the town. All five of them 

had their names on the petition. 

Sometimes we can proudly find faults in others that are 

also our own faults. If I am going to bear another’s 

burden, whether that burden be spiritual, emotional, 

physical, or whatever, it starts by being humble, by 

being full of the spirit. 

Many of you know the name Elza Huffard who wrote 

something that I'll never forget. "There was one who 

thought himself above me, and he was above me, until 

he had that thought." Isn't that good? It surely is right. 

Spiritual men and women are so cognizant of the need 

of God's grace in their own lives that they could never 

approach a brother in the spirit of arrogance. 

So what do I do when I bear a burden? I examine my 

own humility. Am I being humble? Am I spiritual? 

2. Be gentle - Galatians 6:1 says, "Be gentle, restore that 

brother with a spirit of gentleness." That's especially 

pertinent when the burden that we help bear is related to 

sin. 

3. Bear the burden. That bearing will take on different 

forms depending upon what the burden is. The sentence 

construction says, "Carry and keep on carrying the 

burden." It's the present/perfect tense, it's not just a 

"give it a lick and a promise”. Hit it once and move on 

your way. The way the sentence is structured says, "You 

do it and do it for as long as it takes." If the burden is 

the result of a person's sin, Galatians 6:1 says, "Restore 

the brother or sister gently." Restore was the word used 

by ancient Greek doctors to refer to the setting of a 

broken bone. If you've ever had a bone set, you know 

you want it done carefully, you want it done gently. 

Most importantly it's done for healing, not for 

punishment. 

If the burden is emotional, you bear it through counsel, 

hugs, listening and prayers. You may do that day after 

day after day, as long as that brother or sister carries the 

burden. If the burden is financial, the burden is borne by 

giving your money or other assistance. If it's a physical 

burden, you bear it through your time, effort, 

compassion, and energy. Whatever the cause, bearing 

the burden means carrying the load until the brother or 

the sister can walk unburdened on his own again. I love 

చన్పోయారు. వార్ందరూ విచ్చర్ంగా ఉన్నా రు 

మరియు "అరరే, వారు యేస్త రాక్ను కోలోప యారు. 

ఆయన తిరిగి రాక్మందే వారు చన్పోయారు." 

కాబటిు 1 థెస్ లొనీక్యులకు 4:13-18లో పౌలు 

యేస్త రాక్డ గ్గరించి ఈ అదుభ తమైన వాగాదన్నలను 

ేరొక నా్న డు. అతడు, “చన్పోయినవారి గ్గరించి 

చింతించకు; వారే మందుగా లేసాురు. కాబటిు, ఈ 

మాటలతో ఒక్రినొక్రు క్రపోత్ హించ్చకోండి." 

చూడండి, మనం సమావేశమైనపుప డలాు , ఎవరైన్న 

మీతో పంచ్చకునేంత హాన్ క్లిగి ఉంటే, అతన్తో 

సాధార్ణ క్రపక్టనలు లేద్వ బోధంచక్ండి, కానీ 

దేవున్ వాగాదన్నలను అతన్కి గ్గరుు చేయండి. అతను 

ఎలుపుప డూ ఉంటాడన్ వాగాదనం చేశ్వడు. మాతో, 

మేమ చేస్త క్రపతి క్రపార్ థనను వినండి, మన పాపాలను 

ఒపుప కొన్, వాటిన్ ఆయన మందు ఉంచితే వాటిన్ 

తీసివేయండి, అవసర్మైన సమయంలో మనకు 

బలాన్ా  ఇవా ండి మరియు మనం భరించగలిగే 

వాటిన్ మనపై ఉంచడ్డన్కి ఎపుప డూ 

అనుమతించవదుద. అవి అదుభ తమైన వాగాదన్నలు 

మరియు వాటిన్ గ్గరుు చేస్తకుంటే మీరు ధైర్య ంగా 

మందుకు సాగ్గతారు. 

ి. న్జమైన క్షమాపణను మంజూరు చేయడం.పాల్, 

కొరింథులోన్ చరిి కి క్రవాస్తునా పుప డు, ఒక్ 

సహోదరుడు న్జంగా ఉదేదశపూరా్ క్ంగా మరియు 

భయంక్ర్మైన పాపంలో ఉనా్న డు, కానీ అతను 

పశి్వ తాుపపడా్డడు మరియు వారిలో కొందరు అతన్న్ 

చేయి పొడవుగా పట్లుకునా్న రు. "ఇపుప డు బదులుగా, 

మీరు అతన్న్ క్షమించి ఓద్వరిా లి, తద్వా రా 

అతను అధక్ దుుఃఖంతో మన్గిపోడు." (2 

కొరింథీయులు 2:7) క్ంఫర్డ్ ు్ అనే పదం అదే క్రగీకు 

పదం, పారాకొలాుటోస్్ను క్రపోత్ హించడం కూడ్డ 

అంతే స్తలభంగా ఉంట్లంది. చూడండి, క్షమాపణ 

అందుకోవాలంటే ద్వన్న్ దృశయ మానంగా 

పొడిగించ్చలి. 

తన పెళ్లుకి ఇబో ందిగా ఉందన్ కౌన్్స లర్డ్ వదదకు 

వెళ్లున సహచరుడి క్థ న్నకు చ్చలా ఇషుం. కౌన్్స లర్డ్, 

"ఏం సమసయ ?" మన మధయ  గొడవలు జరిగినపుప డలాు  

న్న భార్య  చరిక్రతకెకిక ంది’ అన్ చెపాప డు. కౌన్్స లర్డ్, 

"మీ ఉదేదశయ ం హిరురిక్ల్" అన్నా రు. అతను 

చెపాప డు, "లేదు, న్న ఉదేదశయ ం చ్చరిక్రతాతమ క్మైనది. 

నేను చేసిన క్రపతి చెడు పన్న్ ఆమె క్రపసాువిస్తుంది." 

ఇపుప డు మీ వివాహంలో మీరు ద్వన్తో సంబంధం 

క్లిగి ఉండర్న్ నేను ఆశ్చస్తునా్న ను, కానీ 

కొంతమంది చేయగలరు. క్షమించబడటాన్కి మీరు 

క్షమించ్చలి. 

అమెరిక్న్ రడ్్క్రకాస్ ్సాథ పకురాలు ్కాురా బార్ున్, ఒక్ 

దయగల మహిళ్, మరియు ఒక్ సందర్భ ంలో తన 



the old proverb that says, "A joy shared is a double joy. 

A burden shared is half a burden." 

What does that demand? 

1.  Real dedication to fellowship  

In a Peanuts cartoon some time ago, Lucy looked at Charlie 

Brown and said, "Why are we here on earth?" Old 

compassionate Charlie Brown looked at cynical Lucy and 

said, "We're here to help other people." Lucy thought a 

second and put a scowl back on her face and said, "Then 

why are other people on earth?" That's a question the world 

asks? Why is everybody else here to mess me up? I don't 

want anything to do with them as long as they don't bother 

me, "Live and let live, stay out of my business. Look out 

for number one and let everything else go." Let me tell you 

something, Christ challenges that. If we fall victim to that, 

then we're not God's church. We may be an organization, 

but we're not an organism. We're certainly not the Body of 

Christ. Fellowship means more than a handshake on 

Sunday morning. It means an integration of life. 

We need to be like the two dogs I heard about in Barnsley, 

England. There was a little dog named Nick, a terrier, and 

another little dog named Percy, a Chihuahua. One day 

Percy was hit by a car. Percy's owner thought that poor 

Percy was dead. So that owner, Christine Harrison, took 

that little Chihuahua body and put it in a plastic bag, went 

out back and buried it in the back yard. Nick, the terrier, 

was heartbroken. He went over and dug up the plastic sack. 

With his teeth he drug it over by the house. When Christine 

came out and picked up that sack, the heart was beating. 

Percy, the Chihuahua not only lived, he totally recovered. 

When I heard that story it reminded me that God is in the 

resurrection business. Christians are raised to a newness of 

life when baptized into that Christ. They are resurrected 

from their death to sin and given a new life pure and free 

from sin.  

We're committed by the same spirit that brought Jesus back 

to life, just pulling people from the clutches of death as we 

bear their burdens. Folks, the church is a hospital, but it 

doesn't matter how organized we are if nobody gets cured. 

If we're going to bear one another's burdens, there's got to 

be a real dedication to fellowship. 

2. A new definition of membership in the body.  

We are members of the Body of Christ. (Romans 12:4-5 

and 1 Corinthians 12) "Therefore we are members of one 

another." That's what being a body is all about. I think we 

need to be more like mountain climbers. 

In 1953, you might remember the name Sir Edmund 

Hillary.  He led the first team to go all the way to the zenith 

of Mount Everest. He had a guide with him, a Sherpa guide, 

whose name was Penzick Norgay. It's a good thing Norgay 

సా్త హితురాలు తన గ్గరించి చ్చలా భయంక్ర్ంగా, 

చ్చలా అపన్ందగా చెపప న విషయాన్ా  గ్గరుు 

చేసింది. మిస్ బార్ున్, "మీరు ఏమి 

మాటాుడుతునా్న రో న్నకు తెలియదు." మిక్రతుడు, 

"అయోయ  రా, ేపరుు క్వర్డ్ చేశ్వయి, అందరూ ద్వన్ 

గ్గరించే మాటాుడుతునా్న రు." ఆమె మూడు న్నలుగ్గ 

న్మిష్లు వెళ్లు ంది. చివర్గా, ్కాురా బార్ున్ 

అంతరాయం క్లిగిసూు , "ఓహ్, ఓహ్, ఓహ్ అది. నేను 

ద్వన్న్ మర్చిపోయినట్లు సప షుంగా 

గ్గరుుంచ్చకునా్న ను." మేమ న్జంగా 

మర్చిపోలేమన్ మీకు తెలుస్త, కానీ మేమ ఆ 

వయ కి ుతో లేద్వ ద్వన్కి సంబంధంచిన ఎవరితోనైన్న 

క్రపవరి ుంచే విధాన్నన్ా  క్రపభావితం చేయకుండ్డ 

ఉండేందుకు మేమ ఒక్ చేతన ఎంపక్ 

చేస్తకోవచ్చి . 

కొనా్ సారుు మరియు కొన్ా  క్రపదేశ్వలలో, క్రపజలు 

తమ పాపాల గ్గరించి పశి్వ తాుపపడతారు, కానీ వారు 

రండవ తర్గతి స్త్కైసువులుగా భావించబడతారు. అది 

సరికాదన్ మీకు తెలుస్త. మీరు మరొక్రికి అలా చేస్తు, 

మీరు వారిన్ క్రపోత్ హించడమే కాదు, మీరు వారిన్ 

న్రుత్ా హపరుసాురు. 

గొపప  విశా్వ సం ఉనా  వయ కుుల జాితాను 

అనుసరించి హెక్రీ ర్చయిత ఇలా ేరొక నా్న డు 

"అందుకే, మన చ్చటూు  ఇంత గొపప  సాక్షులు 

ఉన్నా రు కాబటిు, అడుకాునే క్రపతిద్వన్ా  మరియు 

స్తలభంగా చికుక కునే పాపాన్ా  విసిరివేద్వద ం 

మరియు పట్లుదలతో పరిగెతుుకుంద్వం. జాతి మా 

కోసం గ్గరిుంచబడింది." (హెక్రీయులు 12:1) ఆ గొపప  

సాక్షుల సమూహంలో హేబెల్, నోవహు, డేవిడ్, 

యె ుా  మరియు అనేక్మంది ఉన్నా రు, అయితే 

అందులో జీవిస్తునా  వార్ందరూ కూడ్డ ఉన్నా రు. ఆ 

రాయ ంక్లో ఒక్రినొక్రు ఉత్ా హపరుసాు ం. 

చ్చలా సంవత్ రాల క్రకితం, ప్పటర్డ్ ఉబెరో్ 

పటుణంలో ఉనా్న డు. ప్పటర్డ్ ఉబెరో్ ేరు మీకు 

గ్గరుుంద్వ? అతను కొంతకాలం మేజర్డ్ లీగ్ యొక్క  

బేస్ బాల్ క్మిషనర్డ్్గా ఉనా్న డు మరియు అతను 

లాస్ ఏంజిల్్ ్లో జరిగిన 1984 ఒలింపక్ ్కు కూడ్డ 

న్నయక్తా ం వహించ్చడు. అతను న్నష్విలేులో 

మాటాుడుతునా పుప డు, ఉబెరో్ ఇలా అడిగాడు, 

"నేను చూసిన గొపప  అథెుట గ్గరించి నేను మీకు 

చెపాప లనుకుంట్లన్నా వా?" ఇపుప డు మీరు 

ఉబెరో్్లాగా సోప ర్డ్ ు్ ్లో ఎకుక వ ఎక్ ్పోజర్డ్్ను క్లిగి 

ఉనా  వయ కి ు గ్గరించి ఆలోచించినపుప డు, మరియు 

అతను చెపప నపుప డు, క్రపతి చెవి ఉపొప ంగింది. 

అతను '84 ఒలింపక్ ్లో, వారు దేశవాయ పుంగా 20,000 

కిలోమీటర్ు టారి్డ్  ర్న్్ను సరప టైన్ చేశ్వర్న్ 

చెపాప రు. మరియు క్రపతి పాలొునేవారు, అతను 



was with Sir Edmund Hillary because as they began their 

descent, Edmund Hillary's foot slipped and he so lost his 

balance that he fell completely, but Norgay had taken his 

pick and jammed it into the ice and because of the rope 

holding them together was able to keep hold of him until 

he was able to make his way over and grab hold of the 

mountain again. Otherwise, he would have fallen over a 

thousand feet. When they got down to the bottom, 

everybody was ready to make Penzick Norgay a hero, and 

he responded to the press, "No, no, no, I'm not a hero." He 

said, "Mountain climbers are tied to one another to help 

each other. That's just who we are."   

He didn't want praise for that which was natural. He didn't 

want a claim for that which was expected. Our nature as a 

body demands that we be committed to mutual help. 

The questions are.  

1. Who is your line tied to? You can't all be tied to 

every member; that's just not possible, but your 

line had better be tied to some Christian brother or 

sister.  

2. Who is going to hold you up when you slip and 

who will help bear your burdens? 

Whybear the burden? 

The answer is simple. It's right there in Galatians 6:2, 

“because it fulfills the law of Christ.” "Well, what is the 

law of Christ?" I've looked all the way through the Bible 

and, in my opinion, Jesus gave that law when said to his 

apostles before a hostile group "A new command I give 

you, love one another as I have loved you, so you must love 

one another." (John 13:34) 

Now when Jesus gave that command, it really was a bit of 

a paradox to his listeners because he wasn't giving a new 

command to love one another. Leviticus 19:18 commands, 

"Love one another." That one was a thousand years before 

Jesus. But the new command was to "Love one another as 

I have loved you." That's how much I want you to love one 

another. 

Did he bear our burdens? He surely did. He bore every 

burden that we have, and every burden that we will have 

on that cross on a hill called, "Calvary." Because of that, 

Christians know a newness of life now, and an eternal life 

in a perfect place called "Heaven." Jesus has given us the 

ultimate model of what it means to bear one another's 

burdens—that's the new command. Do it as long as it takes, 

as deep as it takes, as much as it takes.  Bear one another's 

burdens and so fulfill the law of Christ. Amazing Grace #1313, 

Steve Flatt,  May 25, 1997 

 

Admonish One Another 

There are many times where the Bible tells us to do certain 

క్రపమాణాలకు అనుగ్గణంగా ఉంటే, ఒక్ కిలోమీటరు 

వర్కు పరిగెతుుతారు. అతను మనుపటి ర్నా ర్డ్ 

నుండి తన చినా  టారి్డ్  వెలిగించి, ఒక్ కిలోమీటరు 

వెళ్లు తదుపరి ద్వన్న్ వెలిగించేవాడు. అలా 

చేయడం కోసం అతను $3,000 చెలిుంచ్చల్ి  

వచిి ంది. $3లో క్రపతి ిట, 

ఉబెరో్ మాటాుడుతూ, చివరికి, అందరూ 

న్రుత్ా హాన్కి గ్గర్వుతున్నా రు. ఖరుి లు పెరిగే 

అవకాశం ఉనా ట్లు అన్పంచింది, గడువు తేదీలు 

మీకు తెలుస్త. లాస్ ఏంజెల్్ ్లోన్ తమ బలగాలను 

క్రేరేపంచడ్డన్కి, వారు చేస్త పన్ ఏమిటంటే, 

ఉదయానేా  తమ కారిమ కులందరినీ స్తక్రించి, 

మందు రోజు టారి్డ్  ర్న్ యొక్క  వార్ుల ్కి ుప్్లను 

చూపంచడం. అందరూ ఆదరించడం చూసి 

ఉత్ా హంగా ఉంది. మేమ 10:00 గంటలకు 

ఆఫీస్తలో ఉనా్న మన్ ఉబెరో్ చెపాప డు, ఒక్ రాక్రతి 

అర్థరాక్రతి, ఒక్ సా చి ంద స్తవకుడు వీడియో టేప్ 

పట్లుకున్ వచి్చ డు. మేమ అక్క డ కొదిదమంది 

మాక్రతమే ఉనా్న మన్, ఇంటికి వెళ్ుడ్డన్కి సిదంాగా 

ఉనా్న మన్, కొటిు చంపామన్, అలసిపోయామన్ 

చెపాప డు. సా చఛ ంద స్తవకుడు, "మీరు దీనా్  

చూడ్డలి." అతను "సరే, ఏమిటి?" "ఇది టారి్డ్  ర్న్ 

యొక్క  వీడియో టేప్." ఉదయానేా  చూసాు ం 

అనా్న డు. వాలంటీర్డ్, "లేదు, మీరు ఇపుప డు 

చూడ్డలి." వారు ద్వన్న్ చికుక కునా పుప డు, 

 

ఇది నూయ  మెకి్ కోలో ఒక్ ఇరుకైన చినా  ర్హద్వరిన్ 

చూపంచింది మరియు క్రపతి వైపు ఐదు లోతులో 

క్రపజలు ఉన్నా రు. వెంట ఒక్ ర్నా ర్డ్ టారి్డ్  తో 

నడుస్తునా్న డు. అపుప డు ర్నా ర్డ్ ఆగి, టారి్డ్  

వెలిగించడ్డన్కి వంగి ఉనా పుప డు, మీరు తదుపరి 

క్రగహీతను చూడలేరు, అది సప షుంగా ఎవరో పొటిుగా 

ఉంది. మోటారు సైకిల్్పై ఉనా  ఒక్ పెదద బుక్రర్గల 

పోలీస్త వీక్షణను అడుాకుంట్లనా్న డు. దీన్కి రండు 

న్మిష్లు పడుతుంది, ఎందుక్ంటే టారి్డ్  

వెలిగించడం చ్చలా క్షుంగా ఉంది మరియు పోలీస్త 

తన గడియార్ం వైపు చూస్తునా్న డు మరియు వారు 

షెడూయ ల్ క్ంటే వెనుక్బడి నడుస్తునా ందున 

అతను సప షుంగా విస్తగ్గ చెంద్వడు. చివర్గా, టారి్డ్  

వెలిగించబడుతుంది మరియు మీరు కొదిదగా 

అందగతెు తల పైభాగం మందుకు సాగడం 

చూసాురు. 

ఇది తొమిమ ది సంవత్ రాల వయస్్త  గల ఒక్ చినా  

అమామ యి మరియు అక్సామ తుుగా వీడియో ఆమె 

మఖాన్ా  పట్లుకుంది మరియు ఈ క్రపకాశవంతమైన, 

క్రపకాశ్చంచే, అందమైన చిరునవుా  ఉంది. కానీ ఒక్ 

సెక్ను తరాా త, మీరు మరొక్ విషయం 



things to one another. The reason for that is: We are the 

Body of Jesus Christ. We are members connected to one 

another, like a hand is connected to wrist, or a foot is 

connected to an ankle. Because we're connected, there are 

certain things we have to do for one another and to one 

another. 

For example, the umbrella command is to "love one 

another." Right? Then we look at things like "accept one 

another," "encourage one another," and "forgive one 

another." This lesson may be the most difficult one to 

apply. How do you really love those members of the body 

who are not living as they should? What do we do for those 

kinds of folks? 

A lot of times we do what the little girl said when she 

misquoted the great commission by just one word. She 

said, "Go ye into all the world and preach the gossip." 

That's close, but that's still very far away. I've searched the 

Bible on these one another passages, and I can't find a 

single command in the New Testament where it says, "Talk 

about one another."  

"I myself am also persuaded of you my brethren that you 

also are full of goodness, filled with knowledge, able also 

to admonish one another." (Romans 15:14–KJV) Now 

admonish is not a word we use everyday. One of the most 

common synonyms for admonishing one another is 

instructing one another. That's the way it's rendered in the 

NIV. 

The New International Dictionary of New Testament 

theology defines admonish; "It seeks to correct the mind, 

to put right what is wrong in order to improve the spiritual 

attitude." In other words, admonishment implies a re-

direction of thinking. It is an instruction, but it's in the 

context of righting a wrong.  

1.  Counsel, to warn, or to correct.  

Certainly, there is a place in the body for instruction and 

teaching. There is also a place in the Body of Christ for 

correction. That is not the same as negative teaching. There 

is a place in the body for positive instruction and there is a 

place in the body for positive correction. Admonishment is 

not about being negative at all. It's not about condemnation. 

It's not about judgmentalism; rather, it is a positive warning 

and guidance that is based on God's truth. 

2. Admonishment from love and concern and not 

haughtiness.  

Paul wrote about a brother who had been admonished, 

corrected and warned "Yet do not regard him as an enemy, 

but warn" (there's the same word as admonish) "but warn 

him as a brother." (2 Thessalonians 3:15) Admonishment 

isn't what you do to label somebody, it's not what you do to 

criticize somebody and it's not what you do to be ugly to 

somebody. It's to help brothers and sisters. It stems out of 

గమన్ంచవచ్చి , ఆమె తీక్రవంగా విక్లాంగ్గరాలు. 

ఆమె ఒక్ అడుగ్గ మందు మరో అడుగ్గ పెటుగలదు. 

ఆమె చ్చలా తకుక వగా వెళ్ళతోంది. జన్నలు 

హరాషతిరేకాలు వయ క్ ుం చేస్తునా్న రు. ఉబెరో్ ఆమె 

ేరు అమీ అన్ మరియు ఆమె ఒక్ ఘనమైన 

సంవత్ ర్ం పాట్ల క్రపాీ ుస్ చేసోుందన్, మరియు 

ఆమె వెళ్లు న అతుయ తుమమైనది అర్ కిలోమీటరు. 

ఆమె అర్ కిలోమీటరు వదద క్రపతాయ మాా య వయ కి ుకి 

టారి్డ్ ్ను అందజేయాలన్ ్పాున్. ఇది కొంచెం పైకి 

క్రగేడ్్గా ఉండ్డలి. ్సాథయి ఉంటే, ఆమె పడిపోయింది. 

వారు ర్హద్వరి యొక్క  క్రపతేయ క్ భాగాన్ా  

ఎంచ్చకున్నా రు. ఆమె బేక స్తల్్ ్తో ఒక్ సంవత్ ర్ం 

పన్ చేసింది, ఆమె అర్ కిలోమీటరుకు $3,000 

పెంచింది. ఆమె అక్సామ తుుగా అర్కిలోమీటరు 

మారుక కు చేరుకునా పుప డు అక్క డ ఒక్ పెదద 

బాయ నర్డ్్ను ఒక్ ్బాు క్న్ పొడవాటి చినా  చిక్రతాలతో 

మరియు భారీ అక్షరాలతో, "ర్న్ అమీ ర్న్!" ఆమె 

క్రపాథమిక్ పాఠశ్వల తర్గతి మొతుం బాయ నర్డ్్ను 

పట్లుకున్ ఉంది మరియు ఆమె పాఠశ్వల మొతుం 

్బాు క్న్ న్ంపంది. 

ఆ సమయంలో, ఆమె అపప టికే టారి్డ్ ్ను 

క్రపతాయ మాా యాన్కి బదిలీ చేసింది; ఆమె ఆ 

బాయ నర్డ్్న్ చూసింది మరియు ఆమె ద్వన్న్ వెనకిక  

తీస్తకుంది. ఆమె ్బాు క చివర్కి వచేి  వర్కు మళ్లు  

మందుకు సాగింది మరియు ఇపుప డు పూరిుగా 

అయిపోయింది, ఆమె ద్వన్న్ మళ్లు తిపప డం 

మరియు తిపప డం క్రపార్ంభంచింది, మరియు ఆ 

సమయంలో పాఠశ్వల మొతుం బాయ నర్డ్్ను పడవేసి, 

వీధలో ఆమె వెనుక్ నుండి బయటకు నడిచింది. 

"రాీ" నుండి దృశయ ం ర్న్ అమీ ర్న్ అంటూ 

న్న్నద్వలు చేయడం క్రపార్ంభంచ్చరు. మరియు 

ఆమె ఆ కిలోమీటరు చివర్కి చేరుకుంది మరియు 

టారి్డ్  ఇచిి ంది. మరియు తదుపరి సహచరుడు 

ష్ట లాగా ఆఫ్ అయాయ డు. 

ఆ ఔత్ా హిక్ వీడియో యొక్క  మగింపు దృశయ ం 

ఆమె తలిు చినా  అమీన్ పట్లుకునా ట్లు చూపంది. 

కానీ అది ఆ బుక్రర్గల పోలీస్త వైపు తిరిగింది, అతను 

క్షణాల మందు తన గడియార్ం వైపు చూస్తునా్న డు, 

మరియు అతన్ క్ండువా పైకి లేచి, రుమాలుతో 

అతను తన మఖం మీద క్నాీ ళ్ ును 

తుడుచ్చకునా్న డు. 

 

న్జంగా జీవితం అంటే అదేంటో చూడండి. మేమ 

యేస్తక్రీస్తు యొక్క  జోయ తిన్ మోయగలిగినంత 

క్షుపడి పరిగెతాుమ. కొనా్ సారుు మేమ ద్వన్న్ 

విడిచిపెటిు వదిలివేయాలనుకుంట్లనా్న మ; 

కొనా్ సారుు మేమ కొనసాగించ్చలన్ అనుకోమ. కానీ 



love and concern. 

The classic example of an admonisher is a parent. Now 

moms and dads, I know you can relate to this. What does 

Ephesians 6:4 say? We've quoted it all of our lives, "Bring 

up your children in the nurture and the admonition of the 

Lord." Do you know what the word admonition is? It is the 

noun form of the verb, admonish. "Bring up your children 

in the admonition of the Lord." 

Parents, a major part of your job is to teach your children. 

Can you, over the course of their entire childhood, only 

teach without correction? No, it just doesn't work that way. 

You don't want to nag or correct out of anger.  You want to 

always be motivated by love. But a parent abdicates 

responsibility if he or she never corrects, never warns or 

never admonishes. I think parents, more than anybody else, 

know that wouldn't work. Yet, we parents also know that 

admonishing and re-directing of our children stems out of 

our great love for them. That's the way it is to be among 

Christians. 

The apostle Paul practiced what he preached, didn't he? If 

you've read your New Testament at all, you know that Paul 

was not afraid to confront anybody, anywhere and at any 

time about sin in their lives. In Galatians 2:11, he 

confronted the apostle Peter. I had to confront him because 

he did the wrong thing. Acts 20:31, Paul admonished elders 

in the church. But I love the way that verse concludes when 

he says to those elders, "Remember that for three years I 

never stopped warning" there's the word, "warning each of 

you night and day with tears." Do you see the compassion 

and the love? Paul knew that at times admonishment was 

the right thing to do, but there's a right way to do it.  

A. Who is responsible for being an admonisher?  

Whose ministry is it? First, it is the responsibility of 

leaders of the body. "Now we ask you, brothers, to 

respect those who work hard among you, who are over 

you in the Lord (look at this) and who admonish you. 

Hold them in the highest regard in love because of their 

work. Live in peace with each other." (1 Thessalonians 

5:12-13) 

In those two verses Paul recognizes the great difficulty 

of shepherding a church. He knows that those men who 

are going to serve as elders are going to at times need 

to redirect the thinking of some of the members who 

are in error. He charges us to support those men whose 

task it is to do so. Leaders cannot lead a church if they 

turn their head to sin because it will destroy their 

credibility. But it's also true that leaders can't lead if 

they are not supported by and respected by the body 

when they do admonish. Likewise, members will not 

be able to support leaders if they are not informed 

about what the leaders are attempting to correct or 

accomplish. If a church has leaders who care enough 

to confront carefully and lovingly, they should be held 

్రు్  ర్న్ ర్న్ అన్ ఒక్రికొక్రు చెపుప కోవడ్డన్కి మేమ 

ఇక్క డ ఉనా్న మ. ర్న్ మేరీ ర్న్. 

వదులుకోవదుద.అమేజింగ్ క్రగేస్ #1310, ్రు్  ్ ు ట, ఏక్రపల్ 27, 1997 

 

 

ఒకరి భారాన్ని  మరొకరు భరించండి 

సంవత్ రాల క్రకితం ఒక్ యుదంాలో కొదిదగా గాయపడిన 

ఒక్ జర్మ న్ సైన్కుడు ఉనా్న డు మరియు అతను తన 

తలిు ఇంటికి వెళ్లు డు. అమమ  చెపప ంది, "నువుా  

ఆస్తపక్రతికి వెళ్లు లి. వీధలో ఒక్ద్వన్ా  ఏరాప ట్ల 

చేసారు." అందుకే, ఆస్తపక్రతికి వెళ్లుడు. అతను లోపలికి 

వెళ్లు నపుప డు, అతన్కి రండు తలుపులు క్న్పంచ్చయి. 

ఒక్డు "తీక్రవంగా గాయపడా్డడు" అనా్న డు, మరొక్డు 

"కొదిదగా గాయపడా్డడు" అనా్న డు. అతను పెదదగా 

గాయపడనందున, అతను రండవ తలుపు నుండి 

వెళ్లు డు. అతను ఒక్ పొడవైన హాలులో నడిచ్చడు. 

మళ్లు  రండు తలుపులు ఉన్నా యి. ఒక్రు "ఆఫీసర్్డ్ " 

అన్, మరొక్రు "న్నన్ ఆఫీసర్డ్్ " అన్నా రు. నమోదు 

చేయబడిన వయ కి ు కావడంతో, అతను న్నన్-ఆఫీసర్డ్ 

తలుపు తీస్తకునా్న డు. మళ్లు , ఒక్ పొడవైన హాలు 

ఉంది. అతను చివరి వర్కు నడిచ్చడు, అక్క డ అతను 

మరో రండు తలుపుల వదదకు వచి్చ డు. ఎడమకారు 

‘పారీు సభుయ లు’ అన్, కుడివైపు ‘పారీుయేతర్ సభుయ లు’ 

అన్నా రు. పారీు సభుయ డు కాక్పోవడంతో కుడివైపు 

ద్వా ర్ం గ్గండ్డ వెళ్లు తిరిగి వీధలో క్న్పంచ్చడు. ఇంటికి 

తిరిగి వచిి న అతన్ తలిు, "సరే కొడుకు, వారు మీకు 

సహాయం చేసారా?" అతను చెపాప డు, "న్జం 

చెపాప లంటే అమమ , వారు న్న కోసం ఏమీ చేయలేదు, 

కానీ మీరు వారి అదుభ తమైన సంసథను చూడ్డలి." 

ఆ చినా  క్థ ఒక్ సంసథ మరియు జీవి మధయ  వయ తాయ సాన్ా  

మళ్లు గ్గరుు చేస్తుంది. ఒక్ సంసథను చక్క గా 

న్రిమ ంచవచ్చి , కానీ సభుయ లు ఒక్రి గ్గరించి ఒక్రు 

పటిుంచ్చకోక్పోవచి్చ . కానీ ఒక్ జీవి, ద్వన్ సా భావంతో, 

శరీర్ంలోన్ క్రపతి భాగాన్కి ఒక్ ఆందోళ్న, అనుసంధానం 

మరియు ఐక్య తను క్లిగి ఉంట్లంది. ఒక్ శరీర్ంలో 

జీవుల సా భావం ద్వా రా ఒక్రి భారానా్  మరొక్రు 

పంచ్చకోవడం, క్రశద ావహించడం మరియు భరించడం 

ఉంటాయి. 

"ఒక్రి భారాన్ా  మరొక్రు మోయండి మరియు క్రీస్తు 

ధర్మ శ్వస్త్సాు నా్  న్సర్వేరి్ ండి." (KJV) "ఒక్రి భారాలను 

మరొక్రు మోయండి మరియు ఆ విధంగా, మీరు క్రీస్తు 

చటాు నా్  న్సర్వేరి్ ండి." (NIV) (గలతీయులు 6:2) 

మనం ఒక్రి కోసం ఒక్రు మోయవలసిన భారాలు 

ఏమిటి? అనువదించబడిన భార్ం అనే క్రగీకు పదం 

బేరియోస్ అంటే విపరీతమైన డిమాండ్ చేస్తది, అది 

దుుఃఖం లేద్వ దుుఃఖం క్లిగించేది. ఒక్ సోదరుడు లేద్వ 



in the highest esteem by the members of that body. 

B. Whose responsibility is it to admonish?  

Yes, the leaders, but also the members of the body; 

"And we urge you, brothers," now  Paul is addressing 

it to the entire church at Thessalonica, "we urge you, 

brothers, warn those who are idle, encourage the timid, 

help the weak, be patient with everyone." (1 

Thessalonians 5:14) Again, that word, warn, is the 

Greek word for admonish. So Paul points to a 

reciprocal, brotherly ministry of Christians 

administering mutual and caring oversight. He said, "I 

want you to feel like you've got the responsibility to 

admonish one another." Why? Because we are 

members of one another. If you're going to obey the 

"one another" passages, you must understand what it 

means to be “members of one another.” We're not 

members of an organization. We're members of an 

organism. We're members of a body, and we're 

connected to one another. 

Most Christians are very afraid of mutual 

accountability. Very seldom do you see any 

admonishment going on between members.  I think it's 

because of the fallacy of the most prevalent concept of 

what church is all about. That concept is: You assemble 

as a church, sit down, listen, and leave. I'm in charge 

of my life. You're in charge of yours. I don't mess with 

you, and you don't mess with me. That's not what 

membership in the Body of Christ means. Is that the 

way your hand relates to your arm? I don't have 

anything to do with you. You don't bother me. We just 

do our own thing. We are responsible for one another. 

The church is Christian people, an organism, not an 

organization. 

C. What does it take to be an admonisher? If it's going to 

be a ministry that we do—how do we do it?  

a) Be full of goodness. "I myself am convinced, my 

brothers, that you yourselves are full of goodness." 

(Romans 15:14 NIV) See that's what allows them the 

ability to admonish. He says, you've got Christian 

character and you've got a level of maturity. Thus, you 

have the credibility when it comes time to admonish. 

I don't know about you, but I don't respond very well 

when somebody storms in and attempts to set me 

straight. How about you? But, I listen and respond 

when someone in humility comes with their eyes 

filled with tears to talk to me about a 

misunderstanding, or maybe just an area where I'm 

wrong. 

In his first letter to Corinth, Paul had some hard things to 

say to that church: "I am not writing this to shame you, 

brothers, but to warn you, as my dear children." (1 

Corinthians 4:14) If you want people to listen to you 

సోదరి యొక్క  ఆధాయ తిమ క్ అభవృదినా్ అణచివేస్త 

ఏదైన్న భార్ం. ఇపుప డు ద్వన్న్ బాగా గ్గరిుంచండి. ఒక్ 

సోదరుడు లేద్వ సోదరి యొక్క  ఆధాయ తిమ క్ అభవృదినా్ 

అణచివేస్త ఏదైన్న భార్ం. 

ఆ న్రా్ చనంతో, భారాలు అనేక్ రూపాలోు  వసాుయన్ 

తా ర్గా చూడవచ్చి . ఉద్వహర్ణకు, కొన్ా  భారాలు 

ఆధాయ తిమ క్ం. వాసువాన్కి, గలతీయులు 6:2లోన్ మన ఆజఞ 

యొక్క  తక్షణ సందర్భ ం అది. మొదటి పద్వయ న్కి తిరిగి 

వెళ్ళు . "సోదరులారా, ఎవరైన్న పాపంలో చికుక కుంటే, 

ఆతీమ యులైన మీరు అతన్ా  మెలుగా పునరుదరాించ్చలి. 

అయితే మిమమ లిా  మీరు జాక్రగ్తుగా చూస్తకోండి, లేద్వ 

మీరు కూడ్డ శోదించబడవచ్చి ." అపుప డు మా ఆజఞ, 

"ఒక్రి భారాన్ా  ఒక్రు మోయండి, మరియు ఈ విధంగా, 

మీరు క్రీస్తు ధర్మ శ్వస్త్సాు నా్  న్సర్వేరి్ ండి." 

గలతీయులకు 6:1లో, "పట్లుబడినవారు" అన్ 

అనువదించబడిన పదం, పాపంలో చికుక కునా వారు 

అనే పదం క్రగీకు పదం, ఇది కొనా్ సారుు ఉచి్చ లో 

చికుక కునా  జంతువును సూచించడ్డన్కి 

ఉపయోగించబడింది. అది ఒక్ చిక్రతం, ఒక్ రూపక్ం, 

క్రసిక పి ర్డ్ ద్వా రా అన్ా  మార్ుంలో ఉపయోగించబడింది. 

2 తిమోతి 2:26 ఇలా చెబుతోంది, "అపవాది వలలో 

జాక్రగతు వహించండి." యాకోబు 1:14లో, జేమ్స్  ఇలా 

అంట్లనా్న డు, "అయితే క్రపతి ఒక్క రు శోధంపబడతారు, 

తన సా ంత కోరిక్తో, వాడు లాగబడి 

క్రపలోభపెటుబడతాడు." అక్క డ ఉపయోగించిన పదం 

ఫిషింగ్ ఎర్ను సూచిస్తుంది. పాపం అంటే ఏమిటో 

మనకు తెలియక్పోవడం కాదు, కానీ జంతువు ఉచ్చి లో 

చికుక కునా ట్లు, మనం ఎంత క్ృక్రతిమంగా 

లాగబడుతునా్న మో మనకు తర్చ్చగా తెలియదు 

మరియు పరిణామాలు ఎంత తీక్రవంగా ఉంటాయో 

మనకు తర్చ్చగా తెలియదు. మనం చ్చలా భార్ంగా 

మారేంత వర్కు మనం బరువు కింద పడిపోతామ. 

ఆక్రఫికాలోన్ తెలు చీమల గ్గరించి ఈ వార్ం ఒక్ క్థ 

చదివాను. ఇది మొతుం ఖండంలోన్ క్రపధాన ిలింాగ్ 

న్సమెస్్లలో ఒక్టిగా మారింది. క్రపజలు భూమి యొక్క  

్సథలానా్  ఎంచ్చకుంటారు మరియు వారు మంచి ఇంటిన్ 

న్రిమ సాు రు. అంతా బాగానే ఉందన్ మరియు ఒక్రోజు, 

బహుశ్వ న్సలలు లేద్వ కొనా్  సంవత్ రాల తరాా త, ఇలుు 

మొతుం గ్గహలో పడుతుందన్ వారు భావిసాురు. తెలు 

చీమ భూగర్భ ంలో న్వసిస్తుంది మరియు ఎపుప డూ 

ఉపరితలంపైకి రాదు; అది సూరుయ డిన్ ఎపుప డూ 

చూడదు. ఇది ఇంటి కింద న్వసిస్తుంది మరియు క్లప 

లోపల తినేస్తుంది, ద్వన్ నషుం జరిగినపుప డు, ఒక్ వయ కి ు 

తన వేలిన్ తీస్తకొన్ అతిపెదద పుంజం ద్వా రా ర్ంక్రధం 

చేయవచ్చి . 

మీలో కొందరితో సహా చ్చలా మంది జీవితాలోు  ఇలాగే 



when you admonish, you'd better walk with integrity 

and interact with humility. Judgers tend to be full of 

themselves while admonishers tend to be full of 

goodness. There's a big, big difference. 

b) Be filled with knowledge. Again, in Romans 15:14, 

after he says be full of goodness, he says, "Be 

complete or be filled with knowledge." Now Paul is 

not speaking there about random knowledge, just 

having a lot of facts; he's talking about Christian 

knowledge. He's talking about knowing Scripture, but 

he means actually growing in Scripture. Paul 

compliments the Christians in Rome because they're 

not just going through Scripture, Scripture is going 

through them. When that happens, you have the 

ability to adequately and effectively admonish 

somebody. 

"All Scripture is God-breathed..." (2 Timothy 3:16) is 

memory work for most of us, it talks about what 

Scripture is all about. What does the rest of the verse 

say? "...and is useful for teaching," yes, also for 

"rebuking, correcting..." See the ability to admonish 

is found in those who walk with Christ, who are filled 

with goodness, and the knowledge of Scripture. 

Admonishment, just like encouragement, forgiveness, 

acceptance, and just like every one of these "one 

another" passages in this series are just natural 

outflows of Jesus into the lives of others. Our Lord 

did every one of these things at the right time, to the 

right people and with the right attitude. 

Now not everybody in the church can be an 

admonisher. There are some folks in every church 

who don't walk with enough credibility to admonish 

somebody else. I'm not talking about perfection, but I 

am talking about walking the walk. Then there are 

other people in the church who are too ignorant of 

Scripture to be able to adequately admonish 

somebody else. But every church must have some, 

hopefully many, members who are mature enough to 

be admonishers. 

D. How do we do it? How should we admonish one 

another?  

a.  Admonish violations of Scripture, and let's let that be 

the parameter. Some of you may think this violates 

the command to "accept one another" because of other 

passages in Romans. Paul said "therefore let us stop 

passing judgment on one another" (Romans 14:13); 

"accept one another, just as Christ accepted you" 

(Romans 15:7) and "Oh yes, but I do want you to also 

admonish one another. I want you to correct one 

another." (Romans 15:14) You may be scratching 

your head and asking, "Well, what gives? I don't 

understand." 

ఉంట్లంది. మీరు బయటకి చ్చలా అందంగా క్న్పసాురు, 

కానీ ఒక్ రోజు మొ్తుం జీవితం, ఇలుు మొతుం 

కూలిపోతుంది ఎందుక్ంటే ఆ కుళ్లు పోయింది లోపల 

మరియు ఎవరిీ తెలియదు. 

భారాలు కావ్చుి : 

1. పాపం. మన కోరిక్లకు లొంగిపోయి పాపం చేయడం 

వలు క్లిగే చెతు భారాలు. 

2. భావోదాే గ. ఇది మనం పాపాన్కి పాలప డినపుప డు 

కాదు, మనం పాపాన్కి గ్గరైనపుప డు. బహుశ్వ మనం 

దురాి న్యోగం చేయబడి ఉండవచి్చ , న్ర్ుక్షయ ం 

చేయబడి ఉండవచ్చి . బహుశ్వ అది భయం లేద్వ 

దుుఃఖం యొక్క  ఫలితం. మానసిక్ భారాలు ఒకోక సారి 

మనలిా  మంచెతుుతాయి. 

3. భౌతిక్. ఇవి కావచ్చి అన్నరోగయ ం లేద్వ క్రపమాదం, 

బలహీనత లేద్వ కొనా్ సారుు వయస్త పెర్గడం వలు 

సంభవించవచ్చి . 

4. ఆరిథక్ - ఉదోయ గాల తొలగింపు, వైదయ  అతయ వసర్ 

పరిసిథతి, ేలవమైన పెట్లుబడి వ్యయ హం లేద్వ 101 

ఇతర్ కార్కాల వలు ఆరిథక్ విపతుు. 

భారాలు వాటి రూపాన్ా  తీస్తకునే అన్ా  మారాులు 

మరియు ఆక్ృతులను జాితా చేయడ్డన్కి మాకు ్సథలం 

లేదు. కానీ ఒక్ సోదరుడు లేద్వ సోదరి యొక్క  ఆధాయ తిమ క్ 

అభవృదినా్ అణచివేస్త ఏదైన్న భార్ం. 

సోదరులు మరియు సోదరీమణులు ఈ భారాలను 

ఎదురొక ంటుని ప్పప డు మా బాధు త్. 

1. వినయంగా ఉండండి. మీరు వినయంగా ఉండ్డలి, 

లేద్వ మీరు ఎవరిీ ఉపయోగపడరు. ఒక్రి భారాన్ా  

మరొక్రు మోయడం గ్గరించి మా ఆదేశం ఒకే 

విషయాన్ా  చె పే  రండు పుసుక్ పద్వయ ల మధయ  

కూరిో వడం న్నకు ఆశి ర్య ంగా అన్పస్తుంది. 

గలతీయులు 5:26, 5వ అధాయ యంలోన్ చివరి 

వచనం ఇలా చెబుతోంది, "మనం ఒక్రినొక్రు 

రచి గొటిు, ఒక్రినొక్రు అసూయపడకుమ" మరియు 

గలతీయులకు 6:3, "తాను ఏమీ లేనపుప డు తాను ఏదో 

ఒక్టి అన్ అనుకుంటే, అతను తనను తాను మోసం 

చేస్తకుంటాడు." ఒక్రి భారాన్ా  మరొక్రు 

మోయాలనా  ఆదేశం రండు పుసుకాల మధయ  

క్న్పంచడం ఆసకి ుక్ర్ం క్ద్వ. దేవున్ చరిి లో ఎకుక వ 

మంది క్రపజలు ఎకుక వ భారాలను మోయక్పోవడ్డన్కి 

కార్ణం మనం అక్క డ దిగి సహాయం చేయడం చ్చలా 

మంచిదన్ మేమ భావిస్తునా్న మ. "మీ గ్గరించి 

అంతగా ఆలోచించకు." 

అండర్డ్్పాస్్లో ఆక్సిమ క్ వర్దలో చికుక కునా  

మహిళ్ క్థతో నేను ఎపుప డూ సర్ద్వగా ఉంటాను. 

్ ు ర్డ్్బోరాు వర్కు నీరు చేరుతోంది. ోర్డ్-వీల్ స్త్డై్్లో 



All we're seeing here again is the need for balance and 

discernment in the body. If you haven't figured it out, 

let me make it clear for you. Paul in Romans 14 and 

15 argues that there is considerable room in the body 

for opinion. In fact, there is considerable room for 

personal conviction. But there is no room in the body 

for deliberate sin. Paul made it clear that in matters of 

opinion and personal conviction, there should be 

acceptance. But admonishment brings a brother or a 

sister face to face with the teaching of Scripture. We 

must humbly and lovingly point out these violations. 

I like what one old preacher said, "If you can't bring 

God's Word into the matter, then the matter is not 

worth bringing up." That's the parameter for 

admonishment. 

b. Be sure to examine your own life.  

A man stepped on one of those old timey scales and 

put in his nickel.  It gave him a little card along with 

his weight. He nudged his wife and said, "Honey, look 

it says "You're handsome, witty, and intelligent." She 

said, "Give me that card." She looked at it and said, 

"Yes, and it's got your weight wrong, too." Do you 

know what you need to do before you admonish 

somebody else? You really do need to weigh your life. 

Jesus taught that principle in the Sermon on the Mount 

"Why do you try to get the speck out of your brother's 

eye before you look at that giant beam sticking out of 

your own eye." (Matthew 7:3)  You cannot be an 

admonisher until you first examine your own walk 

with God and be sensitive to it. 

 

Let me give you a little caveat. You're not qualified to 

be an admonisher until you, yourself, can receive 

admonishment. If you think there are not areas in your 

life that occasionally don't need correction, you had 

better think twice. You better mark that well.  

c. Confront the individual, personally.  

Now this is hard. Confront the individual personally. 

Public admonition is not to be used to avoid personal 

confrontation. Neither does sending a letter or e-mail. 

The Bible teaches that public admonition is the last 

step in correcting a person. 

Jesus says that if you've got something against a 

brother, he's wronged you, here's how you deal with 

it a) you go to them to see if you can't just work it out, 

b) if he won't listen, take two or three witnesses, and 

try to use group mediation, c) '"If he refuses to listen 

to them, tell it to the church;" (look now) and d) '"if 

he refuses to listen even to the church, then treat him 

like a pagan.'"(Matthew 18:15-17) 

I found in those rare instances where I've ever seen 

church discipline exerted, that we've skipped step 

three. When it's ever done, you go to them one on one, 

ఉనా  ఒక్ యువకుడు వంతెన మీదుగా పైకి వచిి , 

ఆగి, తలుపు తెరిచి క్రకిందికి వాలాడు. అతను ఆ పెదద 

స్త్రున్ చూసి, "మేడమ్స, నేను మీకు సహాయం 

చేయగలన్న?" ఆమె పైకి చూసి, "అక్క డ నుండి 

కాదు!" 

అక్క డ నుండి అతన్కి ఉపయోగం లేదు. నక్రమత 

అంటే మనలిా  మనం చూస్తకోవడం మరియు 

అక్క డ ఉండటమే. గలతీయులకు 6:1లోన్ ఆజఞకు 

నక్రమత పున్నది, "...ఆతామ తుమ లైన మీరు సహోదరున్ 

పునరుదరాించ్చలి." మీరు ఆధాయ తిమ క్ంగా చూసాురు 

అంటే మీరు పరిపూరిులు అన్ కాదు. ఆధాయ తిమ క్ం 

అంటే మీరు మీ సోదరుడి క్ంటే భనా ంగా లేద్వ 

మెరుగాు  వయ వహరిసాు ర్న్ అర్థం కాదు. ఆధాయ తిమ క్ం 

అంటే సా యం-నీతిమంతమైన అహంకారాన్ా  క్లిగి 

ఉండటం కాదు. ఆధాయ తిమ క్ంగా ఉండడం అంటే 

ఆతమ తో న్ండి ఉండడం. 

మన క్రపక్ర్ణమ, గలతీయులు 5:22-23 అదే 

సందర్భ ంలో, ఆతమ తో న్ండి ఉండటం అంటే 

ఏమిటో మనకు తెలుస్త, కాద్వ? అంటే క్రేమ, 

సంతోషం, శ్వంతి, సహనం, మంచితనం, సౌమయ త, 

దయ, విశా్వ సం మరియు రా య న్యంక్రతణ క్లిగి 

ఉండడం. వాటన్ా ంటినీ మూటగట్లుకోండి మరియు 

మీరు వినయం యొక్క  సూూ రి ున్ క్లిగి ఉంటారు, 

లేద్వ? 

చ్చలా సారుు, మేమ క్న్సకి ుక్ట్లోన్ ఒక్ చినా  

పటుణంలోన్ క్రపజలలా ఉనా్న మ. ఇది క్రపధాన 

నగరాలోు  ఒక్ద్వన్ శ్చవారు క్రపాంతం. వారి చినా  

శ్చవారులో న్ర్ుక్షయ ంగా స్త్డైవరుు నడుపుతునా ందున 

కొంతమంది క్రపజలు కొంచెం కోపంగా ఉన్నా రు. 

దీంతో 53 మంది తమ ే ర్ ును పటిషన్్పై వేసి, ద్వన్న్ 

షరీఫ్్ వదదకు తీస్తకెళ్లు, ‘‘ఇది మా ఊరులో ఆపండి’’ 

అన్ చెపాప రు. షెరీఫ్, "నేను ఏమి చేయగలనో 

చూసాును." కొన్ా  రాక్రతుల తరువాత, అతను ఒక్ 

గడియారానా్  ఉంచ్చడు. ఖచిి తంగా, అతను 

పటుణం గ్గండ్డ న్ర్ుక్షయ ంగా స్త్డైవింగ్ చేసినందుకు 

ఐదుగ్గరు వయ కుులను అరస్తు చేశ్వడు. ఈ పటిషన్్లో 

ఐదుగ్గరి ేరుు ఉన్నా యి. 

కొనా్ సారుు మనం గరా్ ంగా ఇతరుల తపుప లను 

కూడ్డ మన సా ంత తపుప లను క్నుగొనవచ్చి . నేను 

మరొక్రి భారాన్ా  మోయబోతునా టుయితే, ఆ భార్ం 

ఆధాయ తిమ క్మైన్న, భావోదాే గమైన్న, భౌతిక్మైన్న లేద్వ 

మరేదైన్న సరే, అది వినయంతో, ఆతమ తో న్ండి 

ఉండటం ద్వా రా క్రపార్ంభమవుతుంది. 

నేను ఎపప టిీ మర్చిపోలేన్ది క్రవాసిన ఎలాా హఫర్డ్ ా

ేరు మీలో చ్చలా మందికి తెలుస్త. "న్న పైన తనను 



you take two or three, then you go tell the Elders and 

the Elders might get up and say, "Don't have anything 

to do with them." It says, "Tell it to the church, and if 

he won't listen to them," see the picture I get from that 

is, the church (the members, Christians)  says, "We've 

got a brother in trouble. He is deliberately spitting in 

the face of God. How about every one of you getting 

in touch with him this week and next week?" You talk 

about positive peer pressure, you talk about those 

people saying, "Brothers, we love you, we want you 

to come back." I've never in all my years been asked 

to do that, but that's what I read in Matthew 18. If he 

won't listen to them, then treat him like a pagan. Folks, 

sometimes in a body, amputation is necessary, but it 

is always the last resort. 

d. Direct him or her to Jesus.  

"We proclaim him, admonishing and teaching 

everyone with all wisdom, so that we may present 

everyone perfect in Christ." (Colossians 1:28) Do you 

know that the goal of admonition is admonishment? 

It's not to make somebody tow the line to my 

expectations. Admonishment is simply encouraging 

one another to be like Jesus, helping steer us when we 

begin to get off course, steering us back to that goal 

of being Christ-like. 

 

e. Encourage the one who responds.  

Maybe they respond from you just going one on one 

or, maybe it's after two or three times. I don't know, 

but encourage the one. In Corinth a brother was just 

living in open rebellion. He was in some kind of 

incestuous union. Paul said, "Don't tolerate that 

church, that's just dead wrong." (1 Corinthians 5) So, 

they exercised the spiritual discipline we talked about 

a moment ago. He responded by repenting. But some 

of the brothers and sisters were holding it against him, 

even after he repented. As a result Paul said, "Now 

about that brother, you ought to forgive and comfort 

him so that he will not be overwhelmed by excessive 

sorrow." (2 Corinthians 2:7)   Make sure you 

understand that nobody's role is to be only an 

admonisher. 

 

Among the spiritual gifts in Romans 12, it doesn't ever 

say the gift of admonishment. It's nobody's job just to 

go around and correct everybody they see. When 

somebody responds positively to loving correction, 

then encourage them and embrace them. 

The command to admonish one another is the hardest 

one of all. It's difficult, risky, and costly, but the 

dividends are eternal. If we don't care enough to 

admonish, then we don't care enough. Paul said, “And 

I myself also am persuaded of you my brethren that 

you are also full of goodness, filled with knowledge, 

తాను భావించేవాడు ఉనా్న డు, మరియు అతను ఆ 

ఆలోచన వచిే  వర్కు న్న పైన ఉనా్న డు." అది 

మంచిది కాద్వ? ఇది ఖచిి తంగా సరైనది. ఆధాయ తిమ క్ 

పురుష్యలు మరియు స్త్రులు తమ జీవితాలోు  దేవున్ 

క్ృప యొక్క  ఆవశయ క్తను ఎంతగానో క్రగహిసాురు, 

వారు అహంకార్ సూూ రి ుతో ఎపుప డూ సోదరుడిన్ 

సంక్రపదించలేరు. 

నేను భారాన్ా  భరించినపుప డు నేను ఏమి చేయాలి? 

నేను న్న వినయాన్ా  సా యంగా పరిశీలిస్తునా్న ను. 

నేను వినయంగా ఉనా్న న్న? నేను ఆధాయ తిమ క్ంగా 

ఉనా్న న్న? 

2. మృదువుగా ఉండు - గలతీయులకు 6:1 చెబుతుంది, 

"మృదువుగా ఉండండి, ఆ సోదరుడిన్ 

మృదుతా ంతో పునరుదరాించండి." మనం 

మోయడ్డన్కి సహాయం చేస్త భార్ం పాపాన్కి 

సంబంధంచినది అయినపుప డు అది చ్చలా 

సందరోభ చితమైనది. 

3. భారానా్  భరించండి. భార్ం ఎంత అనేద్వన్పై 

ఆధార్పడి ఆ బేరింగ్ వివిధ రూపాలోు  ఉంట్లంది. 

"భారాన్ా  మోయండి మరియు మోసూు  ఉండండి" 

అన్ వాక్య  న్రామ ణం చెబుతుంది. ఇది 

వర్ుమానం/పరిపూర్ ికాలం, ఇది కేవలం "గి్ ఇట ఎ 

లిక అండ్ ఎ క్రపామిస్" మాక్రతమే కాదు. ఒక్క సారి కొటిు, 

మీ ద్వరిలో పయన్ంచండి. వాక్య ం న్రామ ణాతమ క్మైన 

విధానం ఇలా చెబుతోంది, "నువుా  అలా చేసి, 

ఉనా ంత కాలం చేయి. భార్ం ఒక్ వయ కి ు యొక్క  పాపం 

యొక్క  ఫలితం అయితే, గలతీయులు 6:1 ఇలా 

చెబుతోంది, "సోదరుడు లేద్వ సోదరిన్ స్తన్ా తంగా 

పునరుదరాించ్చ." పునరుదరాించ్చ అనేది పురాతన 

క్రగీకు వైదుయ లు విరిగిన ఎమక్ యొక్క  అమరిక్ను 

సూచించడ్డన్కి ఉపయోగించే పదం. మీరు 

'ఎపుప డైన్న బోన్ సెట్ను క్లిగి ఉనా్న వు, మీరు దీనా్  

జాక్రగతుగా చేయాలనుకుంట్లన్నా ర్న్ మీకు తెలుస్త, 

మీరు దీన్ా  స్తన్ా తంగా చేయాలనుకుంట్లన్నా రు. 

మరీ మఖయ ంగా ఇది వైదయ ం కోసం చేయబడుతుంది, 

శ్చక్ష కోసం కాదు. 

భార్ం భావోదాే గంగా ఉంటే, మీరు ద్వన్న్ సలహాలు, 

కౌగిలింతలు, వినడం మరియు క్రపార్ థనల ద్వా రా 

భరించండి. ఆ సోదరుడు లేద్వ సోదరి భారాన్ా  

మోస్తునా ంత కాలం మీరు రోజు తరాా త రోజు ఆ పన్ 

చేయవచ్చి . భార్ం ఆరిథక్ంగా ఉంటే, మీ డబుో  లేద్వ 

ఇతర్ సహాయం అందించడం ద్వా రా భార్ం 

పడుతుంది. ఇది భౌతిక్ భార్ం అయితే, మీరు మీ 

సమయం, క్ృషి, క్రుణ మరియు శకి ు ద్వా రా ద్వన్న్ 

భరిసాురు. కార్ణం ఏమైనపప టిీ, భారాన్ా  మోయడం 

అంటే సోదరుడు లేద్వ సోదరి మళ్లు తనంతట 



able also to admonish one another.” 

Perhaps this lesson has touched your heart and rekindled in 

your mind knowledge of where you need some redirection. 

It may be that your own conscience has been your 

admonisher. Your own conscience has said to you even 

today, "I need to make things right. I need to be restored or 

reconciled to God.  Amazing Grace #1312, Steve Flatt, May 18, 1997 

 

 

 

Members of One Another 

"Just as each of us has one body with many members, and 

these members do not all have the same function, so in 

Christ we who are many form one body, and each member 

belongs to all the others." (Romans 12:4) 

All the other world religions will usually talk about an 

appearance or a vision of their God. But the unique position 

of Christianity is that the One who existed before time and 

who created everything became flesh and lived among us 

as a human being in the form of Jesus of Nazareth. That is 

fundamental to Christianity, and there's nothing like it 

anywhere else in the world's religions. That's incarnation. 

In one sense, the incarnation of Jesus didn't end with His 

ascension into heaven in Acts 1. Don't misunderstand, 

Jesus did ascend to heaven. He is seated at the right-hand 

of the throne of God, and He will stay there until He comes 

back again to destroy the world and take home all those 

who are His. 

In another sense Jesus continues. He continues to be lived 

out in the members of His body, the church. "And He is the 

head of the body, the church." (Colossians 1:18) 

 

The Bible doesn't say the church is like the body of Christ. 

It doesn't say the church resembles the body of Christ. It 

clearly states "the church is the body of Christ." Therefore: 

 

The church is not an organization, it is an organism.  

It is essential to understanding who the Church is and what 

it does. The church is not an organization; it is an organism. 

Jesus continues to live, work and move through the 

members of His body. "So we in Christ form one body." 

(Romans 12:5) We are a contemporary expression of Jesus 

Christ, Himself. 

If New Testament Christianity is to be restored to its 

original concept, the church must be restored and the 

institutional concepts eliminated. We need to get rid of the 

images, and the vocabulary that looks at the church as an 

organization. The church Christ established is an organism; 

it is the living and active Body of Christ. 

 

తానుగా భార్ం లేకుండ్డ నడిచే వర్కు భారాన్ా  

మోయడం. "పంచ్చకునా  ఆనందం రటిుంపు 

ఆనందం. పంచ్చకునా  భార్ం సగం భార్ం" అనే 

పాత సామెత న్నకు చ్చలా ఇషుం. 

అద్ధ ఏమి డిమాండ్ చేస్తుంద్ధ? 

1.సహవాసాన్కి న్జమైన అంకితభావం  

కొంతకాలం క్రకితం ప్పనట్  కారూు న్్లో, లూర చ్చరీు 

క్ర నౌ్్న్ చూసి, "మనం భూమిపై ఎందుకు ఉనా్న మ?" 

పాత క్న్క్ర్ం గల చ్చరీు క్ర నౌ్ విర్కి ు చెందిన లూరన్ 

చూసి, "మేమ ఇతర్ వయ కుులకు సహాయం చేయడ్డన్కి 

ఇక్క డ ఉనా్న మ" అన్ చెపాప డు. లూర ఒక్క  క్షణం 

ఆలోచించి, ఆమె మఖం మీద ఒక్ చినా  చూపు పెటిు, 

"అలా అయితే భూమి మీద వేరే వాళ్ళు  ఎందుకు 

ఉన్నా రు?" క్రపపంచం అడుగ్గతునా  క్రపశా  ఇదేన్న? 

ననాు  ఇబో ంది పెటుడ్డన్కి అందరూ ఇక్క డ ఎందుకు 

ఉన్నా రు? "లి్ అండ్ లెట, న్న వాయ పార్ం నుండి 

దూర్ంగా ఉండండి. నంబర్డ్ వన్ కోసం చూడండి 

మరియు మిగతావనీా  వదిలేయండి" అన్ వారు ననాు  

ఇబో ంది పెటునంత కాలం నేను వారితో ఏమీ 

చేయకూడదనుకుంట్లనా్న ను. నేను మీకు ఒక్ విషయం 

చెపాును, క్రీస్తు ద్వన్న్ సవాలు చేసాుడు. మనం ద్వన్ 

బారిన పడితే, మనం దేవున్ చరిి  కాదు. మేమ ఒక్ 

సంసథ కావచ్చి , కానీ మేమ ఒక్ జీవి కాదు. మనం 

ఖచిి తంగా క్రీస్తు శరీర్ం కాదు. సహవాసం అంటే 

ఆదివార్ం ఉదయం క్ర్చ్చలనం క్ంటే ఎకుక వ. ఇది 

జీవితం యొక్క  ఏీక్ర్ణ అన్ అర్థం. 

ఇంగ ుండ్్లోన్ బారాీ ్ ీలో నేను వినా  రండు కుక్క లాు  

మనం ఉండ్డలి. న్క అనే చినా  కుక్క , ట్టక్రరియర్డ్ 

మరియు పెర్ీ  అనే మరో చినా  కుక్క  చివావా 

ఉన్నా యి. ఒక్రోజు పెర్ీ న్ కారు ఢీకొటిుంది. పెర్ీ  

యజమాన్ ేద పెర్ీ  చన్పోయాడన్ భావించ్చడు. 

కాబటిు ఆ యజమాన్ క్రకిరున్ హారిసన్, ఆ చినా  చ్చవావా 

మృతదేహాన్ా  తీస్తకొన్ ్పాు సిుక సంచిలో వేసి, తిరిగి 

బయటకు వెళ్లు వెనుక్ పెర్టోు  పాతిపెటాుడు. న్క, 

ట్టక్రరియర్డ్, గ్గంె పగిలింది. దగ ుర్కు వెళ్లు ్పాు సిుక్ సంచి 

తవాా డు. తన పళ్ు తో ఇంటి దగ ుర్ మందు కొటాుడు. 

క్రకిరున్ బయటికి వచిి  ఆ మూటను తీయగానే గ్గంె 

దడదడలాడుతోంది. పెర్ీ , చ్చవావా జీవించడమే కాదు, 

అతను పూ్రిుగా కోలుకునా్న డు. 

ఆ క్థ వినా పుప డు దేవుడు పునరుతాథన వాయ పార్ంలో 

ఉనా్న డన్ గ్గరుుకు వచిి ంది. ఆ క్రీస్తులోకి బాపుసమ ం 

తీస్తకునా పుప డు స్త్కైసువులు కొతు జీవితాన్కి 

ఎదుగ్గతారు. వారు తమ మర్ణం నుండి పాపాన్కి 

పునరుతాథనం చేయబడతారు మరియు సా చఛ మైన 

మరియు పాపం నుండి విమకి ు పొందిన కొతు జీవితాన్ా  



Parts of the Body of Christ not Church Membership 

Again, if New Testament Christianity is to be restored, the 

original concept of what body membership really means 

must be restored. I'm convinced that their proper 

understanding is based on an understanding of what it 

means to be as Paul said, "members of one another." That's 

exactly what Romans 12:5 says, "So in Christ we who are 

many form one body." 

Now what does that word, "member" mean? We use it all 

the time, don't we, in connection with church. Have you 

placed your membership, yet? Are you a member of that 

church? We grow up hearing that term repeatedly. But let 

me suggest to you that we have often used it poorly. Most 

often "member" is used in an organization context and not 

in an organism context. 

Let me illustrate the difference. What does it take to be a 

good member of an organization, “say the Rotary Club, the 

Kiwanis Club, or the local garden club?” It usually takes 

three things: 

a)  attend some of the meetings, not all, but most,  

b)  keep whatever rules and bylaws the club might have 

and  

c)  pay your dues. That's essential, that's how you 

become a member of good standing in a local club 

or organization. 

How is one considered a member of good standing in the 

church? The criteria most often used are: 

a)  how often does one attend?  

b)  does he live by the standards (keep the rules)  

c) does he contribute (give a check) just about every 

Sunday. If the answer is yes then they're a good 

member at the So and So church. 

I believe Scripture challenges that idea. See, you can be a 

good member of the Rotary Club; you can be a good 

member of the Kiwanis Club or the garden club without 

being closely and integrally bound to everybody else in the 

club. You don't have to be dependent upon those folks in 

order to be a good Kiwanian or Rotarian. Paul says that's 

not what body membership is. In the Body of Christ each 

member belongs to the other. Let me suggest that far too 

many churches around the land practice club membership 

in their congregations. They don't consider themselves 

"members of one another." 

 

It's like the difference between a pile of bricks and bricks 

that are cemented together in a wall. The pile of bricks isn't 

connected. Which one is useful for the purpose for which 

the bricks were designed? The pile of bricks, or the bricks 

that are fashioned into a wall? In which scenario is it easier 

to steal a brick? In too many churches the preachers and 

elders are running around trying to get things done by 

stacking bricks that aren't cemented together and worrying 

ఇసాురు. 

యేస్తను తిరిగి క్రబతికించిన అదే సూూ రి ుతో మేమ 

క్ట్లుబడి ఉనా్న మ, మేమ వారి భారాలను 

మోస్తునా పుప డు మర్ణం బారి నుండి క్రపజలను 

లాగడం. క్రపజలారా, చరిి  ఒక్ ఆస్తపక్రతి, కానీ ఎవరూ 

నయం కాక్పోతే మనం ఎంత వయ వరథక్ృతంగా ఉనా్న మ 

అనేది మఖయ ం కాదు. మనం ఒక్రి భారాన్ా  మరొక్రు 

భరించ్చలంటే, సహవాసాన్కి న్జమైన అంకితభావం 

ఉండ్డలి. 

2. శరీర్ంలో సభయ తాా న్కి కొతు న్రా్ చనం.  

మనమ క్రీస్తు దేహమలో సభుయ లమ. (రోమనుు 12:4-5 

మరియు 1 కొరింథీయులు 12) "కాబటిు మనం ఒక్రికొక్రు 

సభుయ లు." శరీర్ంగా ఉండటమంటే అదే. మనం 

పరా్ తారోహకులాు గా ఉండ్డలన్ నేను భావిస్తునా్న ను. 

1953లో, మీకు సర్డ్ ఎడమ ండ్ హిలురీ ేరు 

గ్గరుుండవచి్చ . మంట ఎవరస్ు శ్చఖర్ం వర్కు వెళ్లు న 

మొదటి బృంద్వన్కి అతను న్నయక్తా ం వహించ్చడు. 

అతన్తో ఒక్ గైడ్ ఉనా్న డు, ఒక్ షెరాప  గైడ్, అతన్ ేరు 

పెన్కా న్నరేు. సర్డ్ ఎడమ ండ్ హిలురీతో న్నరేు ఉండటం 

మంచి విషయం, ఎందుక్ంటే వారు దిగడం 

క్రపార్ంభంచినపుప డు, ఎడమ ండ్ హిలురీ కాలు జారి, 

అతను పూరిుగా పడిపోయాడు, కానీ న్నరేు తన పక 

తీస్తకొన్ మంచ్చలోకి జామ్స చేసాడు మరియు తాడు 

పట్లుకోవడం వలు అతను తన ద్వరిన్ అధగమించి, 

పరా్ తాన్ా  మళ్లు పట్లుకునే వర్కు వారు క్లిసి అతన్న్ 

పట్లుకోగలిగారు. లేకుంటే వెయియ  అడుగ్గలకు పైగా 

పడిపోయేవాడు. వారు దిగ్గవకు దిగినపుప డు, అందరూ 

పెన్కా న్నరేును హీరోగా చేయడ్డన్కి సిదంాగా ఉన్నా రు 

మరియు అతను క్రపెస్్కి ఇలా క్రపతిసప ందించ్చడు, 

"లేదు, లేదు, లేదు, నేను హీరోన్ కాదు." అతను \ వాడు 

చెపాప డు, " పరా్ తారోహకులు ఒక్రికొక్రు సహాయం 

చేస్తకోవడ్డన్కి ఒక్రికొక్రు మడిపడి ఉంటారు. అది 

మనం మాక్రతమే." 

అతను సహజమైన ద్వన్కి క్రపశంసలు కోరుకోలేదు. 

అతను ఊహించిన ద్వన్ కోసం ద్వవా కోరుకోలేదు. 

శరీర్ంగా మన సా భావం మనం పర్సప ర్ సహాయాన్కి 

క్ట్లుబడి ఉండ్డలన్ కోరుతుంది. 

అనే క్రపశా లు. 

3. మీ లైన్ ఎవరితో మడిపడి ఉంది? మీర్ందరూ 

క్రపతి సభుయ న్తో మడిపడి ఉండలేరు; అది 

సాధయ ం కాదు, కానీ మీ పంకి ు ఎవరైన్న స్త్కైసువ 

సోదరుడు లేద్వ సోదరితో మడిపడి ఉంటే 

మంచిది. 

4. మీరు జారిపోయినపుప డు మిమమ లిా  ఎవరు 

పట్లుకుంటారు మరియు మీ భారాలను 



about the devil coming in and stealing one of those bricks 

when God wants those bricks to be cemented and bonded 

together. That's the idea of a body. 

You don't lose a member of your physical body without 

knowing it, do you? I know I've got absent-minded 

children, but I've never looked at one and said, "Where did 

your hand go?" "I don't know, I had it when I left this 

morning." But in a body, members are so connected they 

don't just fall away, they don't just disappear. That's the 

point. Christians are body members. That's what it takes to 

make us alive in Christ. 

 

"The body is a unit, though it is made up of many parts; 

and though all its parts are many, they form one body. So 

it is with Christ. For we are all baptized by one Spirit into 

one body—whether Jews or Greeks, slave or free—and we 

were all given the one Spirit to drink. 

 

"Now the body is not made up of one part but of many. If 

the foot should say, 'Because I am not a hand, I do not 

belong to the body,' it would not for that reason cease to be 

part of the body. And if the ear should say, 'Because I am 

not an eye, I do not belong to the body,' it would not for 

that reason cease to be part of the body. If the whole body 

were an eye, where would the sense of hearing be? If the 

whole body were an ear, where would the sense of smell 

be? But in fact God has arranged the parts in the body, 

every one of them, just as He wanted them to be. If they 

were all one part, where would the body be? As it is, there 

are many parts, but one body. 

 

"The eye cannot say to the hand, 'I don't need you!' And the 

head cannot say to the feet, 'I don't need you!' On the 

contrary, those parts of the body that seem to be weaker are 

indispensable, and the parts that we think are less 

honorable we treat with special honor. And the parts that 

are unpresentable are treated with special modesty, while 

our presentable parts need no special treatment. But God 

has combined the members of the body and has given 

greater honor to the parts that lacked it, so that there should 

be no division in the body, but that its parts should have 

equal concern for each other. If one part suffers, every part 

suffers with it; if one part is honored, every part rejoices 

with it. 

"Now you are the body of Christ, and each one of you is a 

part of it." (1 Corinthians 12:12-27) 

Implications of meaning of body membership. 

1. Membership involves dependency.  

The concept of body membership helps us understand 

that no Christian can function effectively by himself. I 

am very fond of my hand. I use it to touch, point, grasp, 

write, and for all kinds of things. It is very useful to me 

మోయడ్డన్కి ఎవరు సహాయం చేసాురు? 

భార్ం ఎందుకు భరించ్చలి? 

సమాధానం స్తలభం. ఇది గలతీయులకు 6:2లో ఉంది, 

"ఎందుక్ంటే అది క్రీస్తు ధర్మ శ్వస్త్సాు నా్  

న్సర్వేరుస్తుంది.""సరే, క్రీస్తు చటుం అంటే ఏమిటి?" నేను 

బైిల్ మొతుం చూసాను మరియు న్న అభక్రపాయం 

క్రపకార్ం, యేస్త తన అపొసులులకు శక్రతు సమూహం 

మందు "నేను మీకు ఒక్ కొతు ఆజఞ ఇస్తునా్న ను, నేను 

న్నాు  క్రేమించినట్లుగా ఒక్రినొక్రు క్రేమించ్చకోండి, 

కాబటిు మీరు క్రేమించ్చలి ఒక్టి తరాా త ఇంకొక్టి." 

(జాన్ 13:34) 

ఇపుప డు యేస్త ఆ ఆజఞను ఇచిి నపుప డు, అది న్జంగా 

అతన్ క్రశోతలకు ఒక్ పార్డ్డక్ ్గా ఉంది, ఎందుక్ంటే 

అతను ఒక్రినొక్రు క్రేమించ్చకోమన్ కొతు ఆజఞను 

ఇవా లేదు. లేవీయకాండమ 19:18 "ఒక్రినొక్రు 

క్రేమించ్చకొనుడి" అన్ ఆజాఞ పస్తుంది. అది యేస్తకు 

వెయియ  సంవత్ రాల మందు. కానీ కొతు ఆజఞ ఏమిటంటే 

"నేను న్నాు  క్రేమించినటేు ఒక్రినొక్రు 

క్రేమించ్చకోండి." మీరు ఒక్రినొక్రు క్రేమించ్చకోవాలన్ 

నేను కోరుకుంట్లనా్న ను. 

అతను మన భారాలను భరించ్చడ్డ? అతను ఖచిి తంగా 

చేసాడు. "క్లా రి" అన్ పలువబడే కొండపై ఉనా  ఆ 

సిలువపై మనకు ఉనా  క్రపతి భారాన్ా  మరియు మనకు 

ఉనా  క్రపతి భారాన్ా  ఆయన భరించ్చడు. ఆ కార్ణంగా, 

స్త్కైసువులకు ఇపుప డు కొతు జీవితం మరియు "సా ర్ ుం" 

అన్ పలువబడే పరిపూర్ ి క్రపదేశంలో శ్వశా త జీవితం 

తెలుస్త. ఒక్రి భారాన్ా  మరొక్రు మోయడం అంటే 

ఏమిటో యేస్త మనకు అంతిమ నమూన్నను ఇచి్చ డు-

అది కొతు ఆజఞ. ఎంత సమయం తీస్తకుంట్లందో, అంత 

లోతుగా, ఎంత తీస్తకుంటే అంత చేయండి. ఒక్రి 

భారాన్ా  ఒక్రు మోయండి మరియు క్రీస్తు ధర్మ శ్వస్త్సాు నా్  

న్సర్వేరి్ ండి.అమేజింగ్ క్రగేస్ #1313, ్రు్  ్ ు ట, మే 25, 1997 

 

ఒకరికొకరు బుద్ధి చెపప ండి 

ఒక్రికొక్రు కొన్ా  పనులు చేయమన్ బైిల్ మనకు 

చె పే  అనేక్ సారుు ఉనా్న యి. ద్వన్కి కార్ణం: మనమ 

యేస్తక్రీస్తు శరీర్మ. మణక్ట్లుకు చేయి 

అనుసంధాన్ంచబడినట్లుగా లేద్వ ఒక్ పాదం 

చీలమండతో అనుసంధాన్ంచబడినట్లుగా మనం 

ఒక్రికొక్రు అనుసంధాన్ంచబడిన సభుయ లు. మేమ 

క్న్సక ు అయినందున, ఒక్రి కోసం మరియు ఒక్రి కోసం 

మనం చేయవలసిన కొనా్  విషయాలు ఉన్నా యి. 

ఉద్వహర్ణకు, గొడుగ్గ ఆదేశం "ఒక్రినొక్రు 

క్రేమించ్చకోండి." సరియైనద్వ? అపుప డు మనం 



as long as it's attached to my body. But the moment it's 

no longer attached to my body, it is no longer useful to 

me. In fact, it will begin to putrefy and decay if 

detached. 

In exactly the same way Christians outside the Body 

will decay. You can assemble every Sunday, sit in a 

pew, even give your money, but, that alone will not 

prevent spiritual decay. You must be integrally 

connected to the Body to prevent decay. You've got to 

be connected. You need to have some people that are 

integrally concerned about you, that know you and 

check on you regularly. 

 

Every member of the body needs a group with whom 

they pray, share personally one-on-one, listen, and 

respond in a time of need immediately, people with 

whom they are directly loving and nurturing. If you 

think you don't need that, the Apostle Paul disagrees 

with you for he stated "The eye can't say to the ear, 'I 

don't need you.' And the head can't say to the foot, 'I 

don't need you.'" That's not how body membership 

works. 

Independence is an American virtue, but it is not a 

Christian virtue. Sometimes we tend to think in our 

culture that anything that is a good American value has 

got to be a good Christian value; often it is, but 

sometimes it is not. Sometimes as Americans, we boast 

of our independence. Christians should not boast of 

scriptural independence, but rather boast of 

dependence upon God and the body for our spiritual 

health. The body is not made so that its members can 

be independent of one another. 

Have you ever eaten a piece of food that was bad? The 

food didn't really go bad; what happened is some 

bacteria got on that food. One time I ate a piece of 

chicken. When it got in my stomach the gastric juices 

met that chicken and the bacteria in the chicken. The 

bacteria said to the gastric juices in the stomach, "Oh, 

how do you do? What can we do for you?" The gastric 

juices said to the bacteria "No, you don't understand, 

it's what we're going to do for you. We're here to 

dissolve you and break you down along with this 

chicken and to gradually just absorb you to where you 

become a part of this body." The bacteria said, "Oh, no, 

no, no, I don't want to do that. See I want to retain my 

identity. I don't want you breaking me down. I want to 

stay just like I am." The gastric juices said, "No, you 

don't understand, that's not the way it works around 

here; we break everything down so that we're a unit, 

we are part of a body." The bacteria said, "No, you're 

not breaking me down." The gastric juices said, "Well, 

if we don't break you down, you leave the body." 

About midnight we disfellowshipped the bacteria in a 

very unpleasant way. 

"ఒక్రినొక్రు అంగీక్రించడం," "ఒక్రినొక్రు 

క్రపోత్ హించ్చకోవడం" మరియు "ఒక్రినొక్రు 

క్షమించ్చకోవడం" వంటి వాటిన్ పరిశీలిసాుమ. ఈ 

పాఠాన్ా  వరిుంపజేయడం అతయ ంత క్షుతర్మైనది 

కావచ్చి . వారు జీవించ్చలి్ న విధంగా జీవించన్ శరీర్ 

అవయవాలను మీరు న్జంగా ఎలా క్రేమిసాురు? 

అలాంటి వారి కోసం మనం ఏమి చేసాుమ? 

చ్చలా సారుు చినా  అమామ యి గొపప  క్మీషన్్ను కేవలం 

ఒక్క  మాటతో తపుప గా ఉటంకించినపుప డు చెపప నటేు 

చేసాుమ. ఆమె, "మీరు లోక్మంతటిీ వెళ్లు క్బురుు 

చెపప ండి" అన్ చెపప ంది. అది దగ ుర్గా ఉంది, కానీ అది 

ఇంకా చ్చలా దూర్ంగా ఉంది. నేను ఈ ఒక్ద్వన్కొక్టి 

బైిల్్ను శోధంచ్చను మరియు కొతు న్బంధనలో "ఒక్రి 

గ్గరించి మరొక్రు మాటాుడండి" అన్ చె పే  ఒక్క  ఆదేశం 

కూడ్డ న్నకు దొర్క్లేదు. 

"న్న సహోదరులారా, మీరు కూడ్డ మంచితనంతో న్ండి 

ఉన్నా ర్న్, ్జాఞ నంతో న్ండి ఉన్నా ర్న్, ఒక్రినొక్రు 

ఉపదేశ్చంచ్చకోగలర్న్ నేనే మిమమ లాి  ఒపప ంచ్చను." 

(రోమనుు 15:14-KJV) ఇపుప డు ఉపదేశ్చంచడం అనేది 

మనం క్రపతిరోజూ ఉపయోగించే పదం కాదు. ఒక్రినొక్రు 

ఉపదేశ్చంచ్చకోవడ్డన్కి అతయ ంత సాధార్ణ 

పరాయ యపద్వలలో ఒక్టి మరొక్రికి సూచన. అది NIVలో 

రండర్డ్ చేయబడిన మార్ుం. 

నూయ  ఇంటరేా షనల్ డిక్షనరీ ఆఫ్ నూయ  ట్టసుమెంట 

థియాలజీ హెచి రిస్తుంది; "ఇది మనస్్త ను 

సరిదిదదడ్డన్కి, ఆధాయ తిమ క్ వైఖరిన్ మెరుగ్గపర్చడ్డన్కి 

తపుప ను సరిదిదదడ్డన్కి క్రపయతిా స్తుంది." మరో మాటలో 

చెపాప లంటే, ఉపదేశం ఆలోచన యొక్క  పున-దిశను 

సూచిస్తుంది. ఇది ఒక్ సూచన, కానీ అది తపుప ను 

సరిదిదేద సందర్భ ంలో. 

2. సలహా, హెచి రించడాన్నకి లేద్ సరిద్ధదదడాన్నకి. 

ఖచిి తంగా, బోధన మరియు బోధన కోసం శరీర్ంలో ఒక్ 

్సాథ నం ఉంది. దిదుదబాట్ల కోసం క్రీస్తు శరీర్ంలో కూడ్డ 

చోట్ల ఉంది. ఇది క్రపతికూల బోధనతో సమానం 

కాదు.సానుకూల సూచనలక్త శరీరంలో ఒక స్టసాథ నం 

ఉంద్ధ మరియు సానుకూల ద్ధదుదబాటుక్త శరీరంలో 

స్టసాథ నం ఉంద్ధ. ఉపదేశం అనేద్ధ క్రపతికూలంగా 

ఉండటం కాదు. ఇద్ధ ఖ్ండించడం గురించ్చ కాదు. 

ఇద్ధ జడిిమెంటలిజం గురించ్చ కాదు; బదులుగా, ఇద్ధ 

దేవున్న సత్ు ంపై ఆధారపడిన సానుకూల 

హెచి రిక మరియు మారగదరశ కతా్ ం. 

2. క్రేమ మరియు క్రశది నుండి ఉపదేశము మరియు 

అహంకారం కాదు. 

పౌలు ఒక్ సహోదరున్ గ్గరించి క్రవాశ్వడు, అతను 



Do you see the point? In a body, either you are 

integrated into the body dependent upon it, or you 

leave. Our bodies are not designed to tolerate absolute 

independence. Do you remember the story of an 

independent church in the Bible? Its name was 

Laodicea. They thought they had it altogether, and 

Jesus said to them in Revelation 3, you say you're rich 

and you don't need a thing, but let me tell you what you 

are: "You're wretched, pitiful, poor, blind, and naked." 

What did He say He was going to do? "I will spew you 

out of my mouth." Folks, we're not in the body of 

Christ if we don't need each other. If we don't need each 

other, we're not in the body. 

2. Membership emphasizes equality.   

“Just as each of us has one body with many members, 

and these members do not all have the same function, 

so in Christ we who are many form one body, and each 

member belongs to all the others.” (Romans 12:4-5)  

The context of that passage is Romans 12:3 "For by the 

grace given me I say to every one of you: Do not think 

of yourself more highly than you ought, but rather 

think of yourself with sober judgment, in accordance 

with the measure of faith God has given you." Why? 

Then he goes on to say because we are all just parts of 

a body.  

Have you ever seen a picture of a lung? Have you ever 

seen a picture of a liver? They're not very pretty, are 

they? I don't care for them. I'd much rather see a picture 

of a pretty hand, or a pretty face. But what God has 

deliberately done is designed the unseen less sightly 

parts to allow the visible parts to do what they do. You 

know I'd rather see a face than a lung. But a face can 

be a pretty ugly thing if the lung is not working. 

Some people think the visible parts of Christ’s body; 

i.e., the preachers and teachers, are more important 

than other people of the Body. Not so, not any more 

important than the face is any more important than the 

heart or the lungs. In reality the visible parts can only 

function because the many invisible parts of the body 

have all been working together performing their much 

needed function. See all the members of the body are 

important; that's why we care about one another. 

But clubs and organizations don't operate that way. 

They have a hierarchy, a pecking order or pyramid. 

Clubs operate on this principle. Visibility is equated to 

significance. If you don't believe that, just go to the 

annual club dinner. Do you want to know who the most 

important people are in that club? It's easy, just look at 

who is at the head table. Who's going to stand up at that 

podium, and who's going to speak over and over again? 

Those are the chief Kahunas, those are the ones who 

are more important. In a club and most organizations, 

"అయినపప టిీ అతన్ా  శక్రతువుగా పరిగణంచవదుద, కానీ 

హెచి రించ్చ" (అతన్ా  హెచి రించే పదం ఉంది) 

"అయితే అతన్న్ సోదరున్గా హెచి రించండి" అన్ 

హెచి రించ్చడు. (2 థెస్ లొనీక్యులు 3:15) ఉపదేశం 

అనేది మీరు ఒక్రిన్ లేబుల్ చేయడ్డన్కి చేస్తది కాదు, 

ఇది మీరు ఒక్రిన్ విమరిశ ంచడ్డన్కి చేస్తది కాదు 

మరియు ఒక్రి పటు అసహయ ంగా ఉండటాన్కి మీరు 

చేస్తది కాదు. ఇది సోదరులు మరియు సోదరీమణులకు 

సహాయం చేయడం. ఇది క్రేమ మరియు ఆందోళ్న 

నుండి ఉదభ వించింది. 

ఒక్ అడ్మమ న్షర్డ్ యొక్క  ్కాుసిక ఉద్వహర్ణ 

తలిుదంక్రడులు. ఇపుప డు తలుులు మరియు న్ననా లు, 

మీరు దీన్తో సంబంధం క్లిగి ఉంటార్న్ న్నకు తెలుస్త. 

ఎఫెరయులు 6:4 ఏమి చెబుతోంది? మేమ మా 

జీవితమంతా ఉలేుఖంచ్చమ, "మీ పలులను క్రపభువు 

యొక్క  పోషణ మరియు ఉపదేశమలో పెంచండి." 

ఉపదేశం అనే పదం ఏమిటో మీకు తెలుసా? ఇది క్రకియ 

యొక్క  న్నమవాచక్ రూపం, ఉపదేశ్చంచ్చ. "మీ పలులను 

క్రపభువు ఉపదేశమలో పెంచండి." 

తలిుదంక్రడులారా, మీ పన్లో క్రపధాన భాగం మీ పలులకు 

నేరిప ంచడం. మీరు, వారి బాలయ ం మొతుం, దిదుదబాట్ల 

లేకుండ్డ మాక్రతమే బోధంచగలరా? లేదు, అది ఆ 

విధంగా పన్ చేయదు. మీరు కోపంతో బాధపడటం లేద్వ 

సరిదిదదడం ఇషుం లేదు. మీరు ఎలుపుప డూ క్రేమతో 

క్రేరేపంచబడ్డలన్ కోరుకుంటారు. కానీ తలిుదంక్రడులు 

అతను లేద్వ ఆమె ఎనా టిీ సరిదిదదక్పోతే, ఎపుప డూ 

హెచి రించిన్న లేద్వ ఎపుప డూ ఉపదేశ్చంచక్పోయిన్న 

బాధయ త నుండి తపుప కుంటారు. అది పన్ చేయదన్ 

అందరిక్ంటే ఎకుక వగా తలిుదంక్రడులకు తెలుస్త అన్ 

నేను అనుకుంట్లనా్న ను. అయినపప టిీ, మన 

పలులను హెచి రించడం మరియు తిరిగి దర్శ క్తా ం 

చేయడం వారి పటు మనకునా  గొపప  క్రేమ నుండి 

ఉతప నా మవుతుందన్ తలిుదంక్రడులకు కూడ్డ తెలుస్త. 

స్త్కైసువుల మధయ  ఉండవలసిన విధానం అది. 

అపొసులుడైన పౌలు తాను బోధంచిన ద్వన్న్ 

ఆచరించ్చడు, కాద్వ? మీరు మీ క్రకొతు న్బంధనను పూరిుగా 

చదివి ఉంటే, పాల్ ఎవరినైన్న, ఎక్క డైన్న మరియు 

ఎపుప డైన్న వారి జీవితాలలో పాపం గ్గరించి 

ఎదురోక వడ్డన్కి భయపడలేదన్ మీకు తెలుస్త. 

గలతీయులకు 2:11లో, అతడు అపొసులుడైన 

ేతురును ఎదురొక నా్న డు. అతను తపుప  చేసినందున 

నేను అతన్న్ ఎదురోక వలసి వచిి ంది. అపొసులుల 

కార్య మలు 20:31, పౌలు చరిి లోన్ పెదదలను 

హెచి రించ్చడు. కానీ అతను ఆ పెదదలతో "మూడు 

సంవత్ రాలుగా నేను ఎపుప డూ హెచి రిక్ను 

ఆపలేదన్ గ్గరుుంచ్చకోండి" అన్ చెపప నపుప డు ఆ 

పదయ ం మగిస్త విధానం న్నకు చ్చలా ఇషుం, "మీలో క్రపతి 



visibility is equal to importance, but a body doesn't 

think that way. If anything, the less visible parts of the 

body are more important than the visible parts. 

Paul said at the end of 1 Corinthians 12, and whenever 

one part hurts, it doesn't matter if it's big, little, visible, 

or invisible; every part comes to help it. 

I'm not a handyman by any stretch of the imagination. 

This happened many years ago and is part of the reason 

I'm not a handyman now. I was out hammering 

something in the garage, putting up a shelf, and I was 

sitting there hammering away. I got a little cocky and I 

hit the nail. It was the wrong nail. It was my thumbnail. 

Have you ever done that? You burst a thumbnail, blood 

is coming out and you're wondering if it's broken. You 

don’t think or say, "Why you stupid thing, it's your own 

fault. I'll just let you dangle there and maybe you'll just 

rot off." No! Everything hurts the nervous system and 

sends the alarm all the way through the body, and the 

saliva glands act like the immediate EMT—the legs are 

the ambulance, they start running to the bathroom, and 

the voice is a siren "OWWWWW!" The whole body 

begins to say, "Help the little thumb, help the little 

thumb, help the little thumb." Oh when it finally 

soothes, you say, "Oh, that is so much better, that's the 

way it works in a body." I count you important because 

you belong to me. The Christians belong to one another 

and like it or not, I belong to you. We're a body—hand 

and arm, leg and foot, eye and brain. 

 

3. Membership demands unity.  

  

In 1 Corinthians 12:12 Paul said, “the body is a unit, 

though it is made up of many parts." The American 

Standard says, "The body is one, though it has many 

members." God has deliberately designed your body to 

love harmony and hate discord. 

 

I keep using these physical illustrations, personally, but 

those are the ones I know best and we're talking about 

a body. Some time ago I was in a basketball game, 

likely the last basketball game that I ever will play in. 

I was going one way, planted the left foot and the 

whole body was still going left, but from this knee 

down, decided, no, I'm going to stay right where I am. 

Then it happened — something snapped. See, a body 

will not tolerate disharmony. The body hates it when 

members go against each other and fight against each 

other.  

 

God wants the incarnation of Jesus to continue in the 

lives of Christians. He wants the world to see Jesus 

living in our lives. Nothing will destroy the purpose of 

the continuing incarnation of Jesus quicker or more 

completely than division in the body. That's why Paul 

said "Make every effort to keep the unity of the Spirit 

ఒక్క రినీ రాక్రతింబగళ్ళు  క్నాీ ళ్ ుతో హెచి రిస్తునా్న ను" 

అనే పదం ఉంది. మీరు క్రుణ మరియు క్రేమను 

చూస్తునా్న రా? కొన్ా  సమయాలోు  ఉపదేశ్చంచడం సరైన 

పన్ అన్ పాల్్కు తెలుస్త, కానీ దీన్ా  చేయడ్డన్కి సరైన 

మార్ుం ఉంది. 

C. సలహాద్వరుగా ఉండటాన్కి ఎవరు బాధయ త 

వహిసాురు?  

అది ఎవరి మంక్రతివర్ ుం? మొదట, ఇది శరీర్ం 

యొక్క  న్నయకుల బాధయ త. "సహోదరులారా, మీ 

మధయ  క్షుపడి పన్చేస్తవారిన్, క్రపభువులో మీపై 

ఉనా వారిన్ (ఇది చూడండి) మరియు మీకు 

ఉపదేశ్చంచే వారిన్ గౌర్వించమన్ మేమ ఇపుప డు 

మిమమ లిా  అడుగ్గతునా్న మ. వారి పన్న్ బటిు 

వారిన్ క్రేమలో అతయ ంత గౌర్వంగా ఉంచండి. 

క్రపశ్వంతంగా జీవించండి. క్రపతి వాటితో." (1 

థెస్ లొనీక్యులు 5:12-13) 

ఆ రండు వచన్నలలో పాల్ చరిి న్ కాపడం యొక్క  

గొపప  క్ష్ునా్  గ్గరిుంచ్చడు. పెదదలుగా స్తవ 

చేయబోయే వారు కొనా్ సారుు తపుప లో ఉనా  

కొంతమంది సభుయ ల ఆలోచనను మళ్లుంచ్చలి్ న 

అవసర్ం ఉందన్ అతన్కి తెలుస్త. అలా 

చేయడమే పన్గా ఉనా  మనుష్యయ లకు మదదతు 

ఇవా మన్ అతను మనలిా  ఆజాఞ పంచ్చడు. 

న్నయకులు తమ తలన్ పాపం వైపు తిపుప కుంటే 

చరిి న్ నడిపంచలేరు ఎందుక్ంటే అది వారి 

విశా సనీయతను న్నశనం చేస్తుంది. కానీ 

న్నయకులు సలహా ఇచిి నపుప డు శరీర్ం వారికి 

మదదతు ఇవా క్పోతే మరియు గౌర్వించక్పోతే 

న్నయక్తా ం వహించలేర్నేది కూడ్డ న్జం. 

అదేవిధంగా, న్నయకులు ఏమి సరిదిదదడ్డన్కి లేద్వ 

సాధంచడ్డన్కి క్రపయతిా స్తునా్న ర్నే ద్వన్ గ్గరించి 

వారికి తెలియజేయక్పోతే సభుయ లు న్నయకులకు 

మదదతు ఇవా లేరు. ఒక్ చరిి లో జాక్రగతుగా మరియు 

క్రేమగా ఎదురోక వడ్డన్కి తగినంత క్రశద ా వహించే 

న్నయకులు ఉనా టుయితే, వారు ఆ శరీర్ంలోన్ 

సభుయ లచే అతయ ంత గౌర్వించబడ్డలి. 

D. బుది ాచెపాప లి్ న బాధయ త ఎవరిది?  

అవును, న్నయకులు, కానీ శరీర్ సభుయ లు కూడ్డ; 

"మరియు సోదరులారా, మేమ మిమమ లిా  

కోరుతునా్న మ," ఇపుప డు పాల్ థెస్ లొనీక్లోన్ 

మొతుం చరిి న్ ఉదేదశ్చంచి క్రపసంగిస్తునా్న డు, 

"సహోదరులారా, పన్లేకుండ్డ ఉనా వారిన్ 

హెచి రించండి, పరికివారిన్ క్రపోత్ హించండి, 

బలహీనులకు సహాయం చేయండి, అందరితో 

ఓపక్గా ఉండండి." (1 థెస్ లొనీక్యులు 5:14) 

మర్లా, హెచి రించ్చ అనే పదం ఉపదేశ్వన్కి 

సంబంధంచిన క్రగీకు పదం. కాబటిు పౌలు పర్సప ర్ం 



through the bond of peace." (Ephesians 4:3) 

Unity takes effort, doesn't it? It takes work and 

discipline to keep a physical body working well. You 

can be assured the devil is furiously determined to keep 

the church from living out the continuing incarnation. 

Do you know how he's trying to shut us down? 

Somebody says, "Well, through false doctrine." Yes. 

He'll use that if he can. But hear me, for every one 

church you will see fall to false doctrine, you will see 

50 ravaged by a split and by a divisive spirit. "We must 

make every effort to keep the unity of the Spirit." 

Do you know what that means practically? It means 

make every effort to stay away from gossip. It means 

make every effort not to be jealous of somebody else 

here. It means make every effort not to be suspicious. 

It means if you don't know something, ask and make 

every effort to not speculate. Make every effort to stay 

away from anything that would bring discord in the 

body. No body stays healthy that fights itself. 

Precious few physical bodies are destroyed by 

something on the outside. There aren't many bodies 

that are destroyed by a gunshot, a bomb going off, or a 

car wreck; there are some, but not many. How do most 

bodies die? Most bodies die from the inside out. They 

die because of cancer, heart attacks or strokes. Most 

people die because the body goes to war against itself. 

That is how most churches are destroyed because the 

members of the body lose sight of their commitment to 

unity. 

That means occasionally those who would disrupt the 

unity of the body need to be confronted, gently, 

lovingly, and in a spirit of peace. But the unity of the 

spirit in the bond of peace is important enough that 

Paul said, "You make every effort to keep it." 

In summary, we've got to learn to think Biblically about 

what it means to have membership in a body. How do you 

do that personally on your level? Look at the conclusion, 

two thoughts as we close. 

1. Assess your own involvement  

What kind of membership are you holding? 

Organization or organism? Body or club? Have you 

substituted something comfortable for something 

Biblical? How healthy would a church be if everybody 

practiced your form of membership?  

One of the things I've noted as I looked through Paul's 

illustration about the church as the body of Christ with 

hands, feet, a head, ears, and eyes. He even talks about 

ligaments, but he never says anything about fat. The 

Holy Spirit wants it strong and lean and not just 

hanging around. Now I know there are some of you 

మరియు క్రశదగాల పర్య వేక్షణను న్రా్ హించే 

స్త్కైసువుల పర్సప ర్, సహోదర్ పరిచర్య ను 

సూచించ్చడు. అతను చెపాప డు, "ఒక్రినొక్రు 

ఉపదేశ్చంచ్చకునే బాధయ త మీకు ఉందన్ మీరు 

భావించ్చలన్ నేను కోరుకుంట్లనా్న ను." ఎందుకు? 

ఎందుక్ంటే మనం ఒక్రికొక్రు సభుయ లం. మీరు 

"ఒక్రినొక్రు" గద్వయ లై విధేయత 

చూపుతునా టుయితే, "ఒక్రికొక్రు సభుయ లు" అంటే 

ఏమిటో మీరు అర్థం చేస్తకోవాలి. మేమ సంసథలో 

సభుయ లు కాదు. మేమ ఒక్ జీవిలో సభుయ లం. మనం 

శరీర్ంలోన్ సభుయ లు, మరియు మనం 

చ్చలా మంది స్త్కైసువులు పర్సప ర్ 

జవాబుద్వరీతన్నన్కి చ్చలా భయపడతారు. సభుయ ల 

మధయ  ఏదైన్న ఉపదేశం జర్గడం మీరు చ్చలా 

అరుదుగా చూసాురు. చరిి  అంటే ఏమిటి అనే 

అతయ ంత క్రపబలంగా ఉనా  భావన యొక్క  తపుప  

కార్ణంగా ఇది జరిగిందన్ నేను భావిస్తునా్న ను. ఆ 

కాన్్స ప్ు ఏంటంటే: మీరు చరిి లా సమావేశమై, 

కూరిో ండి, వినండి మరియు బయలుదేర్ండి. న్న 

జీవితాన్కి నేను బాధయ త వహిస్తునా్న ను. మీరు మీ 

బాధయ తలో ఉన్నా రు. నేను నీతో గొడవ పెట్లుకోను, 

నువుా  న్నతో గొడవ పడకు. క్రీస్తు శరీర్ంలో సభయ తా ం 

అంటే అది కాదు. మీ చేతికి మీ చేతికి సంబంధం 

ఇదేన్న? నీతో న్నకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. 

నువుా  ననాు  ఇబో ంది పెటుకు. మన పన్ మనం 

చేస్తకుంటాం. మేమ ఒక్రికొక్రు బాధయ త 

వహిసాుమ. చరిి  స్త్కైసువ క్రపజలు, ఒక్ జీవి, ఒక్ సంసథ 

కాదు. 

సి. సలహాద్వరుగా ఉండ్డలంటే ఏమి చేయాలి? అది 

మనం చేస్త పరిచర్య  అయితే-ఎలా చేయాలి? 

ఎ) మంచితనంతో న్ండి ఉండండి. "న్న సోదరులారా, 

మీరు మంచితనంతో న్ండి ఉన్నా ర్న్ నేను 

నమమ తునా్న ను." (రోమనుు 15:14 NIV) అది వారికి 

ఉపదేశ్చంచే సామరాథ య నా్  అనుమతిస్తుంది. అతను 

చెపాప డు, మీరు స్త్కైసువ పాక్రతను పొంద్వరు మరియు 

మీరు పరిపక్ా త ్సాథయిన్ పొంద్వరు. కాబటిు, 

ఉపదేశ్చంచ్చలి్ న సమయం వచిి నపుప డు మీకు 

విశా సనీయత ఉంట్లంది. 

మీ గ్గరించి న్నకు తెలియదు, కానీ ఎవరైన్న తుానుగా 

వచిి  ననాు  సరిదిదదడ్డన్కి క్రపయతాి ంచినపుప డు 

నేను బాగా సప ందించను. మీరు ఎలా? కానీ, 

వినయంగా ఉనా  ఎవరైన్న న్నతో అపార్థం గ్గరించి 

మా్టాు డటాన్కి క్నాీ ళ్ ుతో న్ండినపుప డు లేద్వ నేను 

తపుప గా ఉనా  క్రపాంతం గ్గరించి మాటాుడటాన్కి 

వచిి నపుప డు నేను వింటాను మరియు 

క్రపతిసప ందిసాును. 



who are hurting, and you desire to be healed. You need 

to be healed but there comes a time when as you are 

healed by the body and the blood that flows through it, 

that you then take your role as a healer. You don't just 

stay hanging around doing nothing. 

2. Assume initiative.  

Don't just wait until somebody asks you to do 

something. Bodies don't just get in shape sitting 

around, do they? You don't sit on that couch and just 

suddenly get in shape. It takes discipline; it takes work. 

It's the same thing in the Body of Christ. It starts with 

a regular check-up. Examine yourself and ask, "Am I 

who I need to be? What discipline do I need to apply?" 

You need to eat spiritual food now, exercise by 

involving yourself in ministry. 

If you are not a Christian, and you want to be a member 

of that kind of body, then understand what God desires. 

Put your trust and faith in Him, confess your belief that 

Jesus is God who came to earth in the flesh to be the 

atoning sacrifice for your sin, turn from your sinful 

ways and die to them. Be buried with Him in baptism, 

allow Him to raise you to a new creation and add you 

to His Body, His Church. That's the body Christ is 

going to take with Him to heaven one day. 

 

Maybe you need to come back to the Lord, be restored from 

spiritual sickness and get His blood pumping through again 

so you become an active, vital, and dependent part of the 

body. We want you to be that. Amazing Grace #1308, Steve Flatt, 

April 6, 1997 

 

 

 

 

 

కొరింథుకు రాసిన తన మొదటి లేఖలో, పౌలు ఆ 

చరిి కి కొన్ా  క్ఠినమైన విషయాలు చెపప వలసి 

ఉంది: "సహోదరులారా, మిమమ లాి  

అవమాన్ంచడ్డన్కి నేను ఇది క్రవాయడం లేదు, 

కానీ న్న క్రపయమైన పలులైన మిమమ లిా  

హెచి రించడ్డన్కి." (1 కొరింథీయులు 4:14) మీరు 

ఉపదేశ్చంచినపుప డు క్రపజలు మీ మాట విన్నలన్ 

మీరు కోరుకుంటే, మీరు యథార్థతతో 

నడుచ్చకుంటూ వినయంతో వయ వహరించడం 

మంచిది. న్నయ యన్రేతిలు తమలో తామ న్ండుగా 

ఉంటారు, అయితే సలహాద్వరులు మంచితనంతో 

న్ండి ఉంటారు. పెదద, పెదద తేడ్డ ఉంది. 

ి) ్జాఞ నంతో న్ండి ఉండండి. మళ్లు , రోమనుు 15:14లో, 

మంచితనంతో న్ండి ఉండండి అన్ చెపప న 

తరాా త, "పూరిుగా ఉండండి లేద్వ ్జాఞ నంతో న్ండి 

ఉండండి" అన్ చెపాప డు. ఇపుప డు పాల్ 

యాదృచిఛ క్ం గ్గరించి అక్క డ మాటాుడటం 

లేదుస్టజాన నం, చాలా వాసువాలను కలిగి 

ఉండటం; అత్ను క్రైసువ్ స్టజాన నం గురించ్చ 

మాటాటడుతునిా డు. అత్ను క్రసిక పి డ 

తెలుస్తకవ్డం గురించ్చ మాటాటడుతునిా డు, 

కానీ అత్ను న్నజాన్నకి క్రసిక పి డ లో 

పెరుగుతుని  అరథం. ాల రోమ్స్టలోన్న 

క్రైసువులను అభినంద్ధస్తునిా డు ఎందుకంటే 

వారు కేవ్లం క్రసిక పి డ ద్ా రా వెళ్ళ డం లేదు, 

క్రసిక పి డ వారి ద్ా రా వెళుతోంద్ధ. అద్ధ 

జరిగినప్పప డు, మీరు ఎవ్రినైనా త్గినంత్గా 

మరియు సమరథవ్ంత్ంగా హెచి రించే 

సామరాథ ు ని్న  కలిగి ఉంటారు. 

"అన్ా  లేఖన్నలు దేవుడు ఊపరి ..." (2 తిమోతి 3:16) 

అనేది మనలో చ్చలా మందికి ్జాఞ పక్శకి ు పన్, ఇది 

క్రగంథం దేన్ గ్గరించి మాటాుడుతుంది. మిగిలిన 

పదయ ం ఏమి చెబుతుంది? "... మరియు 

బోధంచడ్డన్కి ఉపయోగపడుతుంది," అవును, 

"దూషించడం, సరిదిదదడం..." కూడ్డ ఉపదేశ్చంచే 

సామర్థయ ం క్రీస్తుతో నడిచేవారిలో, మంచితనంతో 

మరియు లేఖన్నల ్జాఞ నంతో న్ండి ఉంది 

చూడండి. క్రపోత్ా హం, క్షమాపణ, అంగీకార్ం వంటి 

ఉపదేశ్వలు మరియు ఈ క్రేణలోన్ ఈ 

"ఒక్ద్వన్కొక్టి" క్రపతి ఒక్క టి వలె ఇతరుల 

జీవితాలోు కి యేస్త యొక్క  సహజ క్రపవాహాలు 

మాక్రతమే. మన క్రపభువు వీటిలో క్రపతి ఒక్క టి సరైన 

సమయంలో, సరైన వయ కుులకు మరియు సరైన 

వైఖరితో చేశ్వడు. 

ఇపుప డు చరిి లో అందరూ సలహాద్వరులుగా 

ఉండలేరు. క్రపతి చరిి లో ఎవరికైన్న బుది ా



చెపప డ్డన్కి తగినంత విశా సనీయతతో నడవన్ 

కొందరు వయ కుులు ఉనా్న రు. నేను పరిపూర్తి 

గ్గరించి మాటాుడటం లేదు, కానీ నేను నడక్ 

గ్గరించి మాటాుడుతునా్న ను. అపుప డు చరిి లో 

ఇతర్ వయ కుులు ఉనా్న రు, వారు మరొక్రికి 

తగినంతగా ఉపదేశ్చంచలేరు. కానీ క్రపతి చరిి లో 

కొందరు, ఆశ్వజనక్ంగా చ్చలా మంది, 

సలహాద్వరులుగా పరిణతి చెందిన సభుయ లు 

ఉండ్డలి. 

D. మేమ దీన్ా  ఎలా చేసాుమ? మనం ఒక్రికొక్రు ఎలా 

ఉపదేశ్చంచ్చలి? 

a. క్రసిక పి ర్డ్ ఉలుంఘనలను హెచి రించ్చ, మరియు 

అది పరామితిగా ఉండన్వా ండి.రోమన్్లోన్ ఇతర్ 

భాగాల కార్ణంగా "ఒక్రినొక్రు అంగీక్రించండి" 

అనే ఆదేశ్వన్ా  ఇది ఉలుంఘస్తుందన్ మీలో 

కొందరు అనుకోవచ్చి . పౌలు అనా్న డు "కాబటిు 

మనం ఒక్రిపై ఒక్రు తీరుప  చెపప డం మానేద్వద ం" 

(రోమనుు 14:13); "క్రీస్తు మిమమ లిా  అంగీక్రించినటేు 

ఒక్రినొక్రు అంగీక్రించండి" (రోమనుు 15:7) 

మరియు "అవును, అయితే మీరు కూడ్డ ఒక్రినొక్రు 

ఉపదేశ్చంచ్చకోవాలన్ నేను కోరుకుంట్లనా్న ను. 

మీరు ఒక్రినొక్రు సరిదిదుదకోవాలన్ నేను 

కోరుకుంట్లనా్న ను." (రోమనుు 15:14) మీరు మీ 

తలను గోక్డం మరియు "సరే, ఏమి ఇస్తుంది? న్నకు 

అర్థం కాలేదు" అన్ అడగవచ్చి . 

మనం మళ్లు ఇక్క డ చూస్తునా దలాు  శరీర్ంలో 

సమతులయ త మరియు విచక్షణ అవసర్ం. మీరు 

ద్వన్న్ గ్గరిుంచకుంటే, మీ కోసం నేను ద్వన్న్ 

సప షుంగా తెలియజేసాును. రోమనుు 14 మరియు 

15లో పాల్ అభక్రపాయాన్కి శరీర్ంలో గణనీయమైన 

్సథలం ఉందన్ వాదించ్చడు. న్జాన్కి, వయ కి ుగత 

నమమ క్ం కోసం గణనీయమైన ్సథలం ఉంది. కానీ 

ఉదేదశపూరా్ క్ంగా చేసిన పాపాన్కి శరీర్ంలో చోట్ల 

లేదు. అభక్రపాయం మరియు వయ కి ుగత విశా్వ సం 

విషయంలో, అంగీకార్ం ఉండ్డలన్ పాల్ సప షుం 

చేశ్వడు. కానీ ఉపదేశం ఒక్ సోదరుడు లేద్వ సోదరిన్ 

లేఖన్నల బోధనతో మఖామఖగా తీస్తకువస్తుంది. 

ఈ ఉలుంఘనలను మనం వినయంగా మరియు 

క్రేమగా ఎతిు చూపాలి. ఒక్ పాత బోధకుడు 

చెపప నది న్నకు నచిి ంది, "మీరు దేవున్ వాకాయ న్ా  

విషయంలోకి తీస్తకురాలేక్పోతే, ఆ విషయానా్  

తీస్తకురావడం విలువైనది కాదు." అది 

ఉపదేశ్వన్కి సంబంధంచిన పరామితి. 

ి. మీ సా ంత జీవితాన్ా  పరిశీలించ్చలన్ 

న్రాారించ్చకోండి.  

ఒక్ వయ కి ు ఆ పాత కాలపు క్రపమాణాలలో ఒక్ద్వన్పై 



అడుగ్గపెటిు తన న్కెల్్లో పెట్లుకునా్న డు. అది 

అతన్ బరువుతో పాట్ల ఒక్ చినా  కారాును ఇచిి ంది. 

అతను తన భార్య ను న్మరుతూ, "హనీ, చూడు, 

"నువుా  అందంగా, చమతాక ర్ంగా మరియు 

తెలివైనవాడివి" అన్ రాసి ఉంది." ఆమె చెపప ంది, 

"న్నకు ఆ కారాు ఇవా ండి." ఆమె ద్వన్న్ చూసి, 

"అవును, మరియు అది మీ బరువును పొందింది. 

తపుప  కూడ్డ." మీరు వేరొక్రిన్ హెచి రించే 

మందు మీరు ఏమి చేయాలో మీకు తెలుసా? మీరు 

న్జంగా మీ జీవితాన్ా  తూక్ం వేయాలి. యేస్త ఆ 

సూక్రతాన్ా  కొండమీది క్రపసంగంలో బోధంచ్చడు "మీ 

నుండి మచి ను ఎందుకు తొలగించడ్డన్కి 

క్రపయతిా సాు రు నీ క్నాు లో నుండి బయటకు 

వచిి న ఆ పెదద కిర్ణానా్  చూడక్మందే సోదరుడి 

క్నాు .” (మతుయి 7:3) మీరు మొదట దేవున్తో మీ 

సా ంత నడక్ను పరిశీలించి, ద్వన్కి స్తన్ా తంగా 

ఉండే వర్కు మీరు సలహాద్వరుగా ఉండలేరు. 

 

నేను మీకు ఒక్ చినా  హెచి రిక్ ఇసాును. మీరు, 

మీరే, ఉపదేశ్వనా్  రా క్రించేంత వర్కు, మీకు 

సలహాద్వరుగా ఉండటాన్కి అర్హత లేదు. మీ 

జీవితంలో అపుప డపుప డు దిదుదబాట్ల అవసర్ం 

లేన్ క్రపాంతాలు లేవన్ మీరు అనుకుంటే, మీరు 

ఒక్టికి రండుసారుు ఆలోచించడం మంచిది. మీరు 

బాగా గ్గరుు పెట్లుకోండి. 

సి. వయ కి ున్ వయ కి ుగతంగా ఎదురోక ండి.  

ఇపుప డు ఇది క్షుం. వయ కి ున్ వయ కి ుగతంగా 

ఎదురోక ండి. వయ కి ుగత ఘర్షణలను న్వారించడ్డన్కి 

బహిర్ంగ ఉపదేశ్వన్ా  ఉపయోగించకూడదు. 

ఉతుర్ం లేద్వ ఇ-మెయిల్ పంపడం కూడ్డ లేదు. 

ఒక్ వయ కి ున్ సరిదిదదడంలో బహిర్ంగ ఉపదేశమే 

చివరి దశ అన్ బైిల్ బోధస్తుంది. 

మీరు ఒక్ సోదరున్కి వయ తిరేక్ంగా ఏదైన్న క్లిగి 

ఉంటే, అతను మీకు అన్నయ యం చేసాడు అన్ 

యేస్త చెపాప డు, మీరు ద్వన్న్ ఎలా ఎదురోక వాలో 

ఇక్క డ ఉంది a) మీరు వాటిన్ పరిషక రించలేరేమో 

చూడటాన్కి మీరు వారి వదదకు వెళ్ుండి, b) అతను 

వినక్పోతే, ఇదదరు లేద్వ మగ్గురు సాక్షులను 

తీస్తకున్, సమూహ మధయ వరి ుతాా నా్  

ఉపయోగించేందుకు క్రపయతిా ంచండి, c) "అతను 

వారి మాట వినడ్డన్కి న్రాక్రిస్తు, చరిి కి చెపప ండి;" 

(ఇపుప డు చూడండి) మరియు d) '"అతను చరిి  

చె పే ది కూడ్డ వినడ్డన్కి న్రాక్రిస్తు, అతన్ా  

అనయ మతస్తథడిలా చూస్తకోండి.'"(మతుయి 18:15-

17) 

చరిి లో క్రక్మశ్చక్షణ పాటించడం నేను చూసిన 

అరుదైన సందరాభ లోు , మేమ మూడవ దశను 



ద్వటవేసినట్లు నేను క్నుగొనా్న ను. ఇది ఎపుప డ్మ 

పూరిు అయినపుప డు, మీరు ఒక్రిపై ఒక్రు వారి 

వదదకు వెళ్లు, మీరు ఇదదరు లేద్వ మగ్గురిన్ 

తీస్తకుంటారు, ఆపై మీరు వెళ్లు పెదదలకు చెపప ండి 

మరియు పెదదలు లేచి, "వారితో ఏమీ చేయవదుద" 

అన్ చెపప వచ్చి . అందులో, "చరిి కి చెపప ండి, 

మరియు అతను వారి మాట వినక్పోతే," నేను ద్వన్ 

నుండి పొందిన చిక్రతాన్ా  చూడండి, చరిి  

(సభుయ లు, స్త్కైసువులు) ఇలా చెబుతుంది, "మనకు 

ఒక్ సోదరుడు ఇబో ంది పడా్డడు. అతను 

ఉదేదశపూరా్ క్ంగా దేవున్ మఖం మీద 

ఉమిమ వేస్తునా్న డు. ఈ వార్ం మరియు వచిే  వార్ం 

మీలో క్రపతి ఒక్క రూ అతన్తో ఎలా సనా్ హితంగా 

ఉంటారు?" మీరు సానుకూల తోటివారి ఒతిుడి 

గ్గరించి మాటాుడతారు, "సోదరులారా, మేమ 

న్నాు  క్రేమిస్తునా్న మ, మీరు తిరిగి రావాలన్ 

మేమ కోరుకుంట్లనా్న మ" అన్ చెేప  వయ కుుల 

గ్గరించి మీరు మాటాుడతారు. న్న ఇనాే ళ్ులో 

ఎపుప డూ అలా చేయమన్ అడగలేదు, కానీ అది' 

మాథ్యయ  18లో నేను చదివినది. అతను వారి మాట 

వినక్పోతే, అతన్న్ అనయ మతస్తథడిలా 

చూస్తకోండి. క్రపజలు, కొనా్ సారుు శరీర్ంలో, 

విచేఛ దనం అవసర్ం, కానీ ఇది ఎలుపుప డూ చివరి 

క్రపయతా ం. 

డి. అతన్ా  లేద్వ ఆమెను యేస్త వైపు మళ్లుంచండి.  

"మేమ అతన్న్ క్రపక్టిసాుమ, క్రపతి ఒక్క రికి పూర్ ి

్జాఞ నమతో ఉపదేశ్చంచి, బోధసూు , క్రపతి ఒక్క రినీ 

క్రీస్తులో పరిపూరిులుగా చూపుతామ." 

(కొలొస్ యులు 1:28) ఉపదేశం యొక్క  లక్షయ ం 

ఉపదేశం అన్ మీకు తెలుసా? ఇది ఎవరో న్న 

అంచన్నలకు తగ ుట్లుగా చేయడం కాదు. ఉపదేశం 

కేవలం ఒక్రినొక్రు యేస్తలా ఉండమన్ 

క్రపోత్ హించడం, మనం ద్వరిలోకి వెళ్ుడం 

క్రపార్ంభంచినపుప డు మనలిా  నడిపంచడంలో 

సహాయం చేయడం, క్రీస్తును పోలి ఉండ్డలనే 

లక్షయ ం వైపు మళ్లులా చేయడం. 

 

f. క్రపతిసప ందించే వయ కి ున్ క్రపోత్ హించండి.  

మీరు ఒక్ద్వన్పై ఒక్టి వెళ్ుడం ద్వా రా వారు 

క్రపతిసప ందించవచ్చి  లేద్వ రండు లేద్వ మూడు 

సారుు తరాా త కావచ్చి . న్నకు తెలియదు, కానీ 

ఒక్ద్వన్ా  క్రపోత్ హించండి. కొరింథులో ఒక్ 

సహోదరుడు బహిర్ంగ తిరుగ్గబాట్లలో 

జీవిస్తునా్న డు. అతను ఒక్ ర్క్మైన అశీ ుల 

యూన్యన్్లో ఉనా్న డు. పాల్ అనా్న డు, "ఆ 

చరిి న్ సహించవదుద, అది తపుప  తపుప ." (1 

కొరింథీయులు 5) కాబటిు, ఒక్ క్షణం క్రకితం మనం 

మాటాుడుకునా  ఆధాయ తిమ క్ క్రక్మశ్చక్షణను వారు 



పాటించ్చరు. అతను పశి్వ తాుపంతో సప ందించ్చడు. 

కానీ అతను పశి్వ తాుపపడిన తరాా త కూడ్డ 

కొంతమంది సోదరులు మరియు సోదరీమణులు 

అతన్కి వయ తిరేక్ంగా ద్వన్న్ ప్ట్లుకునా్న రు. 

తతూ లితంగా పౌలు ఇలా అనా్న డు, "ఇపుప డు ఆ 

సోదరున్ గ్గరించి, మీరు అతన్న్ క్షమించి 

ఓద్వరిా లి, తద్వా రా అతను మితిమీరిన దుుఃఖంతో 

మన్గిపోడు." (2 కొరింథీయులు 2:7) ఎవా రి పాక్రత 

కేవలం సలహాద్వరుగా మాక్రతమే ఉండదన్ మీరు 

అర్థం చేస్తకున్నా ర్న్ న్రాారించ్చకోండి. 

 

రోమనుు 12లోన్ ఆధాయ తిమ క్ బహుమతులలో, ఇది 

ఎపుప డూ బహుమతిన్ చెపప లేదుఉపదేశము. 

ఎకక డ చూసిన క్రపతి ఒకక రినీ సరిద్ధదదడం 

ఎవ్రి పన్న కాదు. క్రేమపూరా క ద్ధదుదబాటుక్త 

ఎవ్రైనా సానుకూలంగా సప ంద్ధంచ్చనప్పప డు, 

వారిన్న క్రోత్స హంచండి మరియు వారిన్న 

ఆలింగనం చేస్తకండి. 

ఒక్రినొక్రు ఉపదేశ్చంచ్చకోవాలనే ఆజఞ 

అన్ా ంటిక్ంటే క్షుతర్మైనది. ఇది క్షుం, 

క్రపమాదక్ర్ం మరియు ఖరీదైనది, కానీ 

డివిెండ్్లు శ్వశా తమైనవి. మనం 

ఉపదేశ్చంచడ్డన్కి తగినంత క్రశద ా చూపక్పోతే, 

మనం తగినంతగా పటిుంచ్చకోమ. పౌలు ఇలా 

అనా్న డు, “మరియు న్న సహోదరులారా, మీరు 

కూడ్డ మంచితనంతో న్ండి ఉన్నా ర్న్, ్జాఞ నంతో 

న్ండి ఉన్నా ర్న్, ఒక్రినొక్రు 

ఉపదేశ్చంచ్చకోగలర్న్ నేను కూడ్డ మిమమ లాి  

ఒపప ంచ్చను.” 

బహుశ్వ ఈ పాఠం మీ హృదయానా్  తాకి, మీకు 

ఎక్క ెక్క డ ద్వరి మళ్లుంపు అవసర్మో మీ మనస్్త లో 

్జాఞన్ననా్  మళ్లు పుంజుకున్ ఉండవచి్చ . మీ సా ంత 

మనసా్ క్ష మీకు సలహాద్వరుగా ఉండవచ్చి . మీ 

సా ంత మనసా్ క్ష ఈ రోజు కూడ్డ మీతో చెపప ంది, "నేను 

విషయాలను సరిదిద్వద లి. నేను పునరుదరాించబడ్డలి 

లేద్వ దేవున్తో సమాధానపడ్డలి. అమేజింగ్ క్రగేస్ #1312, ్రు్  

్ ు ట, మే 18, 1997 

 

 

 

ఒకరికొకరు సభ్యు లు 

"మనలో క్రపతి ఒక్క రికి అనేక్ అవయవమలతో ఒకే 

శరీర్మ ఉనా ్టేు, మరియు ఈ అవయవమలనాీ  ఒకే 

విధమైన పన్న్ క్లిగి ఉండవు, క్రీస్తునందు 

అనేకులమైన మనమ ఒకే శరీర్మగా 

ఏర్ప ర్చ్చకొనుచ్చనా్న మ మరియు క్రపతి అవయవమ 

ఇతరులందరికి చెందినది." (రోమనుు 12:4) 



అన్ా  ఇతర్ క్రపపంచ మతాలు సాధార్ణంగా తమ 

దేవున్ సా రూపం లేద్వ దర్శ నం గ్గరించి మాటాుడతాయి. 

కానీ స్త్కైసువ మతం యొక్క  క్రపతేయ క్ ్సాథ నం ఏమిటంటే, 

కాలాన్కి మందే ఉన్కిలో ఉనా వాడు మరియు క్రపతిదీ 

సృషిుంచినవాడు మాంసంగా మారి నజరేయుడైన యేస్త 

రూపంలో మానవుడిగా మన మధయ  జీవించ్చడు. ఇది 

స్త్కైసువ మతాన్కి క్రపాథమిక్మైనది మరియు 

క్రపపంచంలోన్ మతాలలో మరక్క డ్డ అలాంటిదేమీ 

లేదు. అది అవతార్ం. 

ఒక్ ర్క్ంగా చెపాప లంటే, అపొసులుల కార్య మలు 1లోన్ 

సా రాున్కి ఆయన ఆరోహణతో యేస్త అవతార్ం 

మగియలేదు. అపార్థం చేస్తకోక్ండి, యేస్త పర్లోకాన్కి 

ఆరోహణమయాయ డు. అతను దేవున్ సింహాసనం యొక్క  

కుడి వైపున కూరిు నా్న డు మరియు క్రపపంచ్చన్ా  

న్నశనం చేయడ్డన్కి మరియు అతన్న్ ఇంటికి 

తీస్తకెళ్ుడ్డన్కి అతను మళ్లు తిరిగి వచేి  వర్కు అతను 

అక్క డే ఉంటాడు. 

మరొక్ కోణంలో యేస్త కొనసాగ్గతుంది. అతను తన 

శరీర్ం, చరిి  యొక్క  అవయవాలలో జీవించడం 

కొనసాగిస్తునా్న డు. "మరియు అతను శరీరాన్కి అధపతి, 

చరిి ." (కొలొస్ యులు 1:18) 

 

చరిి  క్రీ్స్తు శరీర్ం లాంటిదన్ బైిల్ చెపప లేదు. చరిి  

క్రీస్తు శరీరాన్ా  పోలి ఉందన్ చెపప లేదు. ఇది సప షుంగా 

"చరిి  క్రీస్తు శరీర్ం" అన్ ేరొక ంది. అందువలన: 

 

చరిి  ఒక సంసథ కాదు, అద్ధ ఒక జీవి.  

చరిి  ఎవరో మరియు అది ఏమి చేస్తుందో అర్థం 

చేస్తకోవడం చ్చలా అవసర్ం. చరిి  ఒక్ సంసథ కాదు; 

అది ఒక్ జీవి. యేస్త తన శరీర్ అవయవాల దా్వ రా 

జీవించడం, పన్ చేయడం మరియు క్దలడం 

కొనసాగిస్తునా్న డు. "కాబటిు క్రీస్తులో మనమ ఒకే 

శరీరాన్ా  ఏర్ప రుసాుమ." (రోమనుు 12:5) మనం 

యేస్తక్రీస్తు యొక్క  సమకాలీన వయ ీ ుక్ర్ణ. 

కొతు న్బంధన స్త్కైసువ మతం ద్వన్ అసలు భావనకు 

పునరుదరాించబడ్డలంటే, చరిి  పునరుదరాించబడ్డలి 

మరియు సంసాథ గత భావనలను తొలగించ్చలి. మేమ 

చిక్రతాలను వదిలించ్చకోవాలి మరియు చరిి న్ ఒక్ 

సంసథగా చూస్త పదజాలం. క్రీస్తు ్సాథ పంచబడిన చరిి  

ఒక్ జీవి; ఇది క్రీస్తు యొక్క  సజీవమైన మరియు 

చ్చరుకైన శరీర్ం. 

 

క్రీస్తు శరీర భాగాలు చరిి  సభు త్ా ం కాదు 

మళ్లు , కొతు న్బంధన స్త్కైసువ మతం 

పునరుదరాించబడ్డలంటే, శరీర్ సభయ తా ం అంటే 

ఏమిటి అనే అసలు భావన పునరుదరాించబడ్డలి. 



"ఒక్రికొక్రు సభుయ లు" అన్ పాల్ చెపప నట్లుగా వారి 

సరైన అవగాహన అర్థం చేస్తకోవడంపై ఆధార్పడి 

ఉంట్లందన్ నేను నమమ తునా్న ను. రోమనుు 12:5 సరిగాు  

అదే చెబుతుంది, "కాబటిు క్రీస్తులో అనేకులమైన 

మనమ ఒకే శరీరాన్ా  ఏర్ప రుసాుమ." 

ఇపుప డు ఆ పదం, "సభుయ డు" అంటే ఏమిటి? మేమ 

దీన్న్ అన్ా  సమయాలలో ఉపయోగిసాుమ, కాదు, 

చరిి కి సంబంధంచి. మీరు మీ సభయ తాా న్ా  ఇంకా 

ఉంచ్చరా? మీరు ఆ చరిి లో సభుయ లా? ఆ పద్వన్ా  పదే 

పదే వింటూ పెరుగ్గతాం. కానీ మేమ ద్వన్న్ తర్చ్చగా 

ేలవంగా ఉపయోగించ్చమన్ నేను మీకు సూచిసాును. 

చ్చలా తర్చ్చగా "సభుయ డు" అనేది సంసథ సందర్భ ంలో 

ఉపయోగించబడుతుంది మరియు జీవి సందర్భ ంలో 

కాదు. 

న్నకు తేడ్డ ఉదహరించన్వా ండి. "రోటరీ ్క్ ు్ , కివానీస్ 

్క్ ు్  లేద్వ ్సాథ న్క్ గారనా్ ్క్ ు్  చెపప ండి?" అనే సంసథలో 

మంచి సభుయ న్గా ఉండటాన్కి ఏమి అవసర్ం? ఇది 

సాధార్ణంగా మూడు విషయాలను తీస్తకుంట్లంది: 

ఎ) కొన్ా  సమావేశ్వలకు హాజర్వా ండి, అనీా  కాదు, 

చ్చలా వర్కు, 

ి) ్క్ ు్  క్లిగి ఉండగల ఏవైన్న న్యమాలు మరియు 

బైలాలను ఉంచండి మరియు 

సి) మీ బకాయిలు చెలిుంచండి. ఇది చ్చలా అవసర్ం, 

మీరు ్సాథ న్క్ ్క్ ు్  లేద్వ సంసథలో మంచి 

హోద్వలో సభుయ డిగా ఎలా మార్తారు. 

చరిి లో ఒక్ మంచి ్సిథతి సభుయ న్గా ఎలా 

పరిగణంచబడతారు? చ్చలా తర్చ్చగా ఉపయోగించే 

క్రపమాణాలు: 

ఎ) ఒక్రు ఎంత తర్చ్చగా హాజర్వుతారు? 

ి) అతను క్రపమాణాల క్రపకార్ం జీవిసాుడ్డ 

(న్యమాలను పాటించండి) 

సి) అతను క్రపతి ఆదివార్ం దోహదపడతాడ్డ (చెక 

ఇవా ండి). సమాధానం అవును అయితే, వారు సో 

అండ్ సో చరిి లో మంచి సభుయ లు. 

క్రగంథం ఆ ఆలోచనను సవాలు చేస్తుందన్ నేను 

నమమ తునా్న ను. చూడండి, మీరు రోటరీ ్క్ ు్ ్లో మంచి 

సభుయ డు కావచి్చ ; మీరు ్క్ ు్ ్లోన్ క్రపతి ఒక్క రితో 

సన్ా హితంగా మరియు సమక్రగంగా క్ట్లుబడి 

ఉండకుండ్డ కివాన్స్ ్క్ ు్  లేద్వ గారనా్ ్క్ ు్ ్లో మంచి 

సభుయ డిగా ఉండవచ్చి . మీరు మంచి కివాన్యన్ లేద్వ 

రొటేరియన్్గా ఉండటాన్కి ఆ వయ కుులపై 

ఆధార్పడవలసిన అవసర్ం లేదు. శరీర్ సభయ తా ం 

అంటే అది కాదన్ పాల్ చెపాప రు. క్రీస్తు శరీర్ంలో క్రపతి 

అవయవం మరొక్ద్వన్కి చెందినది. లాయ ండ్ క్రపాీ ుస్ ్క్ ు్  

చ్చటూు  ఉనా  చ్చలా చరిి లు వారి సమేమ ళ్న్నలలో 

సభయ తాా న్ా  పొంద్వలన్ నేను సూచిసాును. వారు తమను 



తామ "ఒక్రికొక్రు సభుయ లు"గా పరిగణంచరు. 

 

ఇట్లక్ కుపప కూ, గోడకు సిమెంట్లతో క్టిున ఇట్లక్కూ 

ఉనా  తేడ్డ లాంటిది. ఇట్లక్ల కుపప  క్న్సక ు కాలేదు. 

ఇట్లక్లను రూపొందించిన క్రపయోజనం కోసం ఏది 

ఉపయోగపడుతుంది? ఇట్లక్ల కుపప లా, లేద్వ గోడగా 

తీరిి దిదిదన ఇట్లక్లా? ఇట్లక్ను దొంగిలించడం ఏ 

దృష్ుంతంలో స్తలభం? చ్చలా చరిి లలో బోధకులు 

మరియు పెదదలు సిమెంట్ల లేన్ ఇట్లక్లను ేరి్ డం 

ద్వా రా పనులు చేయడ్డన్కి క్రపయతాి స్తునా్న రు 

మరియు దెయయ ం లోపలికి వచిి  ఆ ఇట్లక్లలో 

ఒక్ద్వన్న్ దొంగిలించడం గ్గరించి ఆందోళ్న 

చెందుతారు. అది శరీర్ం యొక్క  ఆలోచన. 

మీకు తెలియకుండ్డనే మీరు మీ భౌతిక్ శరీర్ంలోన్ 

అవయవాన్ా  కోలోప రు, అవున్న? న్నకు అబ్ె ంట 

మైంెడ్ పలులు ఉనా్న ర్న్ న్నకు తెలుస్త, కానీ 

నేన్సపుప డూ ఒక్రి వైపు చూసి "నీ చెయియ  ఎక్క డికి 

వెళ్లు ంది?" "న్నకు తెలియదు, నేను ఈ రోజు ఉదయం 

వెళ్లు నపుప డు న్న దగ ుర్ ఉంది." కానీ శరీర్ంలో, సభుయ లు 

చ్చలా అనుసంధాన్ంచబడి ఉన్నా రు, అవి దూర్ంగా 

ఉండవు, అవి అదృశయ ం కావు. అదీ విషయం. స్త్కైసువులు 

శరీర్ సభుయ లు. క్రీస్తులో మనలిా  క్రబతికించ్చలంటే అదే 

కావాలి. 

 

"శరీర్ం ఒక్ యూన్ట, అయినపప టిీ అది అనేక్ 

భాగాలతో రూపొందించబడింది; మరియు ద్వన్ అన్ా  

భాగాలు అనేక్మైనపప టిీ, అవి ఒకే శరీరాన్ా  

ఏర్ప రుసాుయి. అది క్రీస్తుతో కూడ్డ ఉంది. 

మనమందర్ం ఒక్ ఆతమ  ద్వా రా ఒకే శరీర్ంలోకి 

బాపుసమ ం తీస్తకునా్న మ - యూదులైన్న లేద్వ. క్రగీకులు, 

బాన్సలు లేద్వ సా తంక్రతులు - మరియు మనందరిీ 

క్రతాగడ్డన్కి ఒకే ఆతమ  ఇవా బడింది. 

 

"ఇపుప డు శరీర్ం ఒక్ భాగంతో కాకుండ్డ అనేక్ భాగాలతో 

న్రిమ తమైంది. 'నేను చేయి కానందున, నేను శరీరాన్కి 

చెందినవాడిన్ కాదు' అన్ పాదం చెితే, అది ఆ కార్ణం 

చేత అది భాగమై ఉండదు. మరియు చెవి, 'నేను క్నాు  

కానందున, నేను శరీరాన్కి చెందినవాడిన్ కాదు' అన్ 

చెితే, ఆ కార్ణంగా అది శరీర్ంలో భాగం కావడం 

మానేయదు, శరీర్ం మొతుం క్నాు  అయితే, ఎక్క డ 

ఉంట్లంది విన్కిడి శకి ు ఉంద్వ?శరీర్మంతా చెవి అయితే, 

వాసన ఎక్క డ ఉంట్లంది?కానీ న్జాన్కి భగవంతుడు 

శరీర్ంలోన్ క్రపతి అవయవాలను తాను కోరుకునా ట్లుగా 

అమరిా డు.అవి ఉంటే అన్ా  ఒక్ భాగం, శరీర్ం ఎక్క డ 

ఉంట్లంది?అలాగే, చ్చలా భాగాలు ఉన్నా యి, కానీ ఒక్ 

శరీర్ం. 

 



"క్నాు  చేతితో, 'న్నకు నువుా  అవసర్ం లేదు' అన్ 

చెపప లేవు. మరియు తల పాద్వలతో, 'న్నకు నువుా  

అవసర్ం లేదు!' దీన్కి విరుదంాగా, శరీర్ంలో 

బలహీనంగా ఉనా ట్లు అన్పంచే భాగాలు 

అన్వార్య మైనవి మరియు తకుక వ గౌర్వనీయమైనవి 

అన్ మనం భావించే భాగాలను మేమ క్రపతేయ క్ గౌర్వంతో 

చూసాుమ. క్రపతేయ క్ చికిత్ .కానీ భగవంతుడు శరీర్ంలోన్ 

అవయవాలను క్లిప, లేన్ అవయవాలకు ఎకుక వ 

గౌర్వం ఇచి్చ డు, తద్వా రా శరీర్ంలో విభజన 

జర్గకూడదు, కానీ ద్వన్ భాగాలు ఒక్ద్వన్కొక్టి 

సమానమైన క్రశద ా క్లిగి ఉండ్డలి.ఒక్ భాగం ఉంటే 

బాధపడుతుంది, క్రపతి భాగం ద్వన్తో బాధపడుతుంది; 

ఒక్ భాగం గౌర్వించబడితే, క్రపతి భాగం ద్వన్తో 

సంతోషిస్తుంది. 

"ఇపుప డు మీరు క్రీస్తు శరీర్ం, మరియు మీలో క్రపతి 

ఒక్క రూ ద్వన్లో భాగం." (1 కొరింథీయులు 12:12-27) 

శరీర సభు త్ా ం యొకక  అరథం యొకక  చ్చక్తక లు. 

2. సభయ తా ం డిపెంెనీ్ న్ క్లిగి ఉంట్లంది.  

శరీర్ సభయ తా ం అనే భావన ఏ స్త్కైసువుడూ తనంతట 

తానుగా సమర్థవంతంగా పన్చేయలేడన్ అర్థం 

చేస్తకోవడంలో సహాయపడుతుంది. న్న చేతికి చ్చలా 

ఇషుం. నేను ద్వన్న్ తాక్డ్డన్కి, సూచించడ్డన్కి, 

క్రగహించడ్డన్కి, క్రవాయడ్డన్కి మరియు అన్ా  ర్కాల 

విషయాల కోసం ఉపయోగిసాును. ఇది న్న శరీరాన్కి 

అతుకుక పోయినంత కాలం న్నకు చ్చలా 

ఉపయోగక్ర్ంగా ఉంట్లంది. కానీ అది ఇక్పై న్న 

శరీరాన్కి జోడించబడన్ క్షణం, అది ఇక్పై న్నకు 

ఉపయోగపడదు. వాసువాన్కి, అది వేరు చేయబడితే 

కుళ్లు పోవడం మరియు క్షీణంచడం 

క్రపార్ంభమవుతుంది. 

సరిగాు  అదే విధంగా శరీర్ం వెలుపల ఉనా  

స్త్కైసువులు క్షీణసాురు. మీరు క్రపతి ఆదివార్ం 

సమావేశమవా వచ్చి , ప్పఠంలో కూరిో వచ్చి , మీ 

డబుో ను కూడ్డ ఇవా వచ్చి , కానీ, అది మాక్రతమే 

ఆధాయ తిమ క్ క్షీణతను న్రోధంచదు. క్షయం 

న్రోధంచడ్డన్కి మీరు తపప న్సరిగా శరీరాన్కి 

సమక్రగంగా క్న్సక ు అయి ఉండ్డలి. మీరు క్న్సక ు అయి 

ఉండ్డలి. మీ గ్గరించి సమక్రగంగా క్రశద ా వహించే, 

మీకు తెలిసిన మరియు మిమమ లిా  క్రక్మం 

తపప కుండ్డ తన్ఖీ చేస్త కొంతమంది వయ కుులు 

మీకు ఉండ్డలి. 

 

శరీర్ంలోన్ క్రపతి సభుయ న్కి వారు క్రపారి థంచే 

సమూహం అవసర్ం, వయ కి ుగతంగా ఒక్రితో ఒక్రు 

పంచ్చకుంటారు, వినండి మరియు అవసర్మైన 



సమయంలో వెంటనే క్రపతిసప ందిసాురు, వారు 

నేరుగా క్రేమించే మరియు పోషించే వయ కుులు. మీకు 

అది అవసర్ం లేదన్ మీరు అనుకుంటే, 

అపొసులుడైన పౌలు మీతో ఏీభవించలేదు 

ఎందుక్ంటే అతను "క్నాు  చెవితో చెపప లేవు, 'న్నకు 

నువుా  అవసర్ం లేదు'. మరియు తల పాదంతో, 

'న్నకు నువుా  అవసర్ం లేదు' అన్ చెపప లేవు." శరీర్ 

సభయ తా ం ఎలా పన్ చేస్తుందో కాదు. 

సాా తంక్రతయ ం అమెరిక్న్ ధర్మ ం, కానీ అది స్త్కైసువ 

ధర్మ ం కాదు. కొనా్ సారుు మనం మన సంసక ృతిలో 

మంచి అమెరిక్న్ విలువ అయిన ఏదైన్న మంచి 

క్రకిసిుయన్ విలువగా ఉండ్డలన్ భావిసాుమ; తర్చ్చగా 

ఇది, కానీ కొనా్ సారుు అది కాదు. కొనా్ సారుు 

అమెరిక్నుుగా, మన సాా తంక్రతయ ం గ్గరించి 

క్రపగలాభ లు పలుకుతామ. స్త్కైసువులు లేఖన్నల 

సాా తంక్రతయ ం గ్గరించి క్రపగలాభ లు పలక్కూడదు, 

కానీ మన ఆధాయ తిమ క్ ఆరోగయ ం కోసం దేవుడు 

మరియు శరీర్ంపై ఆధార్పడతార్న్ క్రపగలాభ లు 

పలకాలి. శరీర్ం ఒక్ద్వన్కొక్టి సా తంక్రతంగా 

ఉండేలా తయారు చేయబడలేదు. 

మీరు ఎపుప డైన్న చెడుగా ఉనా  ఆహారాన్ా  తిన్నా రా? 

ఆహార్ం న్జంగా చెడదాి కాదు; ఆ ఆహార్ం మీద కొన్ా  

బాయ ీ ురియా చేరింది. ఒక్ సారి నేను చికెన్ మక్క  

తినా్న ను. అది న్న క్డుపులోకి రాగానే గాయ స్త్సిుక 

జూయ స్్లు ఆ చికెన్్కి, చికెన్్లోన్ బాయ ీ ురియాతో 

క్లిశ్వయి. బాీ ురియా క్డుపులోన్ గాయ స్త్సిుక 

జూయ స్్లకు, "అయోయ , మీరు ఎలా చేసాురు? మేమ 

మీకు ఏమి చేసాుమ?" జఠర్ ర్సాలు బాీ ురియాతో 

"లేదు, మీకు అర్థం కాలేదు, ఇది మేమ మీ కోసం 

చేయబోతునా్న మ. మేమ మిమమ లిా  క్రిగించి, ఈ 

కోడితో పాట్ల మిమమ లిా  విచిఛ నా ం చేయడ్డన్కి 

మరియు క్రక్మంగా మిమమ లిా  ఎక్క డికి 

శోషించడ్డన్కి ఇక్క డ ఉనా్న మ. మీరు ఈ శరీర్ంలో 

భాగమైపోతారు." బాీ ురియా చెపప ంది, "అయోయ , 

వదుద, వదుద, నేను అలా చేయాలనుకోను. చూడు 

నేను న్న గ్గరిుంపును న్లుపుకోవాలనుకుంట్లనా్న ను. 

మీరు ననాు  విచిఛ నా ం చేయడం న్నకు ఇషుం లేదు. 

నేను అలాగే ఉండ్డలనుకుంట్లనా్న ను." జఠర్ 

ర్సాలు చెపాప రు, "లేదు, మీకు అర్థం కాలేదు, ఇది 

ఇక్క డ పన్ చేస్త విధానం కాదు; మేమ క్రపతిదీ 

విచిఛ నా ం చేసాుమ, తదా్వ రా మనం ఒక్ యూన్ట, 

మనం శరీర్ంలో భాగం." బాీ ురియా చెపప ంది, 

"లేదు, మీరు ననాు  విచిఛ నా ం చేయడం లేదు." 

జఠర్ ర్సాలు, "అలాగే, మేమ మిమమ లిా  విచిఛ నా ం 

చేయక్పోతే, మీరు శరీరాన్ా  వదిలివేయండి." 

ద్వద్వపు అర్రాాక్రతి మేమ బాయ ీ ురియాను చ్చలా 

అసహయ క్ర్మైన రీతిలో బహిషక రించ్చమ. 



మీరు పాయింట చూసారా? ఒక్ శరీర్ంలో, మీరు 

ద్వన్పై ఆధార్పడిన శరీర్ంతో క్లిసిపోతారు, లేద్వ 

మీరు వెళ్లుపోతారు. మన శరీరాలు సంపూర్ ి

సాా తం్రాయ న్ా  తట్లుకునేలా 

రూపొందించబడలేదు. బైిల్్లోన్ సా తంక్రత చరిి  

క్థ మీకు గ్గరుుంద్వ? ద్వన్ ేరు లవొదిక్య. వారు 

ద్వన్న్ పూరిుగా క్లిగి ఉనా్న ర్న్ వారు అనుకునా్న రు, 

మరియు యేస్త వారితో క్రపక్టన 3లో ఇలా అనా్న డు, 

మీరు ధనవంతులన్ మరియు మీకు ఏమీ అవసర్ం 

లేదన్ మీరు అంట్లనా్న రు, కానీ మీరు ఏమి 

చేయాలో నేను మీకు చెపాును: "మీరు దౌరాభ గ్గయ లు, 

దయనీయులు, ేదవారు, గ్గడి,ా మరియు నగా ." 

అతను ఏమి చేయబోతునా్న డన్ చెపాప డు? "నేను 

న్నాు  న్న నోటి నుండి చిమమ తాను." క్రపజలారా, 

ఒక్రికొక్రు అవసర్ం లేకుంటే మనం క్రీస్తు 

శరీర్ంలో లేమ. మనకు ఒక్రికొక్రు అవసర్ం 

లేక్పోతే, మనం శరీర్ంలో లేమ. 

4. సభయ తా ం సమానతాా నా్  నొకిక  చెబుతుంది.  

"మనలో క్రపతి ఒక్క రికి అనేక్ అవయవమలతో ఒకే 

శరీర్మ ఉనా టేు, మరియు ఈ అవయవమలనీా  

ఒకే విధమైన పన్న్ క్లిగి లేనటేు, క్రీస్తునందు 

అనేకులమైన మనమ ఒక్ శరీర్మను 

ఏర్ప ర్చ్చకొందుమ, మరియు క్రపతి అవయవమ 

అందరికి చెందినది." (రోమనుు 12: 4-5) ఆ క్రపక్ర్ణం 

యొక్క  సందర్భ ం రోమనుు 12: 3 "న్నకు ఇచిి న 

దయతో నేను మీలో క్రపతి ఒక్క రిీ చెపుునా్న ను: మీ 

గ్గరించి మీ గ్గరించి ఎకుక వగా ఆలోచించక్ండి, 

బదులుగా మీ గ్గరించి ఆలోచించండి. దేవుడు మీకు 

ఇచిి న విశా్వ సం యొక్క  కొలతకు అనుగ్గణంగా 

తెలివిగా తీరుప  చెపప ండి." ఎందుకు? 

మనమందర్ం శరీర్ంలోన్ భాగాలు మాక్రతమే కాబటిు 

అతను ఇలా చెపాప డు. 

ఊపరితితుుల చిక్రతాన్ా  మీరు ఎపుప డైన్న చూశ్వరా? 

మీరు ఎపుప డైన్న కాలేయం చిక్రతాన్ా  చూశ్వరా? వారు 

చ్చలా అందంగా లేరు, అవున్న? నేను వాటిన్ 

పటిుంచ్చకోను. నేను అందమైన చేతి చిక్రతాన్ా  లేద్వ 

అందమైన మఖాన్ా  చూడ్డలనుకుంట్లనా్న ను. 

కానీ దేవుడు ఉదేదశపూరా్ క్ంగా ఏమి చేసాడు, 

క్న్పంచే భాగాలను వారు చేస్త పన్న్ 

అనుమతించేలా క్న్పంచన్ తకుక వ దృషిుగల 

భాగాలను రూపొందించ్చరు. నేను ఊపరితితుుల 

క్ంటే మఖాన్ా  చూడ్డలన్ మీకు తెలుస్త. కానీ 

ఊపరితితుులు పన్ చేయక్పోతే మఖం చ్చలా 

అసహయ ంగా ఉంట్లంది. 

కొందరు వయ కుులు క్రీస్తు శరీర్ంలో క్న్పంచే 



భాగాలను అనుకుంటారు; అనగా, బోధకులు 

మరియు ఉపాధాయ యులు, శరీర్ంలోన్ ఇతర్ 

వయ కుుల క్ంటే చ్చలా మఖయ మైనవి. అలా కాదు, 

గ్గంె లేద్వ ఊపరితితుుల క్ంటే మఖం క్ంటే 

మఖయ మైనది కాదు. వాసువాన్కి క్న్పంచే భాగాలు 

మాక్రతమే పన్ చేయగలవు, ఎందుక్ంటే శరీర్ంలోన్ 

అనేక్ అదృశయ  భాగాలు అనీా  క్లిసి తమ 

అవసర్మైన పన్తీరును న్రా్ హిసాుయి. శరీర్ంలోన్ 

అన్ా  అవయవాలు మఖయ మైనవి అన్ చూడండి; 

అందుకే మేమ ఒక్రి గ్గరించి ఒక్రు క్రశదా 

వహిసాుమ. 

కానీ ్క్ ు్ ్లు మరియు సంసథలు ఆ విధంగా 

పన్చేయవు. వారికి సోపానక్రక్మం, పెకింగ్ ఆర్రా్డ్ 

లేద్వ పర్మిడ్ ఉన్నా యి. ్క్ ు్ ్లు ఈ సూక్రతంపై 

పన్చేసాుయి. దృశయ మానత క్రపామఖయ తతో సమానం. 

మీరు నమమ క్పోతే, వారిషక్ ్క్ ు్  డినా ర్డ్్కి వెళ్ుండి. ఆ 

్క్ ు్ ్లో అతయ ంత మఖయ మైన వయ కుులు ఎవరో 

తెలుస్తకోవాలనుకుంట్లన్నా రా? ఇది స్తలభం, 

హెడ్ టేబుల్ వదద ఎవరు ఉన్నా రో చూడండి. ఆ 

పోడియం వదద ఎవరు న్లబడతారు, ఎవరు పదే పదే 

మాటాుడబోతునా్న రు? వారు క్రపధాన క్హున్నలు, 

వారు మరింత మఖయ మైనవారు. ్క్ ు్  మరియు చ్చలా 

సంసథలలో, దృశయ మానత క్రపామఖయ తతో సమానంగా 

ఉంట్లంది, కానీ శరీర్ం ఆ విధంగా ఆలోచించదు. 

ఏదైన్న ఉంటే, శరీర్ంలో క్న్పంచే భాగాల క్ంటే 

తకుక వగా క్న్పంచే భాగాలు చ్చలా మఖయ మైనవి. 

పాల్ 1 కొరింథీయులకు 12 మగింపులో చెపాప డు, 

మరియు ఒక్ భాగం బాధంచినపుప డలాు , అది 

పెదదదైన్న, చినా దైన్న, క్న్పంచిన్న లేద్వ 

క్న్పంచక్పోయిన్న పరాా లేదు; క్రపతి భాగం ద్వన్కి 

సహాయం చేస్తుంది. 

నేను ఊహకు అందన్ పన్వాడిన్ కాదు. ఇది చ్చలా 

సంవత్ రాల క్రకితం జరిగింది మరియు నేను 

ఇపుప డు పన్వాడుగా ఉండక్పోవడ్డన్కి కార్ణం. 

నేను గాయ రేజీలో ఏదో కొట్లుకుంటూ, షెల్ూ  పెట్లుకున్, 

అక్క డ స్తతిువేస్తకుంటూ కూరుి నా్న ను. న్నకు 

కొంచెం ఆతమ విశా్వ సం వచిి ంది మరియు నేను గోరు 

కొటాును. ఇది తపుప  గోరు. ఇది న్న సూక్షమ చిక్రతం. 

మీరు ఎపుప డైన్న అలా చేశ్వరా? మీరు 

థం్్న్సయిల్్ను పగలగొటాు రు, ర్క్ ుం బయటకు 

వసోుంది మరియు అది విరిగిపోయింద్వ అన్ మీరు 

ఆలోచిస్తునా్న రు. మీరు "ఎందుకు తెలివితకుక వ 

పన్, ఇది మీ సా ంత తపుప . నేను మిమమ లిా  అక్క డ 

క్రవేలాడదీయడ్డన్కి అనుమతిసాును మరియు 

బహుశ్వ మీరు కుళ్లు పోవచ్చి " అన్ మీరు అనుకోరు 

లేద్వ చెపప రు. లేదు! క్రపతిదీ న్నీ వయ వసథను 

దెబో తీస్తుంది మరియు శరీర్ం అంతటా అలార్ం 



పంపుతుంది మరియు లాలాజల క్రగంథులు తక్షణ 

EMT లాగా పన్చేసాుయి-కాళ్ళు  అంబులెన్్ , అవి 

బాక్రతూమ్స్కు పరిగెతుడం క్రపార్ంభసాుయి మరియు 

వాయిస్ సైర్న్ "OWWWWW!" "చినా  బొటన వేలికి 

సహాయం చేయి, చినా  బొటన వేలికి సహాయం 

చేయి, చినా  బొటన వేలికి సహాయం చేయి" అన్ 

శరీర్మంతా చెపప డం క్రపార్ంభస్తుంది. ఓహ్, అది 

చివర్కు ఉపశమనం క్లిగించినపుప డు, మీరు ఇలా 

అంటారు, "ఓహ్, అది చ్చలా మంచిది, అది 

శరీర్ంలో పన్ చేస్త విధానం." మీరు న్నకు 

చెందినవారు కాబటిు నేను మిమమ లాి  

మఖయ మైనవిగా భావిస్తునా్న ను. స్త్కైసువులు 

ఒక్రికొక్రు చెందినవారు మరియు ఇషుపడిన్న 

ఇషుపడక్పోయిన్న, నేను మీకు చెందినవాడిన్. 

మేమ ఒక్ శరీర్ం-చేతి మరియు చేయి, కాలు 

మరియు పాదం, క్నాు  మరియు మెదడు. 

 

5. సభయ తా ం ఐక్య తను కోరుతుంది. 

  

1 కొరింథీయులకు 12:12లో పౌలు ఇలా అనా్న డు, 

"శరీర్ం ఒక్ యూన్ట, అది అనేక్ భాగాలతో 

రూపొందించబడింది." అమెరిక్న్ ్సాు ండర్డ్ ా ఇలా 

చెపప ంది, "అనేక్ అవయవాలు ఉనా పప టిీ శరీర్ం 

ఒక్టి." దేవుడు మీ శరీరాన్ా  ఉదేదశపూరా్ క్ంగా 

రూపొందించ్చడు. సామర్సాయ న్ా  క్రేమించడం 

మరియు అసమమ తిన్ దాే షించడం. 

 

నేను ఈ భౌతిక్ దృష్ుంతాలను వయ కి ుగతంగా 

ఉపయోగిసూు  ఉంటాను, కానీ అవి న్నకు బాగా 

తెలిసినవి మరియు మేమ శరీర్ం గ్గరించి 

మాటాుడుతునా్న మ. కొంత కాలం క్రకితం నేను 

బాసెక ట్బాల్ గేమ్స్లో ఉనా్న ను, బహుశ్వ నేను ఆడే 

చివరి బాసెక ట్బాల్ గేమ్స. నేను ఒక్ మార్ుంలో 

వెళ్ళతునా్న ను, ఎడమ పాదం న్నటాను మరియు 

శరీర్ం మొతుం ఎడమవైపుకు వెళ్ళతోంది, కానీ ఈ 

మోకాలి నుండి క్రకిందికి, న్ర్యిించ్చకుంది, లేదు , 

నేను ఎక్క డ ఉనా్న నో అక్క డే ఉండబోతునా్న ను. 

అపుప డు అది జరిగింది - ఏదో తగిలింది. చూడండి, 

శరీర్ం అసమానతను సహించదు. సభుయ లు 

ఒక్రికొక్రు వయ తిరేక్ంగా వెళ్లు పర్సప ర్ం 

పోరాడినపుప డు శరీర్ం ద్వన్న్ దాే షిస్తుంది. 

 

స్త్కైసువుల జీవితాలోు  యేస్త అవతార్ం కొనసాగాలన్ 

దేవుడు కోరుకుంట్లనా్న డు. మన జీవితాలోు  యేస్త 

జీవించడ్డన్ా  క్రపపంచం చూడ్డలన్ ఆయన 

కోరుకుంట్లనా్న డు. శరీర్ంలో విభజన క్ంటే వేగంగా 

లేద్వ పూరిుగా యేస్త అవతార్ం యొక్క  ఉదేదశ్వయ నా్  

ఏదీ న్నశనం చేయదు. అందుకే పౌలు అనా్న డు 

"శ్వంతి బంధం ద్వా రా ఆతమ  యొక్క  ఐక్య తను 



ఉంచడ్డన్కి క్రపతి క్రపయతా ం చేయండి." 

(ఎఫెరయులు 4:3) 

ఐక్య తకు క్ృషి అవసర్ం, కాద్వ? భౌతిక్ శరీర్ం బాగా 

పన్ చేయడ్డన్కి పన్ మరియు క్రక్మశ్చక్షణ అవసర్ం. 

చరిి న్ న్ర్ంతర్ అవతార్ంలో జీవించకుండ్డ 

ఉంచ్చలన్ దెయయ ం ఆవేశంగా 

న్శి యించ్చకునా ట్లు మీకు హామీ ఇవా వచి్చ . 

అతను మమమ లిా  ఎలా మూసివేయాలన్ 

క్రపయతిా స్తునా్న డ్మ మీకు తెలుసా? ఎవరో చెపాప రు, 

"సరే, తపుప డు సిదా్వంతం ద్వా రా." అవును. అతను 

వీలైతే ద్వన్న్ ఉపయోగిసాుడు. కానీ న్న మాట 

వినండి, క్రపతి ఒక్క  చరిి  తపుప డు సిదా్వంతాన్కి 

పడిపోవడ్డన్ా  మీరు చూసాురు, 50 మంది చీలిక్ 

మరియు విభజన సూూ రి ుతో న్నశనమైనట్లు మీరు 

చూసాురు. "మనం ఆతమ  యొక్క  ఐక్య తను 

ఉంచడ్డన్కి క్రపతి క్రపయతా ం చేయాలి." 

క్రపాకి ుక్ల్్గా అంటే ఏంటో తెలుసా? గాసిప్్లకు 

దూర్ంగా ఉండటాన్కి అన్ా  క్రపయతాా లు 

చేయండి. ఇక్క డ వేరొక్రి పటు అసూయపడకుండ్డ 

అన్ా  క్రపయతాా లు చేయండి. అనుమాన్నసప దంగా 

ఉండకుండ్డ అన్ా  క్రపయతాా లు చేయండి అన్ 

అర్థం. మీకు ఏదైన్న తెలియక్పోతే, అడగండి 

మరియు ఊహాగాన్నలు చేయకుండ్డ అన్ా  

క్రపయతాా లు చేయండి. శరీర్ంలో అసమమ తిన్ 

తెచిే  దేన్కైన్న దూర్ంగా ఉండటాన్కి అనా్  

క్రపయతాా లు చేయండి. తనతో పోరాడే ఏ శరీర్మూ 

ఆరోగయ ంగా ఉండదు. 

అమూలయ మైన కొన్ా  భౌతిక్ శరీరాలు బయట ఏదో 

ఒక్ద్వన్తో న్నశనం చేయబడతాయి. తుపాీ 

ేలడం, బాంబు ేలడం లేద్వ కారు ధా ంసం వలు 

ధా ంసమైన మృతదేహాలు చ్చలా లేవు; కొనా్  

ఉన్నా యి, కానీ చ్చలా కాదు. చ్చలా శరీరాలు ఎలా 

చన్పోతాయి? చ్చలా శరీరాలు లోపల నుండి 

చన్పోతాయి. వారు కాయ న్ ర్డ్, గ్గంెపోట్ల లేద్వ 

స్త్సోు క్  కార్ణంగా మర్ణసాురు. శరీర్ం తనకు తానుగా 

యుదా్వన్కి దిగడం వలు చ్చలా మంది చన్పోతారు. 

శరీర్ంలోన్ సభుయ లు ఐక్య త పటు తమ న్బదతాను 

కోలోప యినందున చ్చలా చరిి లు ఎలా న్నశనం 

చేయబడా్డయి. 

అంటే అపుప డపుప డు శరీర్ం యొక్క  ఐక్య తకు 

భంగం క్లిగించే వారిన్, స్తన్ా తంగా, క్రేమగా 

మరియు శ్వంతి సూూ రి ుతో ఎదురోక వాలి. కానీ శ్వంతి 

బంధంలో ఆతమ  యొక్క  ఐక్య త చ్చలా మఖయ మైనది, 

"మీరు ద్వన్న్ ఉంచడ్డన్కి క్రపతి క్రపయతా ం 

చేయండి" అన్ పౌలు చెపాప డు. 



సారాంశంలో, శరీర్ంలో సభయ తాా న్ా  క్లిగి ఉండటం 

అంటే ఏమిటో మనం బైిల్్గా ఆలోచించడం 

నేరుి కోవాలి. మీరు మీ ్సాథయిలో వయ కి ుగతంగా ఎలా 

చేసాురు? మగింపును చూడండి, మేమ 

మూసివేస్తటపుప డు రండు ఆలోచనలు. 

3. మీ సా ంత్ క్రపమేయాన్ని  అంచనా వేయండి  

మీరు ఎలాంటి సభయ తాా న్ా  క్లిగి ఉన్నా రు? సంసథ 

లేద్వ జీవి? శరీర్ం లేద్వ ్క్ ు్ ? మీరు బైిల్ 

సంబంధమైన ద్వన్ కోసం సౌక్ర్య వంతమైన ఏదైన్న 

క్రపతాయ మాా యం చేసారా? క్రపతి ఒక్క రూ మీ 

సభయ తాా న్ా  ఆచరిస్తు చరిి  ఎంత ఆరోగయ ంగా 

ఉంట్లంది? 

చేతులు, కాళ్ళు , తల, చెవులు మరియు క్ళ్ ుతో క్రీస్తు 

శరీర్ంగా చరిి  గ్గరించి పాల్ యొక్క  దృష్ుంతం 

ద్వా రా నేను గమన్ంచిన వాటిలో ఒక్టి. అతను 

సాా యువుల గ్గరించి కూడ్డ మాటాుడతాడు, కానీ 

అతను ఎపుప డూ కొవుా  గ్గరించి ఏమీ చెపప లేదు. 

టిఅతను పరిశుదా్వతమ  బలంగా మరియు సనా గా 

ఉండ్డలన్ కోరుకుంటాడు మరియు చ్చటూు  

తిరుగ్గతూ ఉండకూడదు. ఇపుప డు మీలో కొందరు 

బాధపడుతున్నా ర్న్ న్నకు తెలుస్త, మరియు మీరు 

సా సథత పొంద్వలన్ కోరుకుంట్లన్నా రు. మీరు 

సా సథత పొందవలసి ఉంట్లంది, కానీ మీరు శరీర్ం 

మరియు ద్వన్ ద్వా రా క్రపవహించే ర్క్ ుం ద్వా రా 

సా సథత పొందినపుప డు, మీరు మీ పాక్రతను 

వైదుయ న్గా తీస్తకుంటారు. మీరు ఏమీ చేయకుండ్డ 

చ్చటూు  తిరుగ్గతూ ఉండక్ండి. 

4. చొరవ్ భావించండి.  

ఎవరైన్న మిమమ లిా  ఏదైన్న చేయమన్ అడిగే వర్కు 

వేచి ఉండక్ండి. చ్చటూు  కూరుి నా పుప డు శరీరాలు 

ఆకార్ంలోకి రావు, అవున్న? మీరు ఆ సోాలో 

కూరిో క్ండి మరియు అక్సామ తుుగా ఆక్ృతిన్ 

పొందండి. దీన్కి క్రక్మశ్చక్షణ అవసర్ం; అది పన్ 

పడుతుంది. క్రీస్తు దేహంలో కూడ్డ అదే ఉంది. ఇది 

సాధార్ణ తన్ఖీతో క్రపార్ంభమవుతుంది. మిమమ లాి  

మీరు పరీక్షంచ్చకోండి మరియు "నేను ఉండ్డలి్ న 

వయ కి ున్న? నేను ఏ క్రక్మశ్చక్షణను దర్ఖాస్తు 

చేస్తకోవాలి?" మీరు ఇపుప డు ఆధాయ తిమ క్ ఆహారాన్ా  

తిన్నలి, పరిచర్య లో పాలొునడం ద్వా రా వాయ యామం 

చేయాలి. 

మీరు స్త్కైసువులు కాక్పోతే, మరియు మీరు అలాంటి 

శరీర్ సభుయ న్గా ఉండ్డలనుకుంటే, దేవుడు ఏమి 

కోరుకుంట్లన్నా డ్మ అర్థం చేస్తకోండి. ఆయనపై మీ 

నమమ కాన్ా  మరియు విశా్వ సాన్ా  ఉంచండి, మీ 



పాపాలకు క్రపాయశి్చ తుం చేయడ్డన్కి శరీర్ధర్మ ంగా 

భూమిపైకి వచిి న యేస్త దేవుడన్ మీ నమమ కాన్ా  

ఒపుప కోండి, మీ పాపపు మారాులను విడిచిపెటిు వారికి 

చన్పోండి. బాపుజంలో అతన్తో ఖననం చేయబడి, 

మిమమ లిా  కొతు సృషిుకి పెంచడ్డన్కి మరియు అతన్ 

శరీరాన్కి, అతన్ చరిి కి మిమమ లిా  జోడించడ్డన్కి 

అతన్ా  అనుమతించండి. అదే ఒక్రోజు క్రీస్తు 

తనతో పాట్ల పర్లోకాన్కి తీస్తకెళ్ుబోతునా  

శరీరాన్ా . 

 

బహుశ్వ మీరు భగవంతున్ వదదకు తిరిగి రావాలి, 

ఆధాయ తిమ క్ అన్నరోగయ ం నుండి పునరుదరాించబడ్డలి 

మరియు అతన్ ర్కాునా్  మళ్లు పంపంగ్ చేయాలి, 

తద్వా రా మీరు శరీర్ంలో చ్చరుకైన, ీలక్మైన మరియు 

ఆధార్పడిన భాగం అవుతారు. మీరు అలా ఉండ్డలన్ 

మేమ కోరుకుంట్లనా్న మ. అమేజింగ్ క్రగేస్ #1308, ్రు్  ్ ు ట, 

ఏక్రపల్ 6, 1997 

 

 

 

 

 

 


