జ్ఞ్యానము యొక్క ఏడు స్తంభములు
ఈ వాక్యము ముఖ్యముగా సేవకులకు, నాయకులకు మరియు స్ంఘ
పెద్ద లకొరకు సిద్ద పరచబడిన మనాా!

జ్ఞ్యానముయొక్క ఏడు గుణములు ఆత్మీయ పద్ము జ్ఞ్యానము యొక్క ఏడు
స్తంభములు

దేవుడు క్ట్టుచునా స్ంఘమునకు ఆయన స్తంభములను నిలబెట్టులి, ఈ
స్తంభములను మాదిరి క్లిగి గొపప ఒత్తతడిని తట్టుకునే పెద్ద రిక్ం మరియు
నాయక్తవంతో ఆయన నిలుపనై యునాారు.

దేవుడు ఆయన స్ంఘమును ఆయన క్ట్టునని తెలియ జేసినాడు, ఆ స్ంఘము
మహిమక్రముగా ఉందునని తెలియజేసెను.

అందువలన దేవుడు అనేక్ పరిచెరయలను తన స్ంఘమును క్ట్టుటకు ఇచెెను
అది ఆయన శరీరమే, స్ంపూరణ మైన మందిరముమాత్రమే ఆయన మహిమచే
నింపబడింది {సొలొమోను మందిరము}.
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స్ంఘస్తత లు తమ నాయకునిలో చూచినవి అనుక్రిస్తతరు!

ఒక్ స్ంఘములో వరిి ప్ లీడర్ ఆరాధన అనంతరం లేచి బయటకు
వెళ్లిపోవుట చూచిన ఒక్ చినా బిడడ తాను పెద్ద వాడై ఒక్ వరిి ప్ లీడర్ గా
అతను చినా నాటి నుంచి చూచినది అనుక్రించెను.

యోహాను స్ంఘములో మూడు గుంపులను గురితంచెను 1 యోహాను 2 : 12 13

> చినా బిడడ లు

- పాపములు క్షమంచబడ్డడయి

> యవవనస్తులు - వాక్యమందు నిలిచి, జేయఁచినవారు.
> తండ్రులు - ఆది నుంచి వునా దేవుని ఎరిగినవారు

స్ంఘ పునరుద్ద రణకు తండ్రులు కావలి?
2

1 కొరింథీ 4 : 15
క్రీస్తత నందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమంది యునాను తండ్రులు అనేకులు
లేరు.

స్ంఘము యొక్క ఆత్మీయ పరిపక్వత కొరకు తండ్రులను చూడవలసి
యునాది.

> స్ంఘమును చినా బిడడ ల సిు త్త నుంచి తండ్రుల స్తుయికి నడిపంచవలసిన
భారము నాయకులదే, పెద్ద లదే!

> స్ంఘమును క్రీస్తత నకు క్లిగిన స్ంపూరణ తలో స్మానమైన స్ంపూరణ తకు
నడిపంచు బాధయత తండ్రుల వంటి స్తుయి క్లిగిన స్ంఘ పెద్ద లదే!

> స్ంఘము మహిమచే నింపబడుటకు అది క్రీస్తత స్వరూపముచే
నింపబడవలెను.
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జ్ఞ్యనము నివాస్మును క్ట్టుకొని దానికి ఏడు స్తంభములు చెకుక కొనినది.
స్తమతలు 9:1

అనగా జ్ఞ్యానము యొక్క

గుణములు దేవుని ఇంటిని క్టిు స్ంపూరణ తలోనికి

తెస్తతయి.

మన జ్ఞ్యానము యొక్క ఏడు స్తంభములు లోనికి వెళ్ళక్ ముందు మనము
పునాదులను తెలిసికోవాలి.

హెబ్రీయులకు 6 : 1 - 3
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కాబటిు నిరీీ వక్రియలను విడిచి, మారుమనస్తు పందుటయు,

2

దేవునియంద్లి విశ్వవస్మును బాపతస్ీములను గూరిెన బోధయు,

హస్తనిక్షేపణమును, మృతుల పునరు తాునమును, నితయమైనత్మరుపను అను
పునాది మరల వేయక్, క్రీస్తత నుగూరిెన మూలోపదేశము మాని, స్ంపూరుణల
మగుటకు స్తగిపోద్ము.

3

దేవుడు సెలవిచిెనయెడల మనమాలాగు చేయుద్ము.

స్ంపూరణ తలోనికి స్తగిపోద్ము:
ఇలుి క్టు వలనంటే ముందు పునాదులు సిద్ద పడవలెను, క్ట్టు వాడు ముందు
పునాదులతో స్ంతృపత పంద్వలెను. ఒక్ వేళ్ దేవుడు సెలవిచిెనయెడల.

> పునాదుల స్తుయి మందిరము మహిమతో నింపబడదు, యెరుబాబెలు
పునాదివేసిన మందిరము 15 స్ంవతురములు క్ట్టుబడి లేకుండ్డ ఆగి
పోయింద్ని గమనించాలి, స్ంపూరిత కాబడిన మందిరము దేవుని మహిమతో
నింపబడినది.
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> ఒక్వేళ్ పునాదిలో లోపముంటే ఇలుి కూలిపోతుంది, ఈ ఇలుి వయకి తగతంగా
కానీ లేక్ స్మాజముగా గాని, మన సిదాధంతములో తపుపలు ఉంటే ఇలుి
కూలిపోతుంది.

క్వర్ ఫ్యయక్ురీ
ఒక్ సేవకుడు ఒక్ క్వర్ ఫ్యయక్ు రీలో పనిచేసేవాడు, ఆ పని ఎంత కీలక్మంటే
వెంట్రుక్ వేట్టలో ఆలస్యం తయారైన క్వరి నిాటిని పడేయవలసి వచేెది.

మనము మనవంటి వారిని తాయారు చేస్తతము, నాయక్తవంలో లోపముంటే
లోనికి వచుెవారిని అదే లోపాలతో తాయారు చేస్తతము, అందువలన
పునాదులు స్రిగా ఉండవలెను.

గ్రీస్త దేశములో పడిపోయిన పురాతన గోపురాలు భూక్ంపముల వలన కాదు
కానీ, ఒక్ చినా పగులులో మొలచిన గడిడ వలననే!

ప్రత్త క్టద డమునకు ముందు పునాదులను స్రిగా వేయవలెను,అపస్తలుడైన
పౌలు గారు ఈ ఏడు పునాదులను క్రమముగా వెయయవలెను.
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ఈ పునాదులు ఆవరణమునకు స్ంబంధంచిన విషయములెైనను, మనము
లోతెైన విషయములను తెలిసికొనక్ ముందు ఈ విషయములను జ్ఞ్గ్రతతగా
పునాది వెయయవలెను.

1 . కాబటిు నిరీీ వక్రియలను విడిచి, మారుమనస్తు
పందుటయు,
రక్షంచబడిన తరువాత లోక్మునుండి వేరుచేయబడి, లోకానుస్తరమైన
నిరీీ వక్రియలను వద్లుట, {2

కొరింథు 5 :17 }, ఇది ప్రాధమక్ చరయ.

2 . దేవుని యందు విశ్వవస్ము:
మనము విశ్వవస్ము దావరా మాత్రమే క్ృపచే రక్షంచబడినాము.

>విశ్వవస్ము ఒక్ వరము అలాగే ఒక్ ఫలము అయివునాది,
7

>మనము విశ్వవస్ము దావరా మాత్రమే దేవునికి ఇష్టులుగా జీవించగలము,

>మనము స్ంఘమును ప్రత్త విషయములో క్రీస్తత పెై ఆధారపడి జీవించుట
నేరిపంచాలి, విశ్వవస్మును బోధసేత అదుుతాలు జరుగుతాయి.

నేను వెళ్లిన ఒక్ హోటలోి ఒక్ కారుడ ఇవవటం జరిగింది, ఈ కారుడతో నా
తలుపు త్తయయవచుె, లెైట్సు వెయయ వచుె, స్మస్తము ఈ కారుడతో
అనుస్ంధానము చెయయ బడినది, ఇది ఒక్ విశ్వవస్పు తాళ్ం వంటిది.
విశ్వవస్ము ఆతీ ఫలము దీనిని మనము అభివృదిధ చెంది ఫలించుటకు
స్హక్రించాలి, కేవలము వేచి చూచుట వలన విశ్వవస్ము అభివృదిధ చెంద్దు
కానీ, వాక్యమునకు తగిన రీత్తగా జీవించుట అభివృదిధ లోనికి నడిపస్తత ంది.

3 - 4 . బాపతస్ీములు
> నీటిలో ముంచుట పాతజీవితములో మరణంచుటకు స్తద్ృశయమైయుంది.

> ఆతీ బాపతస్ీము దావరా పరిశుదాదతీలో బాపతస్ీము పందుట, అనయ భాషలు
మాట్టిడుట.
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5 . హస్తనిక్షేపణము
మోషే హస్తనిక్షేపణము దావరా యెహోష్టవ జ్ఞ్యానము పందుకొనను

దివత్మయోపదేశకాండము 34:9

మోషే తన చేతులను నూను కుమారు డైన

యెహోష్టవమీద్ ఉంచి యుండను గనుక్ అతడు జ్ఞ్యనాతీపూరుణడ్డయెను;
కాబటిు ఇశ్రాయేలీయులు అతనిమాట విని యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞ్యపంచినట్టి
చేసిరి.

హస్తనిక్షేపణము దావరా స్వస్ు తలు, సేవకు సిద్ద పాట్ట, పరిశుదాదతీ బాప్తతస్ీం,
ఆతీ వరములు.

కానీ మనము ఎవరిపెై చేతులుంచు చునాామో, ఎవరు మనపెై హస్తనిక్షేపణము
చేయుచునాారు చూచుకోవలెను.

6 . పునరుదాధనము
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ప్రత్త క్రైస్తవుడు అమరు ాతను ధరించవలసి వునాాడు, ఒక్ నూతన శరీరమును
పంద్వలసి వునాాడు, కానీ అంద్రి పునరుదాధనము ఒకేలాగా, ఒకే
స్మయమందు ఉండద్ని గమనించాలి.

మనము ఎలా ఈజీవితం ముగిస్తతమో దానిని బటిు మనము ఆయనతో
పరిపాలిస్తతము, అంద్రూ కిరీటములను క్లిగి వుండరు, అంద్రూ ఒకే
పునరుదాధనము పంద్రు.

1Co 15:41

నూరుయని మహిమ వేరు, చంద్రుని మహిమవేరు, నక్షత్రముల

మహిమ వేరు. మహిమనుబటిు యొక్ నక్షత్రమునకును మరియొక్
స్క్షత్రమునకును భేద్ముక్లదు గదా

1Co 15:42

మృతుల పునరుతాునమును ఆలాగే. శరీరము క్షయమైనదిగా

వితతబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును;

మొద్టి పునరుదాధనము మరియు రండవ పునరుదాధనము.

Rev 20:4

అంతట సింహాస్నములను చూచిత్తని; వాటిమీద్ ఆసీనులెై

యుండువారికి విమరశచేయుటకు అధకారము ఇయయబడను. మరియు
క్రూరమృగమునకైనను దాని ప్రత్తమకైనను నమస్తకరముచేయక్ తమ
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నొస్ళ్ి యందు కాని చేతుల యందు కానీ దాని ముద్ర వేయించుకొనని వారిని
యేస్త విషయమై తామచిెన స్తక్షము నిమతతమును దేవుని వాక్యము
నిమతతమును శిరచేెద్నము చేయబడిన వారి ఆతీలను చూచిత్తని వారు
బ్రత్తకిన వారై వెయియ స్ంవతురములు రాజయము చేసిరి.

Rev 20:5

ఆ వెయియ స్ంవతురములు గడచువరకు క్డమ మృతులు బ్రదుక్

లేదు; ఇదియే మొద్టి పునరుతాునము.

Rev 20:6

ఈ మొద్టి పునరుతాునములో పాలుగలవారు ధనుయలును

పరిశుదుధలునై యుందురు. ఇటిు వారిమీద్ రండవ మరణమునకు
అధకారములేదు; వీరు దేవునికిని క్రీస్తత కును యాజకులెై క్రీస్తత తోకూడ వెయియ
స్ంవతురములు రాజయము చేయుదురు.
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7 . నితయమైన త్మరుప
మనము నమేీ సిందాధంతమును గూరిె మనము జ్ఞ్గ్రతత వహించాలి.

మనం చేసిన మంచి చెడులు లెక్క అపపచెపాపలి, ప్రత్త వయరధ మైన మాటకు లెక్క
చెపాపలి,

మతతయి స్తవారత 12 : 36

నేను మీతో చెపుపనదేమనగా మనుష్టయలు పలుకు

వయరు మైన ప్రత్త మాటనుగూరిెయు విమరశదినమున లెక్క
చెపపవలసియుండును.

మనం ఈలోక్ంలో స్రిచెయయని ప్రత్త వక్రమారగ మునకు లెక్క చెపపవలెను.
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అందువలన మనము నషు పరిహారం,పరయవస్తనములు మరియు
మారుమనస్తు పాపక్షమాపణలను గూరిెన వాక్యములను బోధంచాలి

కొనిా స్ంఘములలో త్మరుపలేదు అనే అపోహ వునాది, ఒక్ దైవ సేవకుడు
నరక్ము మరియు త్మరుప ఐదు నలలు మాత్రమే ఆతరువాత మాములుగా
జీవించవచుె అని అబద్ధ మును బోధంచుట జరింగింది.

ఇట్టవంటి సిదాధంతములు అబద్ధ ములు మరియు క్ట్టుటకు ఉపయోగపడని
పునాదులెై వునాాయి.

మనము పునాదిని అరధ ము చేస్తకునాాము, ఇట్టవంటి పునాదిపెై స్ంఘమును
క్ట్టుటకు స్తంభములు అవస్రము, ఈ స్తంభములే పరిపక్వత చెందిన
స్ంఘనాయకులు మరియు పెద్ద లు.

ఆదిమ స్ంఘములో మనము గమనిసేత పౌలు గారు యాకోబు, పేతురు,
యోహానును స్తంభములుగా వరిణ ంచుట జరిగింది.
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(Gal 2:9)

స్తంభములుగా ఎంచబడిన యాకోబు కేఫ్య యోహాను అను వారు

నాకు అనుగ్రహింపబడిన క్ృపను క్నుగొని, మేము అనయజనులకును తాము
స్తనాత్త పందినవారికిని అపస్తలులుగా ఉండవలెనని చెపప, తమతో
పాలివారమనుటకు సూచనగా నాకును బరాబాకును కుడిచేత్తని ఇచిెరి.

జ్ఞ్యానము స్ంఘ పెద్ద ల దావరా ఇతరులకు తెలియబడ్డలి, ఉజ్జీవమునకు
ముందు ఒక్ గొపప పరిపక్వత క్లిగిన తండ్రులను తలుిలను స్ంఘములో
చూడవలసి యునాది.

మనము స్తంభములలో ఉండవలసిన స్దుగణాలను తెలిసికోవాలి,
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యాకోబు 3 :17
అయితే పెైనుండివచుె జ్ఞ్యనము మొటు మొద్ట పవిత్రమైనది, తరువాత
స్మాధానక్రమైనది, మృదువెైనది, స్తలభముగా లోబడునది, క్నిక్రము
తోను మంచి ఫలములతోను నిండుకొనినది, పక్షపాతమైనను
వేషధారణయెైనను లేనిదియునై యునాది.

1 . పవిత్రమైనది
2 . స్మాధానక్రమైనది
3 . మృదువెైనది
4 . స్తలభముగా లోబడునది
5 . క్నిక్రముతోను మంచి ఫలములతోను నిండుకొనినది
6 . పక్షపాతములేనిధ
7 . వేషధారణలేనిధ

ఇట్టవంటి స్దుగణములు క్లిగిన పెద్ద లు స్తంభములను స్ంఘములోనికి వచిెన
వారు వెతుకుదురు.
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1 . పవిత్రమైనది

ఇది ఒక్ వయకి త యొక్క నైత్తక్ విలువలకు స్ంబంధంచినది, నాయకులోి
ఇట్టవంటి నైత్తక్ విలువలు క్లిగి ఉండ్డలి.

దావీదు నైత్తక్ విలువలు కోలోపగా తన ఇలుి కూలినది.

యాజకుల మానములు క్పుపటకు నారాలాగులను కుటు వలెను అనగా నైత్తక్
విలువలకు స్తద్ృశయమై వునాది.

Exo 28:42

మరియు వారి మానమును క్పుపకొనుటకు నీవు వారికి

నారలాగులను కుటు వలెను.

దావీదు పడిపోయిన తరువాత ఇట్టవంటి ప్రారధ నను చేస్తత నాాడు
16

(Psa 51:10)

దేవా, నాయందు శుద్ధ హృద్యము క్లుగజేయుము నా

అంతరంగములో సిు రమైన మనస్తును నూతన ముగా పుటిు ంచుము.

2 . స్మాధానక్రమైనది

(Mat 5:9)

స్మాధానపరచువారు ధనుయలు?

వారు దేవుని

కుమారులనబడుదురు.

స్ంఘనాయకులు స్మాధానమును వెద్కు వారిగా ఉండ్డలి, స్ంఘములో
స్మాధాన పరచుటకు కొనిాస్తరుి నింద్లు భరించవలసివస్తత ంది, రండు
గుంపులను స్మాధానపారచుటకు కొనిాస్తరుి నాయకులు రొట్టుగా
మారిపోవాలి.

కొనిాస్తరుి గొపప శ్వంత్త క్లిగినవారు గొపప శ్రమలను చూసినవారు.
>ఒలీవ పండు క్థ

3 . మృదువెైనది
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(1Th 2:7)

అయితే స్తనయమచుె తలిి తన సొంత బిడడ లను గారవించునట్టిగా,

మేము మీ మధయను స్తధువులమై యుంటిమ.
(1Th 2:8)

మీరు మాకు బహు ప్రియులెైయుంటిరి గనుక్ మీయందు విశేషా

పేక్ష గలవారమై దేవుని స్తవారతను మాత్రము గాక్ మా ప్రాణములనుకూడ
మీకిచుెటకు సిద్ధ పడియుంటిమ.

స్తధువులమై ఉంటిమ అనగా మృదుతవము క్లిగి ఉంటిమ.

స్తధారణముగా స్ంఘములోనికి వచిెన కొతతవారు పాపమనే రోగమును
క్లిగి వుంట్టరు, అట్టవంటి వారికి మృదువెైన మాటలతో ఆద్రించి
స్తయములోనికి నడుపు నాయకులు కావలి.

>మంచి స్మరియుని విషయములో మొద్ట నూన తరువాత ద్రాక్ష రస్ము
వాడుట చూస్తతము.
>మొద్ట రొట్టు తరువాత కాళ్ళళ క్డుగుట యేస్యయ పద్ధ త్త.
4 . స్తలభముగా లోబడునది
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మనము ఇతరుల మాటను విను స్వభావం క్లిగి ఉండ్డలి, తగిగ ంపుక్లిగిన
జీవితం క్లిగివుండ్డలి, తకుకవ స్తుయి వారు స్రిచేసినపుడు లోబడే స్వభావం
ఉండ్డలి,

అపలోి అను విదావనుుడు మరియు లేఖ్నముల యందు ప్రావీణ్యయడు అయినా
గుడ్డరములు తయారుచేయు వారిచే స్రి చేయబడుటకు సిద్ద పడను.

(Act 18:24)

అలెక్ుంద్రియవాడైన అపలోి అను ఒక్ యూదుడు ఎఫెస్తనకు

వచెెను. అతడు విదావంస్తడును లేఖ్నముల యందు ప్రవీణ్యడునై యుండను.

(Act 18:25)

అతడు ప్రభువు మారగ ము విషయమై ఉపదేశము పంది తన

ఆతీయందు త్మవ్రపడి, యోహాను బాపతస్ీముమాత్రమే తెలిసికొనిన వాడైనను,
యేస్తను గూరిెన స్ంగతులు వివరముగా చెపప,బోధంచుచు
స్మాజమందిరములో ధర
ై యముగా బోధంపనారంభించెను.

(Act 18:26)

ప్రిసికలి అకులయు విని, అతని చేరుెకొని దేవునిమారగ ము మరి

పూరితగా అతనికి విశద్ పరచిరి.

ఇది నిజమైన తగిగ ంపుగా మనము చూడవచుెను.
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(Col 3:12)

కాగా, దేవునిచేత ఏరపరచబడినవారును పరిశుదుధలును

ప్రియులునైనవారికి తగినట్టి, మీరు జ్ఞ్లిగల మనస్తును, ద్యాళ్ళతవమును,
వినయమును, స్తత్తవక్మును, దీరఘ శ్వంత మును ధరించుకొనుడి.
5 . క్నిక్రముతోను మంచి ఫలములతోను నిండుకొనినది

ఇది ఒక్ స్తంభము, మంచి ఫలములు క్నిక్రమును క్నపరుస్తతయి.

యాకోబు

2:15

స్హోద్రు డైనను స్హోద్రియెైనను దిగంబరులెై ఆ

నాటికి భోజనములేక్ యునాపుపడు.

యాకోబు

2:16

మీలో ఎవడైనను శరీరమునకు కావలసినవాటిని

ఇయయక్స్మాధానముగా వెళ్ళిడి, చలి కాచుకొనుడి, తృపతపందుడని
చెపపనయెడల

ఏమ ప్రయోజనము?

>క్నిక్రమణగా వెళ్ళిడి చలి కాచుకొనుడి తృపత పందుడని చెపుపట కాదు.
>క్నిక్రమణగా వారి అవస్రతలను త్మరుె ప్రయతాము చేయుట.
>జ్ఞ్యానము వివేక్ము గల స్త్రీతో పోలెబడినది.

Pro 31:20

దీనులకు తన చెయియ చాపును ద్రిద్రులకు తన చేతులు చాపును
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నిజమైన స్ంఘము క్నిక్రము క్లిగి ఉండ్డలి.

ఇట్టవంటి గుణములు స్ంఘము క్ట్టుటకు కావలెను, ఇవి క్రీస్తత ను
క్నపరుస్తత నాాయి.

6 . పక్షపాతములేనిధ

జయానము అంద్రిని ఒకే విధముగా చూచునది, ఎవరి విషయములోను
పక్షపాతము లేనిదీ,

యాకోబు

2:1

నా స్హోద్రులారా, మహిమాస్వరూపయగు మన

ప్రభువెైన యేస్తక్రీస్తత నుగూరిెన విశ్వవస్విషయములో మోమాటముగలవారై
యుండకుడి.
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యాకోబు

2:2

ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరము పెట్టుకొని ప్రశస్త

వస్త్రములు ధరించుకొనిన యొక్డు మీ స్మాజమందిరములోనికి
వచిెనపుపడు,మురికి బటు లు క్ట్టుకొనిన ద్రిద్రుడును లోపలికి వచిెనయెడల

యాకోబు 2:3

మీరు ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకొనినవానిని చూచి

స్నాీనించినీవిక్కడ మంచి స్ు లమందు కూరుెండుమని చెపప, ఆ
ద్రిద్రునితోనీవక్కడ నిలువుము, లేక్ ఇక్కడ నా పాద్ప్తఠమునకు దిగువను
కూరుెండుమని చెపపనయెడల

యాకోబు 2:4

మీ మనస్తులలో భేద్ములు పెట్టుకొనిమీరు దురాలోచనతో

విమరశచేసినవారగుదురు కారా?

స్ంఘములో కొనిా తలాంతులు వునావారిని మనం వాడుకుంట్టం కానీ,
పక్షపాతం చూపకూడదు, ఇట్టవంటి పనులవలన అభద్రతా భావం
స్ంఘములో వస్తత ంది.
డబుు వునావారిని పటిు ంచు కోవటం లేనివారితో మాట్టిడక్ పోవటం.
7 . వేషధారణలేనిధ

అనగా స్ంఘపెద్ద లు స్ంఘములో ఎలావుంట్టరో బయటకూడ్డ అలాగే
వుంట్టరు, వారికీ రండు జీవితాలు వుండవు, మనము వేషధారి జీవితం చుసేత
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స్తమతలు

26:25

వాడు ద్యగా మాటలాడినపుపడు వాని మాట నమీ

కుము వాని

హృద్యములో ఏడు హేయవిషయములు క్లవు.

యూదా ఇస్కరియోతు ఇలాటివాడై వునాాడు.

పెద్ద నాయకులకు ఇట్టవంటి లక్షణాలు వునాాయి, పేతురు ఈ విషయములో
క్ందింపబడను.

స్తంభములు గొపప బరువు ఒత్తతడిని తట్టుకునే విధంగా తాయారు
చెయయబడతాయి. దేవుడు కొంచెం కొంచెముగా ఒత్తతడుల దావరా బరువుల
దావరా పెద్ద లను తాయారు చేస్తతడు, దావీదు సౌలు ఇంటిలో జ్ఞ్యానము
స్ంపాదించుకొనను, దావీదు భయంక్రమైన పరిస్తులలో జీవించుటను
నేరుెకునాాడు.

పరలోక్ములో స్తంభములపెై మనుష్టల ముఖ్ములు వునాాయి,

Rev 3:12

జయించు వానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక్ స్తంభముగా

చేసెద్ను; అందులోనుండి వాడు ఇక్మీద్ట ఎనాటికిని వెలు పలికిపోడు.
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మరియు నా దేవుని పేరును, పరలోక్ములో నా దేవుని యొద్ద నుండి దిగి
వచుెచునా నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని పటు ణపు పేరును, నా
క్రొతత పేరును వాని మీద్ వ్రాసెద్ను.

స్ంపూరిత అయిన మందిరము మాత్రమే దేవుని మహిమచే నింపబడింది.
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