క్రీస్తే సర్వాధికారి
దేవుడు సర్వాధికారి, సర్వాాంతర్వామి, సర్ాము యెరిగిన
దేవుడు
o GOD’S OMNIPOTENCE – ALL POWERFUL
o GOD IS OMNICIENT – ALL KNOWING
o GOD IS OMNIPOTENCE – HE IS
EVERYWHERE
• దేవుడు పర్లోకము నాంచి సమసేమున ఏర్పరుస్తే
పరిపాలిస్తేన్నాడు.
• దేవుడు సమతుల్ాతన హద్దుల్న నియమిాంచి ఏదియు దారి
తపపకాండా పరిపాలిస్తేన్నాడు.
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ఉదా:
1. ఆయన సృష్టిపై సమతుల్ాతన హద్దుల్న నియమిాంచెన
2. ఆయన ర్వజ్ాముల్పై సమతుల్ాతన హద్దుల్న నియమిాంచెన
3. ఆయన మనషునిపై హద్దుల్న నియమిాంచెన
4. ఆయన ఆత్మీయ ప్రపాంచాంక హద్దులు నియమిాంచెన
కీర్ేనలు 66:7
ఆయన తన పర్వక్రమమువల్న నితాము ఏలుచున్నాడు?
అనాజ్నల్మీద ఆయన తన దృష్టియుాంచియున్నాడు. ద్రోహులు
తముీ తాము హెచిచాంచుకొన తగద్ద.(సెలా.)
కీర్ేనలు 103:19
యెహోవా ఆకాశమాంద్ద తన సాంహాసనమున సిర్
పర్చియున్నాడు. ఆయన అనిాటి మీద ర్వజ్ాపరిపాల్న
చేయుచున్నాడు.
o ఈ వాకాము దేవుడు సమసేముపై అధికార్ము గల్వాడని
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ఆయన పరిపాల్న సమసేమున అద్దపు తపపకాండా
ఉాంచెనని ఎరుగుదము.
o మనము ఎకకడ , ఎలా , ఏమై ఉన్నామో ఆయనక
సమసేము తెలుస్త.
o అయినన దేవుడు సమసేములో మనము ఆయనక
ప్రారిధాంచవలెనని కోరుచున్నాడు.
o శ్రమల్లో , శోధనల్లో మాత్రమే కాక సాంతోషములోన
ఆయనక ప్రార్ధన చేయవలెనని కోరుచున్నాడు.

దావీద్ద తన శ్రమల్లో దేవుని ప్రారిధాంచెన
కీర్ేనలు 18:3 – 6
౩ కీర్ేనీయుడైన యెహోవాక నేన మొఱ్ఱపెట్ిగా ఆయన న్న
శత్రువుల్చేతిలోనాండి ననా ర్క్షాంచున.
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4 మర్ణ పాశములు ననా చుట్టికొనగన, భక్తేహీనలు వర్ద
పొరుువలె న్నమీద పడి బెదరిాంపగన
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5 పాతాళపు పాశములు ననా అరికట్ిగన మర్ణపు ఉరులు ననా
ఆవరిాంపగన
6 న్న శ్రమలో నేన యెహోవాక మొఱ్ఱపెటిితిని న్న దేవునిక్త
ప్రార్ిన చేసతిని ఆయన తన ఆల్యములో ఆల్క్తాంచి
న్న ప్రార్ిన నాంగీకరిాంచెన న్న మొఱ్ఱ ఆయన సనిాధిని చేరి
ఆయన చెవుల్జొచెచన.

1. దేవుడు సముద్రముక పొలిమేర్న ఏర్పర్చినవాడు
కీర్ే 8:29 - 30
జ్ల్ములు తమ సరిహద్దులు మీర్కాండునట్టు ఆయన సముద్రమునక
పొలిమేర్న ఏర్పర్చినపుపడు భూమియొకక పున్నద్దల్న
నిర్ణయిాంచినపుపడు
Pro 8:30 నేన ఆయనయొదు ప్రధానశిలిపనై అనదినము సాంతో
ష్టాంచుచు నితాము ఆయన సనిాధిని ఆనాందిాంచుచునాంటిని.

❖ ఆయన జ్ల్ముల్క హద్దులు నియమిాంచిన వాడు.
❖ఆయన తుఫానన ఆధీనములో ఉాంచున.
❖ఆయన వర్దల్న ఆధీనములో ఉాంచున.

2. దేవుడు ర్వజ్ాముల్క పొలిమేర్లు నియమిాంచెన

అపో 17:26 – 27
మరియు యావద్భూమిమీద కాపుర్ ముాండుట్క ఆయన యొకని
నాండి ప్రతి జాతి మనషుాల్న సృష్టిాంచి, వారు ఒకవేళ దేవునిని
తడవులాడి కనగాంద్ద రేమో యని,
27 తనా వెదకనిమితేము నిర్ణయకాల్మున వారి నివాస సిల్ము
యొకక పొలిమేర్ల్న ఏర్పర్చెన. ఆయన మనలో ఎవనిక్తని
ద్భర్ముగా ఉాండువాడు కాడు.
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o ఆయన ర్వజ్ాముల్క సరిహద్దులు నియమిాంచువాడు.
o సమయములు నిర్ణయిాంచువాడు.

౩. దేవుడు ర్వజుల్న, న్నాయధిపతుల్న
నియమిాంచువాడు (మాంచి మరియు చెడడ ర్వజుల్న)
సామెతలు 8:15 - 16
న్నవల్న ర్వజులు ఏలుద్దరు అధికారులు న్నాయమునబటిి పాల్న
చేయుద్దరు.
16 న్నవల్న అధిపతులున లోకములోని ఘనలైన
న్నాయాధిపతుల్ాందరున ప్రభుతాము చేయుద్దరు.
✓ ఫరో హృదయము దేవుని చేతిలో ఉాండెన
✓ నెబుకదేాజ్ర్ దేవునిచే ఏర్వపట్ట చేయబడుట్
దానియేలు 4:17
ఈ ఆజ్ఞ జాగరూక ల్గు దేవద్భతల్ ప్రకట్న ననసరిాంచి
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జ్రుగున, నిర్ణయ మైన పరిశుద్దధల్ ప్రకట్న ననసరిాంచి
సాంభవాంచున. మహోనాతుడగు దేవుడు మానవుల్ ర్వజ్ాముపైని
అధికారియైయుాండి, తానెవరిక్త అనగ్రహాంప నిచఛయిాంచునో వారి
కనగ్రహాంచుననియు, ఆ యా ర్వజ్ాము పైన అతాల్ప మనషుాల్న
ఆయన నియమిాంచుచున్నాడనియు మనషుాల్ాందరు
తెలిసకొననట్టు ఈలాగు జ్రుగున.

4 .దేవుడు సమసేమున తనకొర్క సృజాంచెన అవున
భక్తేహీనల్న కూడా !
సామెతలు 16:4
యెహోవా ప్రతి వస్తేవున దాని దాని పని నిమితేము కలుగజేసెన
న్నశన దినమునక ఆయన భక్తేహీనల్న కలుగజేసెన.

దేవుడు అనమతిాంచునవ
- కరిుష్ క్రైసేవులు
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- క్రీస్తేవరోధి : - మూడునార్ సాంవతసర్ము అనమతిాంచుట్
- వాడు తనాంతట్ తానగా పాతాళము నాంచి వచుచట్క
తల్పుచెవ క్రీస్తే యెదు వునాది.
- ఎవర్ాంటే వారు తమ ఇష్టిన సార్ముగ నర్కము నాండి
బయట్క ర్వలేరు.

5 . దేవుడు మానవుని పై హద్దులు వేస వున్నాడు

900 సాం నాంచి 800 సాం.క లేక 700-600 సాం.ల్క ఆతర్వాత
70 సాం.ల్ నాంచి 80 సాం.ల్క తగిగాంచెన.
- మనిష్ట తన తెలివని ద్దరిానియోగ పర్చుచుాండెన
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- దేవుడు మనిష్టపై ఉాంచు నియమాల్న హద్దుల్న
గురిేాంచవలెన.

6. సృష్టి ఆయన కొర్క సృష్టిoచబడినది
కీర్ే 94:9 - 12
చెవుల్న కలుగచేసనవాడు వనకాండున్న? కాంటిని
నిరిీాంచినవాడు కానకాండున్న?
10 అనాజ్నల్న శిక్షాంచువాడు మనషుాల్క తెలివ నేరుపవాడు
దాండిాంపకమానన్న?
11 నరుల్ ఆలోచనలు వార్ిముల్ని యెహోవాక తెలిస యునాది.
12 యెహోవా, నీవు శిక్షాంచువాడు నీ ధర్ీశాస్త్రమున బటిి నీవు
బోధిాంచువాడు ధనాడు.

7.దేవుడు తనపై తిరుగుబాట్ట చేయువారిని చూచి
నవుాకొనచున్నాడు.
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10
కీర్ే 2:2- 4
మనము వారి కట్టు తెాంపుదము ర్ాండివారి పాశముల్న
మనయొదునాండి పార్వేయుదము ర్ాండి అని చెపుపకొనచు
3 భూర్వజులు యెహోవాకన ఆయన అభిష్టకేనిక్తనివరోధముగా
నిలువబడుచున్నారుఏలికలు ఏకీభవాంచి ఆలోచన చేయుచున్నారు.
4 ఆకాశమాంద్ద ఆసీనడగువాడు నవుాచున్నాడుప్రభువు
వారినిచూచి అపహసాంచుచున్నాడు

