సింహాసనాన్నన అడ్డగించు ఏడు శత్రువులు
 క్రొత్త పాసటరు గారు మొదటి వాయ ఆరాధనకు త్న యొదద వునన లిస్టట ప్రకాయిం అిందరిన్న
దరిశించి సింఘమునకు యభమన్న ఆహాాన్నించెను.
 కానీ ఆదివాయ ఆరాధనలో క్కరు కూడా రాక్పోవటిం త్నను ఆశచయయయచిింది.
 సోభవాయిం నుించి శన్నవాయిం వయకు ప్రతి సింఘస్థథడిన్న దరిశించి భన సింఘము
భయణించిింది క్నుక్ దాన్నన్న భన సింప్రదామిం ప్రకాయిం ఆదివాయిం భూస్థథన
చేయుటకు అిందరూ త్యలి యిండి అన్న ఆహాాన్నించగా చరిచ భనుషులతో న్నిండి
పోయింది.
 పాసటర్ స్టటజి ముిందు మూసవేస వునన క్ సమాధి పెట్టటను పెటిట, భయణిం గురిించి
కొన్నన మాటలు చెప్పన త్రువాత్ సభ్యయలింతా చివరి చూపుగా చన్నపోయన
సింఘమును చూడ్ భన్న ఆహాాన్నించి, సమాధి పెట్టటను తెయచెను.
 పాసటరు గారు పెట్టటలో ఏమిపెట్టటరో అనన ఆతుయత్తో వచిచ తింగ చూచిన ప్రతిక్కరు
సగుుతో వెళ్లిపోయారు.
 కాయణిం పాసటరుగారు ఎటునుించి చుసన చూచిన వారి ముఖిం క్నడే రీతిలో దాన్నలో
అనేక్ అదాదలను అభరాచడు.
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Rev 3:21
నేను జయించి నా త్ిండ్రితోకూడ్ ఆమన సింహాసనమునిందు కూరుచిండి యునన ప్రకాయము
జయించువాన్నన్న నాతోకూడ్ నా సింహాసనమునిందు కూరుచిండ్న్నచెచదను.
వాక్యింలో క్రైసతవులు జయించవలసనవి ఎన్నన వునానయ.
1. మొదటిగా ప్రాచీన సాభావము, 2.లోక్మును, 3.స్థతానును.

„ ఈ సభమింలో సింహాసనమునకు అడుడ త్గులుచునన ఏడు శత్రువుల గురిించి
రిశీలిదాదము.
దిాతియో 7:1 - 2
1. నీవు స్థాధీనయచుకొనబోవు దేశములోన్నకి నీ దేవు డైన యెహోవా న్ననున చేరిచ ఫహు
జనములను, అనగా సింఖయకును ఫలమునకును న్ననున మిించిన

హత్తతయులు

గరాుషీయులు అమోరీయులు క్నానీయులు పెరిజ్జీయులు హవ్వాయులు
యెబూసీయులను ఏడు జనములను నీ యెదుటనుిండి వెళ్ిగొటిటన త్రువాత్

2. నీ దేవుడైన యెహోవా వారిన్న నీ

క్గించునపుడు నీవు వారిన్న హత్ము

చేమవలెను, వారిన్న న్నరూమలము చేమవలెను. వారితో న్నఫింధన చేసకొనకూడ్దు
వారిన్న క్రుణిం కూడ్దు,

,

 దేవున్నకి అసహయమైన ఈ ఏడు జనములు విశాసయొక్క జ్జవిత్ింలోన్న
ఏడు శరీయకాయయములకు స్థదృశయము.
 ఇవే స్థమెత్లు 6 లోన్న దేవున్నకి హేమమైన ఏడు శరీయ కాయయములు.
 స్థతాను హృదమములో వుననవి కూడా ఈ ఏడు హేమమైనవే.
 వేషధారి హృదమింలో వుననవికూడా ఈ ఏడు విషమములే.
( స్థమెత్లు 26 : 24 - 25 ) వేషధారి అఫదధముతో న్నిండి ఈ ఏడు
శత్రువులను పోషించును.

సయకసోి గొరిల్లి ఉద్యయగ వేషిం.
 దేవున్న ప్రజలు విశ్రింతిలోన్నకి వెళ్ళుటకు అడుడన్నలిచిన ఈ ఏడు రాజయములు
భన హృదమములో దేవున్న రాజయ స్థథన జరుగుటకు అడుడత్గులు చునన
శరీయకాయయములు.
 శత్రువును హత్ము చేమన్నదే రాజయ స్థథన జరుగదు.

Pro 25:5
రాజు ఎదుటనుిండి దుషుటలను తలగించినయెడ్ల అత్న్న సింహాసనము నీతివలన
సథయయచఫడును.
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“దేవుడు భన సింఘములను భరియు భన వయకితగత్ జ్జవితాలను దేవుడు
సింపూయణముగా రిపాలిించాలింటే, ఈ శత్రువుల రిపాలనను హత్ము
చేమవలెను.”

Pro 6:16 - 19
యెహోవాకు అసహయములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆమనకు హేమములు
17 అవేవనగా, అహింకాయదృషటయు క్లిల్లడు నాలుక్యు న్నయరాధులను చింపు చేతులును
18 దురోయచనలు యోచిించు హృదమమును డు చేయుటకు త్ాయడి రుగులెతుత
పాదములును
19 లేన్నవాటిన్న లుకు అఫదధస్థయు అననదముమలలో జగడ్ములు పుటిటించువాడును.

1. హత్తతయులు

- అహింకాయదృషట

2. గరాుషీయులు

- క్లిల్లడు నాలుక్

3. అమోరీయులు

- న్నయరాధులను చింపు చేతులు

4. క్నానీయులు

- దురోయచనలు యోచిించు హృదమము

5. పెరిజ్జీయులు

- డు చేయుటకు త్ాయడి రుగులెతుత పాదములు

6. హవ్వాయులు

- లేన్నవాటిన్న లుకు అఫదధస్థయు

7. యెబూసీయులు

- అననదముమలలో జగడ్ములు పుటిటించువాడును
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 రీించ ఫడిన జనమును సదద యచుటకు యుదధము నేరుటకు శత్రువును
ఉిండ్న్నచెచను.

 క్నాను అనగా దేవున్న వాగాదన భూమి

, ఐగుపుత బాన్నసత్ాిం నుించి

యించఫడిన వారు న్నవసించుచునన దేవున్న రాజము , ఈ వాగాదన భూమిలో
దేవుడు యుదధము నేరుటకు ఉించిన శత్రువులు.

నాయయాధి 3:1 - 2
ఇశ్రయేలీయులకును క్నానీయులకును జరిగనయుదధము లన్ననటిన్న చూడ్న్నవాయిందరిన్న
శోధిించి
2 ఇశ్రయేలీయుల త్యత్యములవారికి , అనగా పూయాము ఆ యుదధములను ఏ మాత్రమును
చూడ్న్నవారికి యుదధముచేమ నేరునటుి యెహోవా ఉిండ్న్నచిచన జనములు ఇవి.

నాయయాధి 3: 5 - 6
5 కాఫటిట ఇశ్రయేలీయులు, క్నానీయులు హత్తతయులు అమోరీయులు
6 పెరిజ్జీయులు హవ్వాయులు ఎబూసీయులను జనులభధయ న్నవసించుచు వారి
కుమార్తతలను పెిండిిచేసకొనుచు, వారి కుమారులకు త్భ కుమార్తతల న్నచుచచు , వారి
దేవత్లను పూజిించుచు వచిచరి.
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ఈ ఏడు శరీయకాయయములను హృదమములో క్లిగవునన వాడు వేషధారి.
Pro 26:23 – 25
23 చెడు హృదమమును ప్రేభగల మాటల్లడు పెదవులును క్లిగయుిండుట భింటి పెింకుమీది
వెిండి పూత్తో సమానము.
24 గవాడు పెదవులతో మామలు చేస అింత్యింగములో క్టము దాచుకొనును.
25 వాడు దమగా మాటల్లడినపుడు వాన్న మాట నభమకుము

వాన్న హృదమములో ఏడు

హేమవిషమములు క్లవు.

 అనగా త్న మాటలకు త్న హృదమ సథతికి సింఫింధము లేదు అన్న
అయధము.

1. యూదా ఇసకరియోతు ప్రభ్యవు పాదాల వదద వాక్యము నేరుచకునానడు.
2. దమయములు వెళ్ు గొటుటటకు , రోగులను సాసథ యచుటకు అధికాయమును
క్లిగ వునానడు.
3. డ్బ్బు సించి త్న వదద వుననది
ఆరాధిించుటను చూడ్వచుచ.

, దేవున్న కాళ్ు వదద వునానను డ్బ్బును
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 ఈలోక్ సింబిందమైన సరి సిందలకు సృషటక్యతను అమిమన యూదా నేనా
ప్రభ్య అింటూ ప్రభ్యవును చేరాడు.

Mat 26:25
ఆమనను అగించిన యూదా బోధకుడా, నేనా? అన్న అడుగగా ఆమన నీవననటేట
అనెను.
 ముదుదతో సృషటక్యతను అగించిన వేషధారి యూదా
Mat 26:49
వెింటనే యేస్థ నొదదకు వచిచబోధకుడా, నీకు శుబభన్న చెప్ప ఆమనను ముదుద
పెటుటకొనెను.
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స్థతాను యొక్క హృదమ సథతి
యెషయా 14 : 12 - 15

1 . నేను ఆకాశమున కెకికపోయెదను
2 . దేవున్న నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచిచింతును.
3 . ఉత్తయదికుకననునన సభాయాత్ముమీద కూరుచిందును.
4 . మేఘభిండ్లముమీది కెకుకదును.
5 . భహోననతున్నతో ననున సమానున్నగా చేసకొిందును.

 స్థతాను నేలమీదకు డ్వేమక్ మునుపు వాడు దేవున్నతో ఉిండెను
 దేవున్నకి స్థతతులరిస్థతిండెను
 యలోక్ములులో అిందముగా ఉిండెను
 కానీ త్న హృదమములో దేవున్నక్ింటే హెచచయన స్థథనమును
పిందుకోవలెనన్న త్లించెను.
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హృదమము గురిించి బైబిలోి
1 . హృదమము గురిించి బైబిలోి ఏడు విందలకు పైగా ప్రస్థతవిించుట జరిగింది.
2 . హృదమము అనగా భన శరీయింలోన్న అవమవాలకు యక్తము ింపునది కాదు
అది భన ప్రాణమునకు కింద్రమై యుననది.
3 . యేసమయ అనేక్ స్థరుి హృదమమును గూరిచ ప్రస్థతవిించారు.
4 . Mat 5:8
హృదమశుదిధగలవారు ధనుయలు; వారు దేవున్న చూచెదరు.

5 . Mat 6:21
నీ ధనమెక్కడ్ నుిండున్న అక్కడ్నే నీ హృదమము ఉిండును.

6 . Mat 15:18 - 19
18 న్నటనుిండి ఫమటికి వచుచనవి హృదమములో నుిండి వచుచను; ఇవే భనుషుయన్న
అవిత్రయచునవన్న మీరు గ్రహింరా?
19 దురాలోచనలు నయహత్యలు వయభిచాయములు వేశ్యయగభనములు దింగత్నములు
అఫదధస్థక్షయములు దేవదూషణలు హృదమములో నుిండియే వచుచను.

9

దావ్వదు కుటుింఫింలో ఈ ఏడు హేమమైనవి చూడ్వచుచను
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 దావ్వదు మెడ్పైనుించి ధురాయలోచనతో రాయ స్త్రీ న్న మోహించెను
 దావ్వదు అహింకాయ దృషటతో ఆ స్త్రీన్న త్నయొదదకు ప్పలిప్పించెను
 దావ్వదు న్నయరాధియైన ఊరియాను చింప్పించెను
 దావ్వదు క్క మాటలో చెపాలింటే క్ గొ వేషధారిగా న్నలిచెను.

కానీ మారు భనస్థు పిందుకొన్నన దావ్వదు త్న హృదమములో
ఏక్త్ామును కోరుకొనెను.

యతనలు 86:11
యెహోవా, నేను నీ సత్యము ననుసరిించి నడ్చు కొనునటుి నీ మాయుమును
నాకు బోధిింపుము. నీ నాభమునకు బమడునటుి నా హృదమమునకు
ఏక్దృషట క్లుగజేయుము.

 భన హృదమములో ఏక్ ద్రుషట కావలి..

విబజిించఫడిన హృదమము క్లిగవుిండుట ప్రమాదక్యము.
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1. సొలొమోను ఇశ్రయేలు అింత్టిలో జ్ఞానవింతుడై ఉిండెను, మూడు వేలకు పైగా
స్థమెత్లు యచిించినను, వాటిలో క్కటి కూడా పాటిించక్, స్త్రీ లోలుడై, అనయ
దేవత్లకు మ్రొకిక భ్రషుటడైపోయెను.
2. సింసోను క్ిండ్లు తిరిగన ఫలమును క్లిగవునానను త్న హృదమభిందు
స్త్రీలోలుడై ఉిండెను.
3. యూద ఇసకరియోతు సృషటక్యత పాదాల వదద వాక్యమున్న విన్న, అదుుత్ శకితన్న
క్లిగనను త్న హృదమభిందు వెిండిన్న ఆరాధిించువాన్నగా ఉిండెను.
భించి పలమును పలిించు హృదమిం దేవున్న క్లిగ వునాన ఏదెను తోటకు
స్థదృశయము.

జయించువారికి దేవుడిచుచ గొ ఆధిక్యత్ ఆమనతో క్లిస
సింహాసనమునిందు కూరోచవటమే.
ప్రక్టన 3:21

ప్రక్టన 3:21
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నేను జయించి నా త్ిండ్రితోకూడ్ ఆమన సింహాసనమునిందు కూరుచిండి యునన
ప్రకాయము జయించువాన్నన్న నాతోకూడ్ నా సింహాసనమునిందు
కూరుచిండ్న్నచెచదను.

 యలోక్ములో కొిందరు దేవున్నకి దూయముగాను కొిందరు దేవున్నకి
దగుయగాను వునానరు ఆమన సింహాసనము సీయోను యాత్ముపై వుననది.
Rev 7:9 vs Rev 14:1-2
 ఆ సీయోను యాత్ముపై గొర్రెప్పలితో వునన 144,000 కొన్నన గొ
లక్షణాలను క్లిగ వునానరు .

Psa 15:1 - 5
యెహోవా, నీ గుడాయములో అతిథిగా ఉిండ్దగనవాడెవడు? నీ రిశుదధ
యాత్ముమీద న్నవసిందగన వాడెవడు?
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2 మథాయథమైన ప్రవయతన గలిగ నీతి ననుసరిించుచు హృదమపూయాక్ముగా న్నజము
లుకువాడే.
3 అటిటవాడు నాలుక్తో కొిండెముల్లడ్డు, త్న చెలికాన్నకి డు చేమడు త్న
పరుగువాన్నమీద న్నింద మోడు
4 అత్న్న దృషటకి నీచుడు అసహుయడు అత్డు యెహోవామిందు బమబకుతలు
గలవారిన్నసనామన్నించును అత్డు ప్రమాణము చేమగా నషటము క్లిగనను మాట
త్డు.
5 త్న ద్రవయము వడిడకిమయడు న్నయరాధిన్న చెరుపుటకై లించము పుచుచకొనడు ఈ
ప్రకాయము చేయువాడు ఎననడును క్దలచఫడ్డు.

