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దేవుని మహిమపరచుము!

జనవరి 15, 2023

గ్రంథాలు NKJV : Ps. 19; Ps. 139:13-14; ఉదా. 33:18-19; లూకా 
2:10-14; పేతురు 4:12-16; ప్రక. 7:1-4,9-17

ఒక వాక్యంలో ఉపన్యాసం : దేవుడు మహిమపరచబడటానికి అర్హుడులోనా 

జీవితం, మరియుద్వారానా జీవితం.

[ఈ సందేశం దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవడంలో తమ నైపుణ్యాలను 

మెరుగుపరుచుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతున్న నా అద్భుతమైన MIT విద్యార్థులకు 

అంకితం చేయబడింది. దేవుడు మీ అందరినీ యేసు నామంలో ఆశీర్వదిస్తాడు!]

గత కొన్ని వారాలుగా నేను ఈ సేవ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, ఈ రోజు నేను మీతో 

ఏమి పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను అని ప్రభువును అడిగాను. అతను నాకు రెండు పదాలు 

ఇచ్చాడు: "దేవుని మహిమపరచు." కాబట్టి, అతని సహాయంతో, ఈ రోజు మనం అలా 

చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.

కీర్తనకర్త డేవిడ్ 19వ కీర్తనలోని పదాలను వ్రాసినప్పుడు దాని గురించి 

ఆలోచిస్తున్నాడని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను.

ప్రతిస్పందించే సంఘ పఠనం:

కీర్తన 19 ఆకాశాలు దేవుని మహిమను ప్రకటిస్తాయి ; ఇంకా
ఆకాశం అతని చేతి పనిని చూపుతుంది.2పగలు పగలు వాక్కును, 
రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానాన్ని వెల్లడిస్తుంది.3ఉందిప్రసంగం లేదా 
భాష లేదుఎక్కడవారి గొంతు వినబడదు.
4వారి పంక్తి భూమి అంతటా వ్యాపించింది, మరియు వారి మాటలు ప్రపంచం 
అంతం వరకు ఉన్నాయి. వాటిలో అతను సూర్యుని కోసం ఒక గుడారాన్ని 
ఏర్పాటు చేశాడు,5ఏదిఉందివరుడు తన గది నుండి బయటకు వస్తున్నట్లు
మరియుదాని రేసులో పరుగెత్తడానికి బలమైన వ్యక్తిలా సంతోషిస్తాడు.6
అది పెరుగుతోందిఉందిస్వర్గం యొక్క ఒక చివర నుండి మరియు దాని 
సర్క్యూట్ మరొక చివర వరకు; మరియు దాని వేడి నుండి ఏమీ దాచబడలేదు.7

, మార్చడం
ఆత్మ; యెహోవా సాక్ష్యంఉందినిశ్చయంగా, జ్ఞానవంతుడిని 
చేయడం సులభం;8యెహోవా శాసనాలుఉన్నాయికుడి, గుండె 
సంతోషించు; యెహోవా ఆజ్ఞఉందిస్వచ్ఛమైన,

యెహోవా చట్టంఉందిపరిపూర్ణమైనది
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కళ్ళు జ్ఞానోదయం;9యెహోవా భయంఉందిశుభ్రంగా, శాశ్వతంగా; 
యెహోవా తీర్పులుఉన్నాయనిిజం మరియుపూర్తిగా 
నీతిమంతుడు.10ఇంకేం కావాలివారేనా బంగారం కంటే, అవును, చాలా 
మంచి బంగారం కంటే; తేనె మరియు తేనెగూడు కంటే కూడా 
తియ్యగా ఉంటుంది.11అంతేకాదు వారి ద్వారా నీ సేవకుడు 
హెచ్చరించాడు.మరియువాటిని ఉంచడంలోఉందిగొప్ప బహుమతి.
12ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరుతనలోపాలు? రహస్యము నుండి 
నన్ను శుభ్రపరచుముతప్పులు.13నీ సేవకుని కూడా అహంకారానికి 
దూరంగా ఉంచుముపాపాలు;వారు నాపై ఆధిపత్యం 
చెలాయించనివ్వండి. అప్పుడు నేను నిర్దోషిగా ఉంటాను, మరియు 
నేను గొప్ప అపరాధానికి నిర్దోషిగా ఉంటాను.14నా బలం మరియు 
నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలు మరియు నా హృదయ ధ్యానం 
నీ దృష్టికి ఆమోదయోగ్యంగా ఉండనివ్వండి.

డేవిడ్ తన సృష్టిలో వెల్లడించిన దేవుని మహిమ గురించి మాట్లాడటం ద్వారా 

ప్రారంభించాడు. అప్పుడు అతను దానిని 139వ కీర్తనలో నిజంగా వ్యక్తిగతంగా 

చెప్పాడు. అద్దంలో తనను తాను చూసుకుని ఇలా అన్నాడు:

కీర్తన 139:13-14 … మీరు నా అంతర్గత భాగాలను రూపొందించారు; మీరు

నన్ను నా తల్లి కడుపులో కప్పాడు.14నేను నిన్ను స్తుతిస్తాను, ఎందుకంటే నేను 
భయపడుతున్నానుమరియుఅద్భుతంగా తయారు చేయబడింది; మీ పనులు 
అద్భుతమైనవి, మరియుఅనినా ఆత్మకు బాగా తెలుసు.

ఈ శ్లోకాలు చదువుతున్నప్పుడు, దేవుని మహిమ మనలో ప్రతి 
ఒక్కరిలో కనిపిస్తుందని మర్చిపోవద్దు. లో మనం సృష్టించబడ్డాము
చిత్రంమరియుపోలికసర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని (ఆది. 1:26-27).

19వ కీర్తనకు తిరిగి వెళితే, డేవిడ్ దేవుని యొక్క అద్భుతమైన మహిమ మరియు మహిమ 

గురించి ధ్యానం చేయడం మరియు విస్తరించడం కొనసాగించాడు. సృష్టిలోనే కాదు, అతని 

ధర్మశాస్త్రంలో కూడా అతని ధర్మశాస్త్రం ప్రతిబింబిస్తుంది. అతను \ వాడు 

చెప్పాడు:

- ప్రభువు చట్టం పరిపూర్ణమైనది
- ప్రభువు శాసనాలు సరైనవి
- ప్రభువు ఆజ్ఞ స్వచ్ఛమైనది

ఇది మనల్ని ప్రశ్నకు తీసుకువస్తుంది: "దేవుని అద్భుతమైన సృష్టి 
మరియు అతని నీతివంతమైన చట్టం వెలుగులో, మనం ఎలా జీవించాలి?"
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సరే, దేవుడు ఆ ప్రశ్నకు ఎక్సోడస్ బుక్ లో తిరిగి సమాధానం ఇచ్చాడు. 19 
మరియు 24 అధ్యాయాలు దేవుడు సీనాయి పర్వతం మీద మహిమతో దిగి రావడం 
గురించి మరియు మానవులు అనుసరించాల్సిన మరియు పాటించాల్సిన 
ధర్మశాస్త్ర వివరాలను మోషేకు ఇవ్వడం గురించి తెలియజేస్తుంది. మోషే 
దావీదు కంటే దాదాపు 500 సంవత్సరాల ముందు ఉన్నాడు, అయితే దావీదులాగే 
అతడు కూడా దేవుని మహిమ గురించి లోతుగా ఆలోచించాడు. అప్పుడు, 
నిర్గమకాండము 33లో అతను మానవుడు చేసిన అత్యంత సాహసోపేతమైన 
అభ్యర్థనలలో ఒకటి చేసాడు. ఇశ్రాయేలీయుల ఘోరమైన పాపభరితమైనప్పటికీ, 
వాగ్దాన దేశానికి వారిని నడిపించడాన్ని కొనసాగించాలనే అతని అభ్యర్థనను 
దేవుడు మంజూరు చేశాడు. ఈ పరస్పర చర్య నుండి, మోషే యెహోవాకు కేవలం 
చట్టం మరియు నీతి కంటే చాలా ఎక్కువ ఉందని స్పష్టంగా చూడగలిగాడు. 
కాబట్టి, అతను వీలైనంత సరళంగా మరియు సూటిగా అడిగాడు:

ఉదా. 33:18 … “దయచేసి మీది నాకు చూపించండి కీర్తి . ”

మరియు నమ్మశక్యం కాని విధంగా, దేవుడు ఇలా అన్నాడు:

నిర్గమకాండము 33:19 “అన్నీ నా చేసుకుంటాను
మీరు, మరియు నేను మీ ముందు యెహోవా నామాన్ని 
ప్రకటిస్తాను. నేను ఎవరికి దయ చూపుతాను, ఎవరిపై కనికరం 
చూపాలో నేను కనికరిస్తాను. ”

మంచితనం ముందు పాస్

మోషే “మహిమ” అడిగాడు. దేవుడు అతనికి "మంచితనం" చూపించాడు. ఇది 
దేవుని మనస్సులో, అతని మహిమ అతని మంచితనంలో వెల్లడి 
చేయబడిందని నాకు చెబుతుంది! మరియు "మంచితనానికి" అతను "దయ" 
మరియు "కరుణ" జోడించాడు. ఇది మన దేవుడి పని తీరు!

మోషే తర్వాత 1500 సంవత్సరాల తరువాత, మెస్సీయ బయలుపరచబడడానికి 
సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, గాబ్రియేల్ మేరీకి కనిపించి, ఆమె కుమారునికి “యేషువా” 
అని పేరు పెట్టమని చెప్పాడు (లూకా 1:31). మేము అతని పేరును జీసస్ అని 
ఆంగ్లీకరించాము, కానీ మేరీ బిడ్డ గురించి జోసెఫ్ తన దేవదూతల సందేశాన్ని 
అందుకున్నప్పుడు, అతను "తన ప్రజలను వారి పాపాల నుండి 
రక్షిస్తాడు" (మత్తయి 1:21) కాబట్టి అతనికి యేసు అనే పేరు పెట్టబడిందని 
చెప్పబడింది. Yeshua అంటే: యెహోవా మోక్షం.
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కాబట్టి, మనం ఇంతకు ముందు చూసినట్లుగా, దేవుని మహిమశక్తి
సృష్టిలో వెల్లడి చేయబడింది మరియు దేవుని మహిమధర్మం చట్టంలో 
వెల్లడైంది. కానీ స్వర్గం మరియు భూమిని కదిలించి, తూర్పున ఒక 
నక్షత్రం కనిపించడానికి మరియు దేవదూతలు బెత్లెహేంలో గొర్రెల 
కాపరులను సందర్శించడానికి కారణమైన విషయం సృష్టి లేదా ధర్మం 
కాదు. ఇది దేవుని మంచితనం మరియు దయ, దయ మరియు కరుణ, ప్రేమ 
మరియు క్షమాపణ, శిశువు యేసులో కట్టుబడి ఉంది (యోహాను 3:16).

యేసు ఒక పశువుల గుత్తిలో నిలబడి ఉన్నాడు. ఇదికాదుఏదైనా 
మానవ ప్రమాణం ద్వారా ఒక శుభ ప్రారంభం. కాబట్టి ఇప్పుడు, 
మీ శాశ్వత ప్రయోజనం కోసం, నేను మీకు నా నిపుణుల విశ్లేషణ, 
అంతర్దృష్టి మరియు తరువాత ఏమి జరిగిందో అర్థం 
చేసుకోనివ్వండి.

దేవదూతలు స్వర్గం నుండి క్రిందికి చూస్తున్నారు, మరియు వారి జీవితం 
కోసం, దేవుడు ఎందుకు విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడో వారికి అర్థం 
కాలేదు. అతను తన ఏకైక కుమారుడిని ప్రపంచంలోకి పంపి, అత్యంత 
దుర్భరమైన పరిస్థితులలో ఎలా జన్మించగలడు? దేవదూతలలో ఒకరు 
దానిని ఇక భరించలేకపోయారు, కాబట్టి ఇతరులు చూడనప్పుడు అతను 
దొంగచాటుగా బయటికి వెళ్లి బెత్లెహెంకు పరుగెత్తాడు. అతను ఆ రాత్రి 
సమయంలో మెలకువగా ఉన్న ఏకైక వ్యక్తుల సమూహాన్ని 
కనుగొన్నాడు - అడవి జంతువులు వాటిపై దాడి చేయకుండా ఉండటానికి 
గొర్రెల కాపరుల సమూహం వారి మందలను చూస్తోంది. అకస్మాత్తుగా, 
ఎక్కడా నుండి, దేవదూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు, మరియు దేవుని సన్నిధి 
నుండి రావడంతో, దేవుని మహిమ అతనిపై ఉంది. మీరు ఊహించినట్లుగా, 
గొర్రెల కాపరులు తమ తెలివితేటలకు భయపడిపోయారు, కానీ దేవదూత 
వారితో రక్షకుని గురించిన శుభవార్తను పంచుకోవాలని భావించాడు. 
అతను \ వాడు చెప్పాడు:

లూకా 2:10-12 … నేను మీకు గొప్ప సంతోషకరమైన శుభవార్తలను అందిస్తున్నాను

ఇది ప్రజలందరికీ ఉంటుంది.11ఎందుకంటే ఈ రోజు దావీదు 
నగరంలో మీ కోసం పుట్టారు , ఎవరు క్రీస్తు ప్రభువు.12

మరియు ఇదఉింటుందిమీకు సంకేతం: తొట్టిలో పడి ఉన్న ఒక 
పసికందును బట్టలతో చుట్టి మీరు కనుగొంటారు.

ఒక రక్షకుడు
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మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దేవదూత ఇలా చెబుతున్నాడు, “గొర్రెల కాపరులుగా 

మోసపోకండి. తొట్టిలో ఉన్న ఈ పాప ఇక్కడ అజ్ఞాతంలో ఉంది. ఆయన నిజానికి 

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు, శరీరములో ప్రత్యక్షపరచబడినవాడు” (1 తిమో. 

3:16)!

మరియు అతను ఈ సందేశాన్ని అందజేస్తున్నప్పుడు, స్వర్గంలోని అతని స్నేహితులు 

అతను బయలుదేరినట్లు గ్రహించారు మరియు అతను ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మరియు ఏమి 

చేస్తున్నాడో కనుగొన్నారు. కాబట్టి, వారు అతని తర్వాత బయలుదేరారు.

లూకా 2:13-14 మరియు అకస్మాత్తుగా[ఈ కుర్రాళ్ళు వేగంగా ప్రయాణిస్తారు!]అక్కడ

దేవదూతతో పాటు అనేకమంది స్వర్గపు సైన్యం దేవుణ్ణి 
స్తుతిస్తూ ఇలా అన్నారు:14" ,
మరియు భూమిపై శాంతి, మనుషుల పట్ల సద్భావన!

అత్యున్నతమైన దేవునికి మహిమ

ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకుంటున్న అతి ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ ఉందిఎందుకు మేము 

దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాము మరియుఎలా మేము దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాము: మనం 

దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాము ఎందుకంటే ఆయన మన రక్షకుడు, మరియు పాపం యొక్క 

మరణశిక్ష నుండి ఆయన మనలను రక్షించాడు. దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి అది ఒక 

శక్తివంతమైన మంచి కారణం! మరియు ఉత్తమమైనదిమార్గంమనం దేవుణ్ణి 

మహిమపరచడం అంటే దేవదూతల పుస్తకం నుండి ఒక పేజీని తీసి “సువార్త” – రక్షణకు 

సంబంధించిన “శుభవార్త” అందరితో పంచుకోవడం.

బహుశా చెయ్యవచ్చు.

"మీరు ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టండి, ఎందుకంటే ఆయన తన ప్రజలను 
వారి పాపాల నుండి రక్షిస్తాడు."

"ఈ రోజు దావీదు నగరంలో మీకు రక్షకుడు జన్మించాడు, అతను 
ప్రభువైన క్రీస్తు."

మనం ఈ లేఖనాలను పరిశీలించినప్పుడు, అవి మన హృదయాలలో దేవుని పట్ల 

గొప్ప స్తోత్రాన్ని మరియు కృతజ్ఞతా భావాన్ని కలిగిస్తాయని నేను 

ఆశిస్తున్నాను, తద్వారా మనం ఆయనకు తగిన విధంగా మహిమపరుస్తాము!

ఇంకా, మనం దేవుణ్ణి మహిమపరచగల ఏకైక మార్గం సువార్తను 
పంచుకోవడం కాదు. ఇతర మార్గాలతో పాటు:
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- మన జీవితాల కోసం ఆయన చిత్తానికి విధేయత మరియు 
విధేయత ద్వారా మనం దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తాము: (ఉదా: 
పేతురు మరణ ప్రవచనం – యోహాను 21:19; యేసు తన 
మరణానికి లొంగిపోవడం – యోహాను 17:4).

- ఆయన మనకు ఇచ్చిన ఆత్మ యొక్క అద్భుతమైన బహుమతుల కోసం మేము 

ఆయనను మహిమపరుస్తాము: (ఉదా: 1కోరి. 12:4-11; రోమా. 12:6-8)

- విమోచన మరియు స్వస్థత కోసం మేము ఆయనను మహిమపరుస్తాము: 

(ఉదా: ఉదా. 15:1-18 (ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత ఇజ్రాయెల్); లూకా 

17:12-18 (కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి తిరిగి వచ్చిన ఒక కుష్ఠురోగి))

- మనపట్ల ఆయన చూపిన అనుచితమైన ప్రేమను బట్టి మనం 

ఆయనను మహిమపరుస్తాము: (ఉదా: కీర్తన 115:1)

- మరియు మనం చేసే మంచి పనుల ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి 

ఇతరులను ప్రేరేపిస్తాము (మత్త. 5:16).

మనం జీవించే ప్రతిరోజు మన గొప్ప దేవుణ్ణి మహిమపరిచే ఒక భాగాన్ని 
చేర్చాలి. అతను కీర్తించబడటానికి అర్హుడులోమన జీవితాలు, మరియు
ద్వారామన జీవితాలు.

దేవదూతల ప్రకటనల యొక్క ఉత్సాహాన్ని దాటి, మనం తరచుగా 
ఎదుర్కొనే రోజువారీ వ్యసనాలను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు చివరి 
పాయింట్ ని చేద్దాం. పీటర్ జీవిత ముగింపులో, అతను వ్రాసినది 
ఇక్కడ ఉంది:

1 పేతురు 4:12-16 ప్రియతమా అది వింతగా అనుకోవద్దు
మిమ్మల్ని ప్రయత్నించే అగ్ని పరీక్ష గురించి, మీకు ఏదో వింత 
జరిగినట్లు;13కాని
మీరు క్రీస్తు బాధలలో ఎంతవరకు పాలుపంచుకుంటారు, ఆయన 
మహిమ వెల్లడి అయినప్పుడు, మీరు కూడా గొప్ప ఆనందంతో 
సంతోషిస్తారు.14క్రీస్తు నామము నిమిత్తము నీవు 
నిందింపబడితే, ధన్యుడుమీరు,కీర్తి మరియు దేవుని ఆత్మ కోసం

. వారి వైపు అతను దూషించబడ్డాడు, కానీ
మీ భాగం, అతను మహిమపరచబడ్డాడు.15అయితే మీలో ఎవ్వరూ హంతకునిగా, 
దొంగగా, దుర్మార్గునిగా లేదా ఇతరుల విషయాలలో నిమగ్నమై ఉన్నవాడిగా 
బాధపడకూడదు.16ఇంకా ఉంటేఎవరైనా బాధపడతారుక్రైస్తవుడిగా,

ఇందులో

సంతోషించు

మీపై ఆధారపడి ఉంటుంది

అతడు సిగ్గుపడకుము, దేవుని మహిమపరచవలెను
విషయం.
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ఇది మనలో చాలా మందికి అనుభవంలోకి వచ్చే వాస్తవం. కానీ మనం ప్రతిరోజూ చూసే 

మరియు అనుభవించే వాటి కంటే జీవితంలో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి.

పునరుత్థానమైన క్రీస్తు తన మహిమతో భూమికి తిరిగి రావడం గురించి, 
గొప్ప కష్టాలను జయించిన అతని పరిశుద్ధులతో కలిసి తిరిగి రావడం 
గురించి ప్రకటన గ్రంథం చెబుతుంది (ఈ గ్రంథంలో పేతురు 
ప్రస్తావించిన విషయాలు వంటివి). వాస్తవానికి, భయంకరమైన పరీక్షలు 
మరియు కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ దేవుని పక్షాన నిలబడి విజయవంతమైన 
జీవితాలను గడిపిన విశ్వాసపు వీరుల గురించి మాట్లాడే హెబ్రీస్ 11 వంటి 
వృత్తాంతాలను మనం చదివినప్పుడు ఇది చాలా గ్రాఫిక్ గా ఉంటుంది. 
మనం ఈ ప్రపంచంలో ఆ గుంపుతో చేరినప్పుడు, ప్రకటన 7లో జాన్ 
వ్రాసిన రీడీమ్డ్ గ్రూప్ తో చేరడానికి అది మనల్ని అనుమతిస్తుంది:

ప్రక. 7:1-4,9-17 ఈ విషయాల తర్వాత నేను నలుగురు దేవదూతలను చూశాను

భూమిపైనా, సముద్రం మీదా, ఏ చెట్టుపైనా గాలి వీచకూడదని 
భూమి నాలుగు మూలల్లో నిలబడి, భూమిలోని నాలుగు గాలులను 
పట్టుకుని.2అప్పుడు నేను సజీవుడైన దేవుని ముద్రను కలిగి 
ఉన్న మరొక దేవదూత తూర్పు నుండి ఆరోహణను చూశాను. 
మరియు అతను భూమికి మరియు సముద్రానికి హాని కలిగించే 
నలుగురు దేవదూతలకు పెద్ద స్వరంతో అరిచాడు,3"మన దేవుని 
సేవకుల నుదుటిపై ముద్ర వేసే వరకు భూమికి, సముద్రానికి లేదా 
చెట్లకు హాని చేయవద్దు" అని చెప్పాడు.4మరియు సీలు 
వేయబడిన వారి సంఖ్యను నేను విన్నాను. వందమరియు
ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిలో నలభై నాలుగు వేలమంది
ఉన్నారుసీలు.

దేవుడు తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలును మరచిపోలేదు. వారు 
స్వర్గంలో దేవుని సింహాసనం ముందు తమ స్థానాన్ని 
తీసుకుంటారు. కానీ వారు మాత్రమే కాదు. జాన్ చెప్పారు:

9 ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, అన్ని 
దేశాలు, తెగలు, ప్రజలు మరియు భాషల నుండి ఎవరూ లెక్కించలేని 
గొప్ప సమూహం, సింహాసనం ముందు మరియు గొర్రెపిల్ల 
ముందు, తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి, చేతుల్లో తాటి కొమ్మలతో 
నిలబడి ఉన్నారు.10మరియు పెద్ద స్వరంతో కేకలు వేస్తూ, 
“మోక్షంచెందినదిసింహాసనం మీద కూర్చున్న మన దేవునికి, 
గొర్రెపిల్లకు!11దేవదూతలందరూ సింహాసనం, పెద్దలు మరియు 
నలుగురు సజీవుల చుట్టూ నిలబడి ఉన్నారు
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జీవులు, మరియు సింహాసనం ముందు తమ ముఖాల మీద పడి 
దేవుణ్ణి ఆరాధించారు,12చెప్పడం: “ఆమేన్!
జ్ఞానం, కృతజ్ఞత మరియు గౌరవం మరియు శక్తి మరియు శక్తి 
ఉంటుందిమన దేవునికి ఎప్పటికీ. ఆమెన్.”

ఆశీర్వాదం మరియు కీర్తి మరియు

మనం దేవుణ్ణి మహిమపరచడం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, ఇది ఇలా 
ఉంటుంది మరియు ఇది ఇలా ఉంటుంది. దేవదూతలు మరియు పెద్దలు, 
యూదులు మరియు అన్యులు గొఱ్ఱెపిల్ల సింహాసనం ముందు ప్రశంసలు 
మరియు ఆరాధన, మహిమ, కృతజ్ఞతలు మరియు ఆరాధనల సింఫొనీలో 
దేవునికి బిగ్గరగా స్వరాలు పెంచుతున్నారు. లోకం యొక్క పాపాన్ని తీసివేసి, 
పంచుకోవడానికి మనకు శుభవార్త అందించింది ఆయనే.

వాస్తవానికి, వేచి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. మనం ఇప్పుడే దేవుణ్ణి 

మహిమపరచవచ్చు!

13 అప్పుడు ఒక పెద్దవాడు, “తెల్లని వస్త్రాలు ధరించిన వీరు 
ఎవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చారు?” అని నాతో అడిగాడు.14మరియు 
నేను అతనితో, “అయ్యా, మీకు తెలుసు” అని చెప్పాను. కాబట్టి 
అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: “వీరు గొప్ప శ్రమ నుండి బయటికి 
వచ్చి, గొర్రెపిల్ల రక్తంలో తమ వస్త్రాలను ఉతికి, తెల్లగా 
చేసుకున్న వారు.15అందుచేత వారు దేవుని సింహాసనం ముందు 
ఉండి, ఆయన ఆలయంలో రాత్రింబగళ్లు ఆయనకు సేవ చేస్తారు. 
మరియు సింహాసనం మీద కూర్చున్నవాడు వారి మధ్య 
నివసిస్తాడు.16వారికి ఇక ఆకలి ఉండదు, దాహం ఉండదు; 
సూర్యుడు వాటిని తాకడు, లేదా ఏ వేడి;17ఎందుకంటే సింహాసనం 
మధ్యలో ఉన్న గొర్రెపిల్ల వాటిని మేపుతుంది మరియు సజీవ 
నీటి ఊటల వద్దకు వారిని నడిపిస్తుంది. దేవుడు వారి కన్నుల 
ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేస్తాడు.”

దేవుణ్ణి మహిమపరచడం యొక్క చివరి ఫలితం ఇది. మన ప్రభువు సన్నిధిలో 

శాశ్వతమైన ఆనందం, శాంతి మరియు ప్రేమ. నేను మీకు చెప్పగలను; నేను ఆ రోజు 

కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను! నేను ఇప్పుడు దేవుణ్ణి మహిమపరచబోతున్నాను 

కాబట్టి నేను ఆయనను మహిమపరచగలను. కష్టాలు మరియు పరీక్షల మధ్య, అవి 

ఎంత కఠినంగా మరియు సవాలుగా ఉన్నా, నేను దేవుణ్ణి మహిమపరచబోతున్నానులో
నా జీవితం మరియుద్వారానా జీవితం. దేవుడు నాకు అద్భుతంగా మంచి చేశాడు. 

మరియు మీరు నాతో చేరతారని నేను ఆశిస్తున్నాను
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మన పెదవుల ఫలముతో ఆయనను మహిమపరుస్తాము, ఆయన నామమునకు 

కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తాము (హెబ్రీ. 13:15).

* * * *

పాటలు:

ప్రభువును మహిమపరచు (Eb)

https://www.google.com/search?q=sandra+crouch+glorif 
y+the+lord&oq=sandra+crouch+glorify&aqs=chrome.0.0i 
355
i512j46i512j69i57j0i512.15764j0j7&512.15764j0j7&sourceidfstrom 
cid:ec2807ba,vid:Pe3x50TG24

ప్రతి రోజు థాంక్స్ గివింగ్ రోజు (Eb)

https://www.youtube.com/watch?v=4ooK66xOpZg

9

https://www.google.com/search?q=sandra+crouch+glorify+the+lord&oq=sandra+crouch+glorify&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j69i57j0i512.15764j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ec2807ba,vid:P-e3x50TG24
https://www.google.com/search?q=sandra+crouch+glorify+the+lord&oq=sandra+crouch+glorify&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j69i57j0i512.15764j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ec2807ba,vid:P-e3x50TG24
https://www.google.com/search?q=sandra+crouch+glorify+the+lord&oq=sandra+crouch+glorify&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j69i57j0i512.15764j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ec2807ba,vid:P-e3x50TG24
https://www.google.com/search?q=sandra+crouch+glorify+the+lord&oq=sandra+crouch+glorify&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j69i57j0i512.15764j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ec2807ba,vid:P-e3x50TG24
https://www.google.com/search?q=sandra+crouch+glorify+the+lord&oq=sandra+crouch+glorify&aqs=chrome.0.0i355i512j46i512j69i57j0i512.15764j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ec2807ba,vid:P-e3x50TG24
https://www.youtube.com/watch?v=4ooK66xOpZg

