
ఒక ప్రామిస్ నిరీక్షణ 
ఆదివారం డిసెంబర్ 18, 2022

లూకా 1:26-38; మాథ్యూ 1:18-24 (NIV) 
లూకా 1:26-38 (NIV)
26 ఎలిజబెత్ గర్భం దాల్చిన ఆరవ నెలలో, దేవుడు గాబ్రియేలు దేవదూతను గలిలయలోని నజరేతు అనే పట్టణానికి 
పంపాడు, 27 దావీదు వంశస్థుడైన జోసెఫ్ అనే వ్యక్తితో వివాహం చేస్తానని వాగ్దానం చేసిన ఒక కన్యకు. ఆ 
కన్య పేరు మేరీ. 28 దేవదూత ఆమె దగ్గరకు వెళ్లి, “అత్యంత దయగలవాడా! ప్రభువు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు.” 
29 అతని మాటలకు మేరీ చాలా కలత చెందింది మరియు ఇది ఎలాంటి శుభాకాంక్షలు అని ఆలోచించింది. 30 అయితే 
దేవదూత ఆమెతో, “మేరీ, భయపడకు; మీరు దేవుని దయ పొందారు. 31 నీవు గర్భం దాల్చి ఒక కొడుకును కంటావు, 
అతనికి యేసు అని పేరు పెట్టాలి. 32 అతడు గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమారుడని పిలువబడును. ప్రభువైన దేవుడు 
అతనికి అతని తండ్రి దావీదు సింహాసనాన్ని ఇస్తాడు, 33 అతను యాకోబు సంతతిపై శాశ్వతంగా పరిపాలిస్తాడు; 
అతని రాజ్యం అంతం కాదు." 34 “ఇది ఎలా ఉంటుంది,” మరియ దేవదూతను అడిగింది. "నేను కన్యను కాబట్టి?" 
35 దేవదూత ఇలా జవాబిచ్చాడు, “పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదికి వస్తుంది, సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కప్పివేస్తుంది. 
కాబట్టి పుట్టబోయే పవిత్రుడు దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడతాడు. 36 మీ బంధువైన ఎలిజబెత్ కూడా తన 
వృద్ధాప్యంలో బిడ్డను కనబోతోంది, మరియు ఆమె ఆరవ నెలలో గర్భం దాల్చదు. 37 ఎందుకంటే దేవుని నుండి ఏ 
మాట కూడా తప్పిపోదు.” 38 “నేను ప్రభువు సేవకుణ్ణి” అని మరియ చెప్పింది. "నాకు నీ మాట నెరవేర్చు గాక." 
అప్పుడు దేవదూత ఆమెను విడిచిపెట్టాడు. ” మేరీ సమాధానమిచ్చింది. "నాకు నీ మాట నెరవేర్చు గాక." అప్పుడు 
దేవదూత ఆమెను విడిచిపెట్టాడు. ” మేరీ సమాధానమిచ్చింది. "నాకు నీ మాట నెరవేర్చు గాక." అప్పుడు దేవదూత 
ఆమెను విడిచిపెట్టాడు.

మత్తయి 1:18-24
18 మెస్సీయ అయిన యేసు పుట్టుక ఈ విధంగా జరిగింది: అతని తల్లి మరియ యోసేపుతో వివాహం 
చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు, కానీ వారు కలిసి రాకముందే, ఆమె పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గర్భవతి అని 
కనుగొనబడింది. 19 ఆమె భర్త జోసెఫ్ ధర్మశాస్త్రానికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ ఆమెను 
బహిరంగంగా అవమానించకూడదనుకున్నాడు, అతను నిశ్శబ్దంగా ఆమెకు విడాకులు ఇవ్వాలని మనస్సులో 
ఉన్నాడు. 20 అయితే అతడు దీనిని ఆలోచించిన తర్వాత, ప్రభువు దూత అతనికి కలలో కనిపించి, “దావీదు 
కుమారుడైన యోసేపు, మరియను నీ భార్యగా ఇంటికి చేర్చుకోవడానికి భయపడకు, ఎందుకంటే ఆమెలో గర్భం 
దాల్చినది పవిత్రమైనది. ఆత్మ. 21 ఆమె ఒక కుమారునికి జన్మనిస్తుంది, మరియు మీరు అతనికి యేసు అని 
పేరు పెట్టాలి, ఎందుకంటే అతను తన ప్రజలను వారి పాపాల నుండి రక్షిస్తాడు. 22 ప్రభువు ప్రవక్త ద్వారా 
చెప్పిన మాట నెరవేరడానికి ఇదంతా జరిగింది: 23 “కన్యక గర్భం దాల్చి కొడుకును కంటుంది. మరియు వారు 
అతనిని ఇమ్మాన్యుయేల్ అని పిలుస్తారు" (దీని అర్థం "దేవుడు మనతో"). 24 యోసేపు మేల్కొన్నప్పుడు, 
అతను యెహోవా దూత తనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసి, మరియను తన భార్యగా ఇంటికి చేర్చుకున్నాడు. 25 
అయితే ఆమె ఒక కొడుకును కనే వరకు అతను వారి వివాహాన్ని ముగించలేదు. మరియు అతనికి యేసు అని పేరు 
పెట్టాడు.
వాక్యంలోని ప్రసంగం: దేవుని వాగ్దానాలు మీలో నెరవేరాలని మీరు ఆశించారు.

పరిచయం
• అందరికీ తెలిసిన సామెత ఉంది, "ప్రతి ఒక్కరూ స్వర్గానికి వెళ్లాలని కోరుకుంటారు, కానీ ఎవరూ చనిపోవాలని 

కోరుకోరు".

• ఇక కన్నీళ్లు లేని, శాశ్వతమైన శాంతి ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఊహించుకోండి, అక్కడ మనమందరం బంగారు 
వీధులతో నిండిన భవనాలలో నివసిస్తున్నాము మరియు రాజుతో కలకాలం విందులు ఆనందిస్తాము. 
ప్రతి ఒక్కరూ వీటిలో కనీసం ఒక్కటైనా కోరుకుంటారు.

• అక్కడికి చేరుకోవడానికి ఏమి కావాలి అనేది సమస్య. మరణం, నొప్పి మరియు అవతలి వైపు తెలియని 
మార్గం గురించి మనకు సాధారణంగా ఇష్టం ఉండదు. కొంతమంది విశ్వాసంతో చూస్తారు, లేదా

1

Translated from English to Telugu - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


ప్రస్తుత సమస్యల నుండి విముక్తి పొందాలనే ఆశతో కూడా, కానీ చాలా మందికి మరణం గురించి 
భయం ఉంటుంది. మేము వాగ్దానాన్ని ఇష్టపడతాము కానీ ప్రకరణము కాదు.

• మేము క్రిస్మస్ వరకు వస్తున్నాము. మన విశ్వాసంలో ఇది యేసు జననాన్ని గుర్తుచేసుకునే సంవత్సరం సమయం. 

దేవుడు మన పాపాల నుండి మనలను రక్షించడానికి మరియు మనకు శాశ్వత జీవితాన్ని బహుమతిగా ఇవ్వడానికి వచ్చాడనే 

వాస్తవాన్ని జరుపుకునే సమయం ఇది. మన సంస్కృతిలో, ఇది కూడా సంతోషకరమైన సమయం. గాలిలో సద్భావన మరియు 

వేడుకల భావన ఉంది. మేము స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వస్తాము మరియు మేము మంచి ఆహారం 

మరియు బహుమతి మార్పిడిని ఆనందిస్తాము. మేము ఒకరికొకరు "మెర్రీ క్రిస్మస్" లేదా "హ్యాపీ హాలిడేస్" అని 

చెప్పుకుంటాము మరియు ఆనందాన్ని ఆశిస్తున్నాము.

• కానీ మనం ఇతరులకు మంచి సమయాన్ని ఎదురుచూస్తుంటే, కొన్నిసార్లు మనం అదే 
విషయాన్ని ఆశించము. దీనికి చాలా కారణాలున్నాయి. తరచుగా ఇది గత నిరుత్సాహాలు మరియు 
ప్రతికూల జ్ఞాపకాల ద్వారా మనల్ని అలసిపోయే జీవిత అనుభవాలు.

• నేడు యేసు నిజంగా మీతో వ్యక్తిగతంగా ఉండాలనుకుంటున్నాడు. ప్రపంచం మరియు విశ్వం కోసం అతను చేసే అన్ని పనుల 

కోసం, మీరు ఎలా భావిస్తున్నారనే దాని గురించి అతను శ్రద్ధ వహిస్తాడు. దేవుని వాక్యమైన బైబిల్ ను మనం చదివినప్పుడు, 

ఆయన మనలో ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ఎంతగా శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడో స్పష్టమవుతుంది.

• మానవాళికి దేవుని వాగ్దానం వారి ద్వారా వస్తుందని మేరీ మరియు జోసెఫ్ ఎంత ఆశ్చర్యపోయారో 
మా గ్రంథ పఠనాల్లో మనం చూస్తాము. కానీ అది చేసింది. మరియు నేటి సందేశానికి సంబంధించిన 
ముఖ్య ఆలోచన ఇది: మీరు ఊహించినట్లుగా దేవుని వాగ్దానాలు మీలో నెరవేరాలని ఆశించండి.

• 3 అక్షరాలు ఉన్నాయి - వాటిని 3 P అని పిలుద్దాం - మన బైబిల్ పఠనం నుండి మనం దృష్టిలో 
ఉంచుకుంటాము. దేవదూత దేవుని వాగ్దానాన్ని సూచిస్తుంది, మేరీ ప్రపంచంలోని దేవుడు 
ప్రవేశించాలనుకునే వ్యక్తిని సూచిస్తుంది మరియు జోసెఫ్ చర్చికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు, 
దేవుడు ప్రవేశించే వ్యక్తిని స్వీకరించడం అతని పాత్ర.

• యేసు జననానికి ముందు జరిగిన సంఘటనలను పరిశీలిద్దాం. మరియు మనం అలా చేస్తున్నప్పుడు, మనలో 
ప్రతి ఒక్కరికి క్రిస్మస్ అంటే ఏమిటో ఆలోచిద్దాం.

1. కన్య ఒక కుమారునికి జన్మనిస్తుందని దేవుడు వాగ్దానం చేసాడు, వారు ఇమ్మాన్యుయేల్ అని 
పిలుస్తారని (దీని అర్థం "దేవుడు మనతో").

• దేవదూత సూచించిన మెస్సీయ యొక్క వాగ్దానం యెషయా 7:14లో నమోదు చేయబడింది మరియు ఇది 
పాత నిబంధన రచనలు మరియు ఇజ్రాయెల్ యొక్క ప్రసిద్ధ సంస్కృతిలో ప్రతిధ్వనించింది.

• ఆదికాండములో ప్రవచించిన స్త్రీ సంతానం నుండి, అది పాము యొక్క తలను నలిపివేస్తుంది, 
దావీదుతో దేవుని ఒడంబడికలోని వాగ్దానం వరకు, యెషయా యొక్క మరింత నిర్దిష్టమైన ప్రవచనాల 
వరకు మరియు హేరోదు రాజుకు ధర్మశాస్త్ర బోధకులు ఇచ్చిన మార్గదర్శకత్వం వరకు, ప్రజలు 
వాగ్దానాల కోసం ఎదురుచూశారు. వారు తమను రక్షించే డెలివర్ కోసం వెతుకుతున్నారు.

• దేవుని దూత, దేవదూత గాబ్రియేల్, ఆ వాగ్దానంపై మేరీకి తన సందేశాన్ని అందించాడు - 
దేవుని వాక్యంపై.

దృష్టాంతం: నేను 1989లో ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో మంత్రుల అల్పాహార సమావేశంలో కూర్చున్నాను. 
పాస్టర్, ప్రార్థనను చాలా సీరియస్ గా తీసుకునే వ్యక్తి మరియు లేఖనాల గురించి లోతైన జ్ఞానం 
ఉన్న వ్యక్తి, గోడపై మ్యాప్ ను కలిగి ఉన్నాడు. మన ఇటీవలి చరిత్రలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల 
నుండి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ప్రజలకు సువార్త ఎలా తీసుకురాబడిందనే దాని గురించి ఆయన 
మాట్లాడారు. కానీ రివర్స్ ఎవాంజలిజం యొక్క యుగం హోరిజోన్ లో ఉందని అతను చెప్పాడు. విదేశీ 
మిషనరీల ద్వారా క్రీస్తు కొరకు గెలుపొందిన సమాజాల నుండి పుట్టిన తరం ఆ మిషనరీల సంతానానికి 
తిరిగి అదే మోక్ష సందేశాన్ని అందించే సమయం రాబోతుంది. మా సమయం మరియు పరిస్థితిని బట్టి, 
ఇది ఒక భవిష్య పదం. ఇది జరగబోతోందని మాకు నమ్మకం ఉంది, దేవుని నుండి ఈ వాగ్దానం కోసం 
ఎదురుచూశారు. కానీ నేను ఊహించలేదు
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దాని నెరవేర్పులో ఏదైనా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాలి. మీరు సాధారణంగా దేవుణ్ణి విశ్వసించే 
వాగ్దానాలలో ఇది ఒకటి, కానీ ప్రత్యేకంగా మీ ద్వారా కాదు.

అప్లికేషన్: ఇప్పుడు, మేము క్రిస్మస్ వాగ్దానాన్ని విశ్వసిస్తాము. అవును మేము దీనిని 
క్యాలెండర్ ఈవెంట్ గా జరుపుకుంటాము, అయితే ఇది ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందని 
మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఇది కేవలం ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం మాత్రమే కాదు, జీవించే ప్రతి 
ఒక్కరికీ వ్యక్తిగత సందర్శన కూడా. నేను పడిపోయిన నా స్వభావం గురించి ఆలోచించినప్పుడు, 
నాకు తెలిసిన కోరికలు నాకు లేదా ఇతరులకు మంచివి కావు, నన్ను నేను విశ్వసించలేనని నేను 
గ్రహించాను. మనమందరం పాపం చేశామని, మన సృష్టికర్తతో సంబంధానికి అర్హులం కాదని బైబిల్ 
చెబుతోంది. కాబట్టి, ఆయనే మనలను రక్షించడానికి వచ్చాడు. ఆయన వాగ్దానమేమిటంటే, మనం 
మన పాపాలకు పశ్చాత్తాపపడి, ఆయన వైపు తిరిగితే, ఆయనతో మన సంబంధాన్ని 
పునరుద్ధరించుకుంటాడు. అతని ఆత్మ మన హృదయాలలో నివసించడానికి ఇది దేవుని నుండి వేరుగా 
ఉన్న శాశ్వతత్వం నుండి మనలను రక్షిస్తుంది. ఇది క్రిస్మస్ వాగ్దానం. ప్రతి మనిషి కోరుకునేది 
ఇదే,

పరివర్తన: కాబట్టి, అక్కడ మోక్షానికి సంబంధించిన వాగ్దానం ఉంది. కానీ మీకు మరియు నాకు వ్యక్తిగతంగా 
దీని అర్థం ఏమిటి?

2. దేవదూత మేరీకి తనపై దేవుని అనుగ్రహం గురించి చెప్పినప్పుడు ఆమె మొదట ఇబ్బంది పడింది కానీ తర్వాత 

అంగీకరించింది.

• 28 దేవదూత ఆమె దగ్గరకు వెళ్లి, “అత్యంత దయగలవాడా! ప్రభువు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు.” 29 అతని 
మాటలకు మేరీ చాలా కలత చెందింది మరియు ఇది ఎలాంటి శుభాకాంక్షలు అని ఆలోచించింది. చాలా మంది 
రచయితలు ఈ ఎన్ కౌంటర్ జరిగినప్పుడు నిజమైన వ్యక్తి అయిన మేరీ తన యుక్తవయస్సు నుండి మధ్య 
మధ్యలో ఉన్నారని నమ్ముతారు. కాబట్టి, ఆమె యౌవనస్థురాలు మరియు బహుశా ఆమె కాలంలోని రబ్బీలు 
మరియు దైవభక్తిగల స్త్రీలను చూసింది. ఆమె ఇజ్రాయెల్ దేవుణ్ణి కూడా విశ్వసించింది మరియు అబ్రహం 
మరియు సారా, సామ్సన్ తల్లిదండ్రులు మరియు ప్రవక్త ఎలిజా వంటి దేవదూతలు సందర్శించిన గ్రంధ 
పురాణాల గురించి విని ఉంటుంది. పెకింగ్ ఆర్డర్ లో ఆమె నిరాడంబరమైన స్థానం నుండి ఆమె ఎంతగా ఇబ్బంది 
పడుతుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒక దేవదూత ఆమెను ఎందుకు సందర్శించాలి?

• 30 అయితే దేవదూత ఆమెతో, “మేరీ, భయపడకు; మీరు దేవుని దయ పొందారు. 31 నీవు గర్భం దాల్చి 
ఒక కొడుకును కంటావు, అతనికి యేసు అని పేరు పెట్టాలి. 32 అతడు గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని 
కుమారుడని పిలువబడును. ప్రభువైన దేవుడు అతనికి అతని తండ్రి దావీదు సింహాసనాన్ని ఇస్తాడు, 
33 అతను యాకోబు సంతతిపై శాశ్వతంగా పరిపాలిస్తాడు; అతని రాజ్యం అంతం కాదు." 
ఇజ్రాయెల్ ను మెస్సీయగా పంపుతానని దేవుడు చేసిన వాగ్దానానికి సంబంధించి మేరీకి ఒక ఆలోచన 
ఉందని నేను ఊహించబోతున్నాను. కాబట్టి, దేవదూత ప్రసంగం యొక్క కొన్ని సెకన్లలో సమాచార 
తరంగాలు ఆమెను కదిలించాయి. ఆమె ఎంపికైంది. ఆమె శరీరంలోని దేవుడైన మెస్సీయను 
భరించబోతోంది. మెస్సీయ తల్లి యూదు యువరాణి అని బహుశా ఆమె ఆశించి ఉండవచ్చు. బహుశా 
దావీదు వంశానికి చెందిన ప్రవక్త కుమార్తె కూడా కావచ్చు. దీని గురించి నేను ఖచ్చితంగా ఉన్నాను; 
దేవుని నుండి వచ్చిన ఈ వాగ్దానం ఆమెకు వర్తిస్తుందని ఒక్కసారి కూడా ఆమెకు అనిపించలేదు. 
మనోహరమైనది: ఆమె కాకపోతే, ఎవరు?

• 34 మేరీ దేవదూతను, “నేను కన్యను కాబట్టి ఇది ఎలా ఉంటుంది?” అని అడిగింది. ఆమె అని. 
కన్య గర్భం దాల్చి బిడ్డను కంటుందని దేవుని వాక్యం చెప్పిందని గుర్తుంచుకోండి. మేరీకి ఆ 
వివరాలు తెలియదనీ, లేదా తెలిసినా మానవ తర్కాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తోందనీ 
అనుకుందాం. సరే, దేవదూత దేవుని అత్యున్నత శక్తిని ప్రకటించాడు. 35 దేవదూత ఇలా 
జవాబిచ్చాడు, “పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదికి వస్తుంది, సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కప్పివేస్తుంది. 
కాబట్టి పుట్టబోయే పవిత్రుడు కొడుకు అని పిలువబడతాడు
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దేవునిది. 36 మీ బంధువైన ఎలిజబెత్ కూడా తన వృద్ధాప్యంలో బిడ్డను కనబోతోంది, మరియు 
ఆమె ఆరవ నెలలో గర్భం దాల్చదు. 37 ఎందుకంటే దేవుని నుండి ఏ మాట కూడా తప్పిపోదు.” 
ఎలిజబెత్ కు ఉన్న అసాధ్యమైన పరిస్థితి గురించి మేరీకి తెలుసు. ఎలిజబెత్ కు బిడ్డ 
పుట్టదని ఆమెకు తెలుసు. ఇంకా అతని దయతో, దేవుడు సారా వంటి వారితో గతంలో ఈ రకమైన 
అద్భుతం చేశాడని తెలుసుకుని, ఆమె విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి ఆమె బంధువు గర్భవతి అనే 
వార్తను ఆమెకు ఇస్తాడు. ఇంకా ఈ సాక్ష్యం ఆమె అద్భుతం కూడా సాధ్యమైందని కేసును 
నిర్మించడం. ఎందుకంటే అది దేవుని వాక్యంలో ఉంది.

• అప్పుడు మేరీ యొక్క ప్రతిస్పందన సమస్యాత్మకం నుండి సమ్మతికి మారింది. 38 “నేను ప్రభువు సేవకుణ్ణి” 
అని మరియ చెప్పింది. "నాకు నీ మాట నెరవేర్చు గాక." అప్పుడు దేవదూత ఆమెను విడిచిపెట్టాడు.

ఉదాహరణ: ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ప్రతి సంవత్సరం గ్లోబల్ లైవబిలిటీ ఇండెక్స్ ను ప్రచురిస్తుంది. ఇది 173 
ప్రపంచ నగరాల్లో ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవనశైలి మరియు జీవన నాణ్యతకు ఎదురయ్యే సవాళ్లను లెక్కించింది మరియు 
స్థిరత్వం, ఆరోగ్య సంరక్షణ, సంస్కృతి మరియు పర్యావరణం, విద్య మరియు మౌలిక సదుపాయాల అంచనాల 
ఆధారంగా వారి పట్టణ జీవన నాణ్యతకు ర్యాంక్ ఇస్తుంది. మొదటి పది స్థానాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ నగరాలను కలిగి 
ఉన్న ఏకైక దేశం కెనడా. వాస్తవానికి, మాకు కాల్గరీ, వాంకోవర్ మరియు టొరంటో అనే మూడు నగరాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, 
నేను కెనడియన్ గా ఉండటానికి మరియు టొరంటోలో నివసించడానికి నేను ఆశీర్వదించబడ్డాను అని చెప్పినప్పుడు, 
వాస్తవాలు నన్ను బలపరుస్తాయి. నా దగ్గర ఉన్నదానికి నేను కృతజ్ఞతతో ఉండాలని చాలా మంది చెబుతారు మరియు 
నేను ఉన్నాను. అయితే గత 25 సంవత్సరాలుగా కెనడాలో మా పబ్లిక్ పాలసీ మరియు సంస్కృతిలో గ్రంథాల సూత్రాల నుండి 
పెరుగుతున్న నిష్క్రమణపై కూడా నేను ఆందోళన చెందుతున్నాను. సువార్త ప్రచారం కోసం మనకు ప్రభావవంతమైన 
స్వరాలు అవసరం. ఎవరి గొంతులు అని మీరు అడగవచ్చు? "మీది కాదు" అని నా మనసు చెవిలో నిందలు వేస్తున్న స్వరం. 
"మీరు వలస వచ్చినవారు, మీరు ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉన్నందుకు సంతోషంగా ఉండాలి, మీ కుటుంబం సంతోషంగా ఉంది 
మరియు మిమ్మల్ని మెచ్చుకునే సంఘంలో మీరు పరిచర్య చేయగలుగుతారు." కానీ అప్పుడు ప్రభువు వాక్యం, “నువ్వు 
కాకపోతే ఎవరు?” అని అడుగుతుంది.

అప్లికేషన్: ఈ రోజు నేను మీ ముందు ఉంచిన సవాలు అదే. మేరీకి ఎదురైన సవాలు అదే. మీకు ప్రశ్నలు 
ఉండవచ్చు మరియు అది సహజమే కాదు, మంచిది కూడా. కానీ మీ వ్యక్తిగత సందర్శనకు చోటు కల్పించడం 
అనేది దేవుని మార్గంలో జరిగేలా మీరు అనుమతించినప్పుడు మాత్రమే పని చేస్తుంది. ఇది మీరేనని నేను 
చెప్పడం లేదు, కానీ ఓపియాడ్ సంక్షోభాన్ని సంక్షోభంగా పిలుస్తున్న సమాజంలో మేము జీవిస్తున్నాము 
ఎందుకంటే అది ప్రమాదకర స్థాయిలో పెరుగుతోంది. బహుశా మీరు అక్కడ లేకపోవచ్చు, కానీ గణాంకపరంగా 
మానసిక అనారోగ్యం పెరుగుతోందని మాకు తెలుసు. మరియు ఆత్మహత్య ఆలోచన అనేది గతంలో కంటే 
ఈరోజు ఎక్కువగా చర్చనీయాంశమైంది. వీటన్నింటి మధ్యలో జీవిస్తూ, యేసు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. 
అతని అనుగ్రహం మీ వైపుకు విస్తరించింది మరియు మీరు దీన్ని మీ మార్గంలో చేయాలనుకుంటున్నందున 
దాన్ని పట్టుకోవడంలో మీకు సమస్య ఉండవచ్చు. అతని మార్గంలో చేయడం వల్ల మీకు కనిపించే ఇబ్బంది 
అక్కర్లేదు. మీ స్నేహితులు ఏమి చెబుతారు? మీ కెరీర్ కు దీని అర్థం ఏమిటి? బహుశా మీరు అలాంటి స్టాండ్ 
తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండకపోవచ్చు. యేసు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. అతను మీతో సంబంధం కలిగి 
ఉండాలనుకుంటున్నాడు. అతను మిగిలిన వాటిని చూసుకుంటాడు, కానీ మీ జీవితంలోకి రావడమే అతని అత్యధిక 
ప్రాధాన్యత. మీరు కాకపోతే, ఎవరు?

పరివర్తన: "లెట్ గో అండ్ లెట్ గాడ్" అనే పేరుతో ఒక పాట ఉంది. సమస్య నుండి సమ్మతి వైపుకు వెళ్లండి. అలా 
చేయండి మరియు దేవుడు మీ కోసం ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన సపోర్ట్ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మీరు కనుగొంటారు.

3. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మరియ గర్భవతి అని కనుగొనబడినప్పుడు, జోసెఫ్ మొదట ఆమెకు విడాకులు ఇవ్వాలని 
భావించాడు, కానీ తరువాత ఆమెను అంగీకరించాడు.
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• 18వ వచనంతో మత్తయి నుండి మనం చదివిన వాక్యభాగాన్ని 18వ వచనంతో ప్రారంభిద్దాం: యేసు 
మెస్సీయ జననం ఈ విధంగా జరిగింది: అతని తల్లి మేరీని జోసెఫ్ తో వివాహం చేసుకుంటానని హామీ 
ఇచ్చారు, కానీ వారు కలిసి రాకముందే, ఆమె పవిత్ర ద్వారా గర్భవతిగా గుర్తించబడింది. ఆత్మ. కాబట్టి 
భాగస్వామితో సమస్య ఇక్కడ ఉంది: దేవదూత మేరీతో మాట్లాడాడు కానీ జోసెఫ్ తో మాట్లాడలేదు. 
మరియు ఆమె గర్భవతి అని చెప్పినప్పుడు వారు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. ఏ కొలమానంతో చూసినా, 
కాబోయే భర్త తీసుకోవడానికి ఇది కఠినమైన మాత్ర.

• అప్పుడు నాకు ఒక అద్భుతమైన కన్ను తెరుచుకుంటుంది. 19 ఆమె భర్త జోసెఫ్ ధర్మశాస్త్రానికి నమ్మకంగా 
ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ ఆమెను బహిరంగంగా అవమానించకూడదనుకున్నాడు, అతను నిశ్శబ్దంగా ఆమెకు 
విడాకులు ఇవ్వాలని మనస్సులో ఉన్నాడు. జోసెఫ్ ధర్మశాస్త్రానికి చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి, 
వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయ గురించి అతనికి తెలిసి ఉండేదని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. మరియు ఒక కన్య 
గర్భం దాల్చి బిడ్డను కంటుందని యెషయా ప్రవచనం గురించి అవగాహన కోసం నేను దానిని 
విస్తరించాలనుకుంటున్నాను. ఇంకా అవకాశం ఎదురైనప్పుడు, జోసెఫ్ వెళ్ళిన చట్టంలోని భాగమే అతనికి ఔట్ 
ఇచ్చింది. మీరు చూడండి, మెస్సీయ తన ఇంటి ద్వారా కాకుండా వస్తాడని అతను నమ్ముతున్నాడని నేను 
అనుకుంటున్నాను. కానీ అతను కాకపోతే, ఎవరు?

• మళ్ళీ భగవంతుని దయ పూర్తిగా కనిపిస్తుంది. 20 అయితే అతడు దీనిని ఆలోచించిన తర్వాత, ప్రభువు 
దూత అతనికి కలలో కనిపించి, “దావీదు కుమారుడైన యోసేపు, మరియను నీ భార్యగా ఇంటికి 
చేర్చుకోవడానికి భయపడకు, ఎందుకంటే ఆమెలో గర్భం దాల్చినది పవిత్రమైనది. ఆత్మ. 21 ఆమె ఒక 
కుమారునికి జన్మనిస్తుంది, మరియు మీరు అతనికి యేసు అని పేరు పెట్టాలి, ఎందుకంటే అతను తన 
ప్రజలను వారి పాపాల నుండి రక్షిస్తాడు. ఇప్పుడు ఇది ఒక కల మాత్రమే. కానీ అది యెషయా గ్రంథంలో 
ప్రవచించబడిన దేవుని వాక్యాన్ని ధృవీకరించింది. మరియు అది మేరీ అతనికి చెప్పిన కథను 
ధృవీకరించింది. అతను ప్రశ్నించడం కొనసాగించవచ్చు మరియు కేవలం ఒక కల కంటే వివాదాస్పదమైన 
వాస్తవాలను కోరుకుంటాడు. కానీ జోసెఫ్ దేవుని వాక్యం ఆధారంగా తర్కం నుండి విశ్వాసానికి వెళ్ళే 
స్థాయికి చేరుకున్నాడు. అతని మనసు విడాకుల నుంచి అంగీకారం వైపు కదిలింది.

• 24 యోసేపు మేల్కొన్నప్పుడు, అతను యెహోవా దూత తనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసి, మరియను తన 
భార్యగా ఇంటికి చేర్చుకున్నాడు. 25 అయితే ఆమె ఒక కొడుకును కనే వరకు అతను వారి వివాహాన్ని 
ముగించలేదు. మరియు అతనికి యేసు అని పేరు పెట్టాడు.

దృష్టాంతం: ప్రజలు మన పద్ధతిలో పనులు చేస్తే అది ఎల్లప్పుడూ సులభంగా కనిపిస్తుంది. మేము యేసును 

తెలుసుకున్నాము, మనకు పిలుపు ఉంది, కాబట్టి ప్రజలు యేసును తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎలా పనులు చేస్తామో ఆలింగనం 

చేసుకోవాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. కానీ మతపరమైన వ్యక్తులు తరచుగా యేసును తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారని 

సువార్తలు మనకు చూపిస్తున్నాయి. అతని మాటలలో, “మనుష్యకుమారుడు తినుచు త్రాగుచు వచ్చెను, మరియు వారు-ఇదిగో 

తిండిపోతు మరియు త్రాగుబోతు, పన్ను వసూలు చేసేవారికి మరియు పాపులకు స్నేహితుడు అని చెప్పుచున్నారు. కానీ ఆమె 

క్రియల ద్వారా జ్ఞానం సరైనదని నిరూపించబడింది. ఎలా అతనునటించాడుచట్టంలో ఉన్న ప్రతిదాని యొక్క నెరవేర్పు, కానీ ఎలా 

అతనుసంబంధించినస్నేహితుడిలో మీరు కోరుకునే ప్రతిదీ. మీరు వివాహం కాని గర్భం గురించి మాట్లాడతారు, అతను ముందుకు 

వెళ్లి వ్యభిచారంలో చిక్కుకున్న స్త్రీని విడుదల చేస్తాడు. మీరు కాబోయే భర్తకు విడాకులు ఇవ్వడం గురించి 

మాట్లాడుతున్నారు, అతను ఇజ్రాయెల్ దేశానికి ద్రోహి అయిన జక్కయ్యస్ తో విందు చేయమని అడుగుతాడు. మరియు విశ్వాసం 

వద్ద సాంస్కృతిక స్వేచ్ఛ యొక్క స్థలాన్ని సృష్టించమని నేను దేవుడిని అడుగుతున్నాను. నాలాగా మారాల్సిన వ్యక్తులు నాకు 

అవసరం లేదు. నేను మీరు యేసుతో కలవాలి. కానీ నేను నా ప్రవర్తనలో జాగ్రత్తగా ఉండటానికి కారణం, ఉదాహరణకు, ఇతరులు 

యేసును అన్వేషించకూడదనుకోవడానికి నేను ఎటువంటి కారణాలను ప్రదర్శించను.

అప్లికేషన్: కాబట్టి, చర్చి మీ కోసం ఓపెన్ చేతులతో వేచి ఉంది. దేవుడు వారి జీవితాల్లో పని చేస్తున్నప్పుడు 
వ్యక్తులకు నిబంధనలను నిర్దేశించకూడదని మేము నేర్చుకుంటున్నాము. మనకు తెలియని మార్గాల్లో అతను 
మిమ్మల్ని రక్షించాలని ఎంచుకుంటే, మేరీ గర్భవతి అని విన్నప్పుడు జోసెఫ్ చేసినట్లుగా మేము మీపై విసరడానికి 
చట్టాలను ఎన్నుకోము. దేవుడు మిమ్మల్ని మార్చడాన్ని చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము
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మీలో యేసు యొక్క సంపూర్ణత కాలక్రమేణా పెరుగుతుందని మేము నమ్ముతున్నాము. ఈ రోజు, ఇది మీరు 
దేవునితో కలిసే స్థలం. సిస్టర్ మెల్వా గతవారం బాగా పంచుకున్నట్లుగా అందరికీ టేబుల్ వద్ద సీటు ఉంది. 
మేము మీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాము, మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చినా, దేవుడు మీలో పని చేయడం 
ప్రారంభించినప్పుడు మేము మీ పక్కన నిలబడాలని కోరుకుంటున్నాము.

ముగింపు
• కాబట్టి, ఇక్కడ నా ప్రశ్న: ఈ క్రిస్మస్ మీ కోసం ఏమి చేస్తుంది? 3 P లలో మొదటిదాని గురించి 

ఆలోచించండి - దేవుని వాగ్దానం.
• వ్యక్తిగత స్థాయిలో, ఇది ప్రపంచానికి ఆనందాన్ని కలిగించాల్సిన అవసరం లేదు మరియు మీకు భిన్నంగా 

ఏమీ లేదు. మీరు సీజన్ ని ఉపయోగించుకోవచ్చు మరియు ఈవెంట్ ని మీ కోసం పని చేయవచ్చు. మీరు 
ఊహించినట్లుగా దేవుని వాగ్దానాలు మీలో నెరవేరాలని ఆశిస్తారు. ఇది వ్యక్తిగతం. నువ్వు రెండోవాడివి
పి, దేవుడు కలవాలనుకునే వ్యక్తి.

• మరియు యేసును మీ హృదయంలోకి తీసుకురావడానికి మరియు అతనితో సరైన సంబంధంలోకి రావడానికి మీరు వచ్చే వారం 

వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అతను ప్రస్తుతం మీకు కాల్ చేస్తున్నాడు. ముందుకు రండి మరియు కలిసి ప్రార్థిద్దాం. 

మేము ఈ సువార్తను పంచుకోవడంలో మాత్రమే భాగస్వాములం. మేము 3 Pలలో మూడవవారము.
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