హృదయ శుద్ధి కలవారు ధన్యులు
పాపము యొకక ప్రారంభము:
యెషయా 14 : 12 - 15
12 తేజోనక్షత్రమా, వేకువచుక్కక, నీవెట్లు ఆక్కశమున్యండి పడితివి? జనములన్య పడగొట్టిన నీవు
నేలమట్ి మువరకు ఎట్లు నరకబడితివి?
13 నేన్య ఆక్కశమున కెక్కకపోయెదన్య దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సంహాసనమున్య హెచ్చంతున్య
ఉత్తరద్ధకుకనన్యనన సభాపరవత్ముమీద కూరుచందున్య
14 మేఘమండలముమీద్ధ కెకుకదున్య మహోననతునితో నన్యన సమాన్యనిగా చేసకందున్య అని
నీవు మనస్సులో అన్యకంట్టవిగదా?
15 నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు త్రోయబడితివే.

➢ 1 . నేన్య ఆక్కశమున కెక్కకపోయెదన్య
➢ 2 . దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సంహాసనమున్య హెచ్చంతున్య.
➢ 3 . ఉత్తరద్ధకుకనన్యనన సభాపరవత్ముమీద కూరుచందున్య.
➢ 4 . మేఘమండలముమీద్ధ కెకుకదున్య.
➢ 5 . మహోననతునితో నన్యన సమాన్యనిగా చేసకందున్య.

హవవతో సాతాన్య సంభాషణతో హవవ సవభావము మారచబడెన్య.
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ఆద్ధక్కండము 3 : 4 - 7
4 అందుకు సరపముమీరు చావనే చావరు;
5 ఏలయనగా మీరు వాట్టని తిన్య ద్ధనమున మీ కన్యనలు తెరవబడుననియు, మీరు మంచ్ చెడడ లన్య
ఎరిగిన వారై దేవత్లవలె ఉందురనియు దేవునిక్క తెలియునని స్త్రీతో చెపపగా
6 స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచ్ ద్ధయు, కన్యనలకు అందమైనద్ధయు, వివేకమిచుచ రముమై
నద్ధయునై యుండుట్ చూచ్నప్పపడు ఆమ దాని ఫలము లలో కనిన తీసకని తిని త్నతోపాట్ల త్న
భరతకున్య ఇచెచన్య, అత్డుకూడ తినన్య;
7 అప్పపడు వారిదద రి కన్యనలు తెరవబడెన్య; వారు తాము ద్ధగంబరులమని తెలిసకని అంజూరప్ప
ఆకులు కుట్టి త్మకు కచ్చడములన్య చేసకనిరి.

• వారి కన్యనలు తెరవబడెన్య క్కనీ వారు దేవ దూత్లవలె మారలేదు, వారు
ద్ధగంబరులము అని తెలిసకనిరి.
• వారు దేవుని వాకుమున్య క్కక సాతాన్య వాకుమున్య విని ద్ధగంబురలమని
తెలిసకనిరి!

1 . హృదయము గురించి బైబిల్లో 900 పైగా ప్రస్తావించుట జరగింది.
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2 . హృదయము అనగా మన శరీరింల్లని అవయవాలకు రక్ాము పింపునది కాదు అది
మన ప్రాణమునకు కింద్రమై యుననది.
3 . యేసయయ అనేక్ స్తర్లో హృదయమును గూరి ప్రస్తావించార్ల.
4 . Mat 5:8
హృదయశుదిిగలవార్ల ధనుయలు; వార్ల దేవుని చూచెదర్ల.
5 . Mat 6:21
నీ ధనమెక్కడ నుిండునో అక్కడనే నీ హృదయము ఉిండును.

6 . Mat 15:18 - 19
18 నోటనుిండి బయటికి వచుినవ హృదయముల్ల నుిండి వచుిను; ఇవే మనుష్యయని
అపవత్రపరచునవని మీర్ల గ్రహింపరా?
19 దురాల్లచనలు నరహత్యలు వయభిచారములు వేశ్యయగమనములు దింగత్నములు
అబదిస్తక్ష్యములు దేవదూషణలు హృదయముల్ల నుిండియే వచుిను.

దేవుడు హృదయమిందు ఏక్త్వముకు కోర్లకుింటున్ననడు
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కీరానలు 86:11
యెహోవా, నేను నీ సత్యము ననుసరించి నడచు కొనునటుో నీ మారగమును న్నకు
బోధింపుము. నీ న్నమమునకు భయపడునటుో న్న హృదయమునకు ఏక్దృష్టి
క్లుగజేయుము.

వభజించబడిన హృదయము క్లిగవుిండుట ప్రమాదక్రము.
1. సొలొమోను ఇశ్రాయేలు అింత్టిల్ల జ్ఞానవింతుడై ఉిండెను, మూడు వేలకు పైగా
స్తమెత్లు రచిించినను, వాటిల్ల ఒక్కటి కూడా పాటిించక్, స్త్రీ ల్లలుడై, అనయ దేవత్లకు
మ్రొకిక భ్రష్యిడైపోయెను.
2. సింసోను క్ిండలు తిరగన బలమును క్లిగవున్ననను త్న హృదయమిందు స్త్రీల్లలుడై
ఉిండెను.
3. యూద ఇసకరయోతు సృష్టిక్రా పాదాల వదద వాక్యముని వని, అదుుత్ శకిాని క్లిగనను
త్న హృదయమిందు విండిని ఆరాధించువానిగా ఉిండెను.
మించి ఫలమును ఫలిించు హృదయిం దేవుని క్లిగ వున్నన ఏదెను తోటకు స్తదృశయము.
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- మొదటి ఆదాము యొక్క అవధేయత్ను బటిి ఏదెను తోట నుించి బయటపెటి బడెను,
రిండవ ఆదాము (క్రీస్తా) వధేయత్ను బటిి ఆతోటను మన హృదయముల్ల ఉించెను.

మనము ఫలిించాలి. - యోహాను 15 : 8
✓ మీర్ల బహుగా ఫలిించుటవలన న్న త్ిండ్రి మహమపరచబడును; ఇిందువలన మీర్ల
న్న శిష్యయలగుదుర్ల.
✓ ఫలిించువార్ల ఆయన శిష్యయలు అనగా వని బ్రతుకులు మార్లికునన వయకుాలు,
ధనవింతుడు వని బహు ధనవింతుడైనిందున సృష్టిక్రాను వడచి వళ్లోను.
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దేవునికి అసహయమైన ఏడు రాజయములు.
నిరగమ 34: 11 - 14
11 నేడు నేను నీ కాజ్ఞా పించుదానిననుసరించి నడువుము. ఇదిగో నేను అమోరీ
యులను క్న్ననీయులను హత్తా యులను పెరజ్జీయులను హవ్వవయులను యెబూసీయులను
నీ యెదుటనుిండి వళ్ో గొట్టిదను.
12 నీవు ఎక్కడికి వళ్లోచున్ననవో ఆ దేశపు నివాస్తలతో నిబింధన చేసికొనకుిండ
జ్ఞగ్రత్ాపడుము. ఒక్వేళ్ అది నీకు ఉరకావచుిను.
13 కాబటిి మీర్ల వార బలిపీఠములను పడగొటిి వార బొమమలను పగులగొటిి వార దేవతా
సాింభములను పడగొటివలెను.
14 ఏలయనగా వేరొక్ దేవునికి నమస్తకరము చేయవదుద, ఆయన న్నమము రోషముగల
యెహోవా; ఆయన రోషముగల దేవుడు.
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జయించువారకి దేవుడిచుి గొపప ఆధక్యత్ ఆయనతో క్లిసి సిింహాసనమునిందు
కూరోివటమే.
ప్రక్టన 3:21
నేను జయించి న్న త్ిండ్రితోకూడ ఆయన సిింహాసనమునిందు కూర్లిిండి యునన
ప్రకారము జయించువానిని న్నతోకూడ న్న సిింహాసనమునిందు కూర్లిిండనిచెిదను.

✓ పరల్లక్ముల్ల కొిందర్ల దేవునికి దూరముగాను కొిందర్ల దేవునికి దగగరగాను
వున్ననర్ల ఆయన సిింహాసనము సీయోను పరవత్ముపై వుననది.
✓ ఆ సీయోను పరవత్ముపై గొర్రెపలోతో వునన 144 ,000 కొనిన గొపప లక్ష్ణాలను
క్లిగ వున్ననర్ల .

ప్రక్టన 14:1
మరయు నేను చూడగా, ఇదిగో, ఆ గొఱ్ఱపలో సీయోను పరవత్ముమీద
నిలువబడియుిండెను. ఆయన న్నమమును ఆయన త్ిండ్రి న్నమమును నొసళ్ోయిందు
లిఖింపబడియునన నూట నలువది న్నలుగు వేలమింది ఆయనతో కూడ ఉిండిర.
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ప్రక్టన 14:3 - 5
3 వార్ల సిింహాసనము ఎదుటను, ఆ న్నలుగు జ్జవుల యెదుటను, పెదదలయెదుటను ఒక్
క్రొత్ా కీరాన పాడుచున్ననర్ల; భూల్లక్ముల్లనుిండి కొనబడిన ఆ నూట నలువది
న్నలుగువేలమింది త్పప మర ఎవర్లను ఆ కీరాన నేర్లికొనజ్ఞలర్ల.
4 వ్వర్ల స్త్రీ స్తింగత్యమున అపవత్రులు కానివార్లను, స్త్రీ స్తింగత్యము ఎర్లగని
వార్లనైయుిండి, గొఱ్ఱపలో ఎక్కడికి పోవునో అక్కడికెలో ఆయనను వింబడిింతుర్ల;వ్వర్ల
దేవుని కొరకును గొఱ్ఱ పలోకొరకును ప్రథమఫలముగా ఉిండుటకై మనుష్యయలల్లనుిండి
కొనబడినవార్ల.
5 వ్వరనోట ఏ అబదిమును క్నబడలేదు; వ్వర్ల అనిిందుయలు.

ఒక్క మాటల్ల చెపాపలింటే వ్వర్ల పరశుదిమైన హృదయమును క్లిగ వున్ననర్ల.
• నైతిక్ వలువలు క్లిగ వవాహ వయవసథపై మించి జ్జవత్ిం క్లిగ వున్ననర్ల.
• గొర్రె పలో ఎక్కడి వళ్ళితే అక్కడికి వింబడిించుచున్ననర్ల.

ఎవర్ల ఎక్కగలర్ల ఆ పరశుది సీయోను పరవత్మును.?
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కీరానలు 15:1 -5
యెహోవా, నీ గుడారముల్ల అతిథిగా ఉిండదగనవాడెవడు? నీ పరశుది పరవత్ముమీద
నివసిింపదగన వాడెవడు?
2 యథారథమైన ప్రవరాన గలిగ నీతి ననుసరించుచుహృదయపూరవక్ముగా నిజము
పలుకువాడే.
3 అటిివాడు న్నలుక్తో కొిండెములాడడు, త్న చెలికానికి కీడు చేయడుత్న
పొర్లగువానిమీద నిింద మోపడు
4 అత్ని దృష్టికి నీచుడు అసహుయడు అత్డు యెహోవాయిందు భయభకుాలు
గలవారనిసన్నమనిించును అత్డు ప్రమాణము చేయగా నషిము క్లిగనను మాట త్పపడు.
5 త్న ద్రవయము వడిికియయడు నిరపరాధని చెర్లపుటకై లించము పుచుికొనడుఈ ప్రకారము
చేయువాడు ఎననడును క్దలిబడడు.
✓ వ్వర్ల హృదయ శుదిి క్లిగనవారై గొర్రె పలోతో క్లిసి పరపాలిించువారీగా వున్ననర్ల.
✓ పాలు తాగు వార్ల సిింహన్నసీనులై పరపాలిించార్ల, పరపక్వత్ క్లిగన ఆయన జన్నింగము
మాత్రమే సర అయన హృదయము క్లిగ ప్రభువుతో క్లసి పరపాలిస్తాన్ననడు.
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