ఈ మహిమగల రాజు ఎవరు?

Php 2:5 - 11
5 క్రీస్తుయేస్తనకు కలిగిన యీ మనస్తు మీరును కలిగియుండుడి.
6 ఆయన దేవుని సవరూము కలిగినవాడైయుండి, దేవునితో సమానముగా ఉుండుట విడిచిపెటటకూడని
భాగయమని యుంచుకొనలేదు గాని
7 మనుష్యయల పోలికగా పుట్టట, దాస్తని సవరూమును ధరుంచుకొని, తనుీ తానే రకుునిగా చేసికొనెను.
8 మరయ, ఆయన ఆకారముందు మనుష్యయడుగా కనబడి, మరణము పుందునుంతగా, అనగా
సిలువమరణము పుందు నుంతగా విధేయత చూపినవాడై, తనుీతాను తగిగుంచుకొనెను.
9 అుందుచేతను రలోకముందునీవారలో గాని, భూమిమీద ఉనీవారలో గాని,
10 భూమి క్రుంద ఉనీవారలో గాని, ప్రతివాని మోకాలును యేస్తనామమున వుంగునట్లును,
11 ప్రతివాని నాలుకయ తుండ్రియైన దేవుని మహిమారథమై యేస్తక్రీస్తు ప్రభువని ఒపుుకొనునట్లును,
దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచిచుంచి, ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహిుంచెను.

 క్రీస్తు యొకక ముుందు ఉనికిని గమనిస్తు ఆయన దేవుని సవరూము గలవాడై యుండియ,
తుండ్రి చితుము నెరవేరుచటకు రలోకములో తన స్థథనమును వదిలి పెట్టటను.

 తనకు కలిగివునీ సమసు హకుకలను వదిలి, స్త్రీ గరబము దావరా మనుష్యని పోలికగా జనిముంచి,
దాస్తను సవరూమును ధరుంచుకొని తనను తానూ తగిగుంచుకొనెను.

 ఒక దాస్తనివలె మరణము వరకు విధేయత చూపినుందున తుండ్రి సమసుములో గనరచి
అనిీ నామములకనాీ పై నామమును తనకనుగ్రహిుంచెను.

5వ వచనమును గమనిస్తు
Php 2:5 క్రీస్తుయేస్తనకు కలిగిన యీ మనస్తు మీరును కలిగియుండుడి.
ఏమిట్ట ఆ క్రీస్తు మనస్తు? అది వినయుం, విదేయత, దాసయతవుం, ఈ దినములలో చాలామట్లకు
ప్రకట్టుంచనివి మరయ వినడనివి.

మనస్తు మార రూపుంతరము పుందుట దేవుని చితుము.
Rom 12:2 మీరు ఈ లోక మరాయదను అనుసరుంక, ఉతుమమును, అనుకూలమును,
సుంపూరణమునై యనీ దేవుని చితుమేదో రీక్షుంచి తెలిసికొనునట్లు మీ మనస్తు మార
నూతనమగుటవలన రూపుంతరము పుందుడి.

ఈ క్రసటమస్ లో గురుుంచవలసినది ప్రతి మోకాలు ఆయన నామమున వుంగుట అను మాటను
గమనిుంచాలి.

1. నక్షత్రములు, రలోకము, దేవదూతలు ఆయనను స్తుతిుంచెను
2. జుంతువులు ఆయనను స్తుతిుంచెను
3. జ్ఞానులు ఆయనను స్తుతిుంచెను
4. భకుులు ఆయనను స్తుతిుంచెను

ఆయనను స్తుతిుంచు వాట్టని వాకయుంలో చూదాాము
కీరునలు 148 : 1 - 3
1 యహోవాను స్తుతిుంచుడి. ఆకాశవాస్తలారా, యహోవాను స్తుతిుంచుడి ఉనీతసథలముల
నివాస్తలారా, ఆయనను స్తుతిుంచుడి.
2 ఆయన దూతలారా, మీరుందరు ఆయనను స్తుతిుంచుడి ఆయన సైనయములారా, మీరుందరు ఆయనను
స్తుతిుంచుడి.
3 సూరయచుంద్రులారా, ఆయనను స్తుతిుంచుడి కాుంతిగల నక్షత్రములారా, మీరుందరు ఆయనను
స్తుతిుంచుడి.

ఈవాకయము దేవదూతలు శువుల కారులు దరశుంచినపుుడు నెరవేరుట చూడవచుచను
Luke 2:13 -14
13 వుంటనే రలోక సైనయసమూహము ఆ దూతతో కూడనుుండి
14 సర్వవనీతమైన సథలములలో దేవునికి మహిమయ ఆయన కిష్యటలైన మనుష్యయలకు భూమిమీద
సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని స్తుత్రము చేయచుుండెను.

 దేవదూతలు సర్వవనీత సథలములలోని దేవునికి స్తుత్రములు చెలిుుంచెను,
 నక్షత్రములు ప్రకటన 22 : 16 లోని ప్రకాశవుంతమైన వేకువచుకకకు స్తుత్రములు చెలిుుంచినవి.

2. జుంతువులు వాని సృష్టటకరును గురుుంచినవి
యషయా 1 : 2 - 3
2 యహోవా మాటలాడుచునాీడు ఆకాశమా, ఆలకిుంచుము; భూమీ, చెవియొగుగము. నేను పిలులను
పెుంచి గొువారనిగా చేసితిని వారు నామీద తిరుగబడియనాీరు.
3 ఎదుా తన కాముందు నెరుగును గాడిద సుంతవాని దొడిి తెలిసికొనును ఇశ్రాయేలుకు తెలివిలేదు
నాజనులు యోచిుంరు.

శువుల పకలోని ప్రతి జుంతువు తమ సృష్టటకరును గురుుంచాయి కానీ దేవుని సవుంత ప్రజలు (ఒక
దేశముగా) ఆయనను గురుుంచలేదు.
- సృషటుంతయ సృష్టట కరును గురుుంచిన కానీ!
John 1:10 – 12
10 ఆయన లోకములో ఉుండెను, లోక మాయన మూలముగా కలిగెను గాని లోకమాయనను
తెలిసికొనలేదు.
11 ఆయన తన సవకీయలయొదాకు వచెచను; ఆయన సవకీయలు ఆయనను అుంగీకరుంలేదు.
12 తనుీ ఎుందరుంగీకరుంచిర్వ వారకుంద రకి, అనగా తన నామమునుందు విశ్వవసముుంచినవారకి,
దేవుని పిలులగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహిుంచెను.

 ఇజ్రాయల్ ఒక దేశముగా వార రాజును గురుుంచలేదు,
 యరూషలేము గాీానుల వారునువిని కలవరడిర.
 గాడిదపై యరూషలేములోనికి వచిచన వార రాజును చూచి ఎవరతను అనిర?

Mat 21:10 ఆయన యరూషలేము లోనికి వచిచనపుుడు టటణముంతయ ఈయన ఎవర్వ అని
కలవరడెను.

తనుీ అుంగీకరుంచిన వారకుందరకి, అనగా తన నామమునుందు విశ్వవసముుంచినవారకి, దేవుని
పిలులగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహిుంచెను.

3. జ్ఞానులు ఆయనను స్తుతిుంచెను

Proverb 25:2
సుంగతి మరుగుచేయట దేవునికి ఘనత సుంగతి శోధిుంచుట రాజులకు ఘనత.

జ్ఞానులు ఆయనను కనుగొుందురు, సమసు బుదిా గాీాన సరవ సుందలు గుుమైన యేస్తను వారు
వతికిర.

Col 2:3 బుదిి జ్ఞానముల సరవ సుందలు ఆయనయుందే గుుములైయనీవి.

 యేస్తని ఆలయములో ప్రతిసటహిుంచునపుడు అకకడ వునీ అనీ అను ఒక ప్రవకిి

Luk 2:36 మరయ ఆషేరు గోత్రికురాలును నూయేలు కుమార్తుయనైన అనీ అను ఒక ప్రవకిి
యుండెను. ఆమె కనాయతవము మొదలు ఏడుండుు పెని మిట్టతో సుంస్థరముచేసి బహుకాలము గడిచినదై,

Luk 2:38 ఆమెకూడ ఆ గడియలోనే లోలికి వచిచ దేవుని కొనియాడి, యరూషలేములొ
విమోచనకొరకు కనిపెట్లటచునీవారుందరతో ఆయనను గూరచ మాటలాడుచుుండెను.
మోషే కుంటే గొు ప్రవకుగా ఈ స్త్రీ యేస్తని గురుుంచిుంది. ( అపో 7 : 37 , దివతీ 18 : 18 - 19)

 నీతిముంతుడు మరయ భకిురుడైన స్తమెయోను ఆయనను గురుుంచెను.
Luk 2:25
యరూషలేము నుందు స్తమెయోనను ఒక మనుష్యయడుుండెను. అతడు నీతి ముంతుడును
భకిురుడునైయుండి, ఇశ్రాయేలుయొకక ఆదరణకొరకు కనిపెట్లటవాడు; రశుదాితమ అతనిమీద
ఉుండెను.

గొర్రెల కారులు :
గొర్రెల కారులు: వీరు క్రీస్తుకు దగగరగా కూరుచని వునాీరు, ఈ కారులు దేవుని నిజమైన స్తవకులకు
లేక కారులకు స్థదృశయమై యనాీరు.

క్రీస్తు మొదట్ట రాకడ వారు వారదగగర కొచేచ సమయానికి వారు.;

Luk 2:8 ఆ దేశములో కొుందరు గొఱఱల కారులు పలములో ఉుండి రాత్రివేళ తమ ముందను
కాచుకొను చుుండగా
Luk 2:9 ప్రభువు దూత వారయొదాకు వచిచ నిలిచెను; ప్రభువు మహిమ వారచుట్లట ప్రకాశుంచినుందున,
వారు మికికలి భయడిర.
Luk 2:10 అయితే ఆ దూతభయ డకుడి; ఇదిగో ప్రజలుందరకిని కలుగబోవు మహా సుంతోషకరమైన
స్తవరుమానము నేను మీకు తెలియజేయ చునాీను;
Luk 2:11 దావీదు టటణముందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టట యనాీడు, ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు.
 రక్షకుడు “Greek SOTER” means deliverer, ruler
 Shepards are type to ministers who look after the flock
 Levites were near to the tabernacle
 We must tell the true message to the world
Luk 2:15 ఆ దూతలు తమయొదానుుండి రలోకమునకు వళ్లున తరువాత ఆ గొఱఱల
కారులుజరగిన యీ కారయమును ప్రభువు మనకు తెలియజేయిుంచి యనాీడు; మనము
బేతెుహేమువరకు వళ్లు చూతము రుండని యొకనితో నొకడు చెపుుకొని
Luk 2:16 తవరగా వళ్లు, మరయను యోస్తపును తొట్టటలో ుండుకొనియనీ శశువును చూచిర.
Luk 2:17 వారు

చూచి, యీ శశువునుగూరచ తమతో చెుబడిన మాటలు ప్రచురము

చేసిర.
Luk 2:18 గొఱఱల కారులు తమతో చెపిున సుంగతులనుగూరచ వినీ వారుందరు మికికలి
ఆశచరయడిర.

