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ఇింటరి్న షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇనిట ిట్యూ ట్ 

 

ఇంటర్నే షనల్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్ఇన్స్ట ిట్యూ ట్ ఈ పాఠాలలో లేదా మర్నదైనా మూలం నండి 

చెప్ప బడిన వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము 

సిఫారుట  చేస్తతనేా ము. ఇంటర్నే షనల్ ఇన్్సిట్యట్యూ ట్ ఆఫ్ బైబిల్ నాలెడ్జ ్(IBKI) పాఠాలలో 

సమర్ప ంచబడిన "వాూ ఖూ లు" రచయితలు లేదా క్ంపైలర్ల అభిప్రపాయాలు. అభిప్రపాయాలు తరచుగా 

ఆడియో, వీడియో మర్యు ప్రరంట్ పాఠాలు, అలాగే బైబిల్ వాూ ఖ్యూ నాలలో తమ మారా్గన్స్ే  క్నగంటాయి; 

మర్యు, బోధ్కులు, మంప్రులు, పాసట్యరుు, పూజారులు లేదా రబ్బీ ల బోధ్నలలో. దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్ే  వెతక్డం, 

తెలుస్తకోవడం మర్యు చేయడం మీ బాధ్ూ త కాబటిట్య మీరు వీటి యొక్క  అన్స్ే  వాూ ఖూ లు, అభిప్రపాయాలు 

మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 

బైబిల్ న్స్ఘంటువులన మర్యు న్స్ఘంటువులన సంప్రప్దంచండి. ఏదైనా న్స్ఘంటువు న్స్రా చనాలతో 

జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 

 

 బైబిలోు  ప్రవాయబడినటుుగా తన ప్విప్రత వాక్ూ ం నండి మీతో మాటాుడటాన్స్కి దేవుడు 
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God’s Rebuilding Process 

Repent, Return and Rebuild 

Introduction 

 

These lessons from Nehemiah were written for us, the 

New Covenant people, to understand that Jesus Christ 

would not take the easy road. 

“But now a righteousness from God, apart from law, has 

been made known, to which the Law and the Prophets 

testify. This righteousness from God comes through faith 

in Jesus Christ to all who believe. There is no difference, 

for all have sinned and fall short of the glory of God, and 

are justified freely by his grace through the redemption 

that came by Christ Jesus. God presented him as a 

sacrifice of atonement, through faith in his blood.” 

(Romans 3:21-25) 

He came from Heaven's throne room and died on that 

cross so that you and I could be freed from our sins  
 

Lessons 

1. There’s Work to be Done 

2. The Power of Pleading 

3. Prepared for Possibilities 

4. From Idea to Action 

5. Dealing with Discouragement 

6. The Influence of Money 

7. Operation Intimidation 

8. Revival 

9. Confession is Good For The Soul 

10. Revive Us Again 

 

Chapter 1 

THERE'S WORK TO BE DONE 

Jesus said "Upon this rock I will build my church and the 

gates of Hades will not prevail against it." (Matthew 16:18) 

and "If I go and prepare a place for you, I will come again 

and take you with me to be where I am." (John 14:3). Peter 

said, "You also, like living stones, are being built into a 

spiritual house to be a holy priesthood offering spiritual 

sacrifices to God through Jesus Christ." (1 Peter 2:5) Often 

this great verse is overlooked but among other things it 

states that Christians need to be about the work of building 

or rebuilding. We are the spiritual stones who are being set 

together for God's purposes. 

If there has ever been a time to be reminded of the truth 

that God is a builder, it's now. Sadly, many churches lie in 

a state of ruin today. Since God adds people to His church 

we are speaking of people, not buildings. For all mankind 

దేవుని పునర్ని ర్మా ణ ప్రప్ియ 

ప్శి త్వతప్ం, తర్గి మర్యు ప్పనర్ే ర్గా ణం 

ప్ర్చయం 

 

నెహెమాూ  నండి ఈ పాఠాలు కొతత ఒడంబడిక్ ప్రప్జలైన 

మన కోసం ప్రవాయబడాాయి, యేస్తప్రీస్తత స్తలభమైన 

మారా్గనే్స్  తీస్తకోడు. 

“కానీ ఇప్పప డు దేవున్స్ నండి ధ్రా శస్తసతం కాకుండా, 

ధ్రా శస్తసతం మర్యు ప్రప్వక్ తలు స్తక్ష్ూ మిస్తతనేా యి. 

దేవున్స్ నండి ఈ నీత యేస్తప్రీస్తతపై విశా సం ఉంచడం 

దాా ర్గ విశా్ సించే వారందర్ీ వస్తతంద. ఏ తేడా లేదు, 

ఎందుక్ంటే అందరూ పాప్ం చేసి దేవున్స్ మహిమకు 

దూరమయాూ రు మర్యు ప్రీస్తత యేస్త దాా ర్గ వచి్చ న 

విమోచన దాా ర్గ ఆయన క్ృప్చేత స్వా చఛ గా 

నీతమంులుగా తీరి బడాారు. అతన్స్ రక్ తంపై విశా సం 

దాా ర్గ దేవుడు అతనే్స్  ప్రపాయశి్చ తత త్వూ రంగా 

సమర్ప ంచాడు. (ర్టమను 3:21-25) 

అతన సా రపా్ప సింహాసన రద నండి వచ్చి  ఆ 

సిలువపై మరణించాడు, తదాా ర్గ మీరు మర్యు నేన 

మా పాపాల నండి విముకి త పందరలిగాము. 

 

పాఠాలు 

1. పూర్త చేయవలసిన ప్న్స్ ఉంద 

2. ద ప్వర ఆఫ్ ్ ుడిం్ 

3. అవకాశల కోసం సిదధమైంద 

4. ఆలోచన నండి చరూ  వరకు 

5. న్స్రుత్వట హంతో వూ వహర్ంచడం 

6. డబ్బీ  ప్రప్భావం 

7. ఆప్ర్నషన బెదర్ంప్ప 

8. ప్పనరుజ్జవ్నం 

9. క్న్ె షన ఈజ్ గుడ్జ ఫర ద సోల్ 

10. మమా లిే  మళ్లు ప్పనరుదధర్ంచండి 

 

1 వ అధాూ యము 

చేయవలసిన ప్న్స్ ఉంద 

యేస్త చెపాప డు, "ఈ బండపై నేన నా చర్ి న్స్ 

న్స్రా్ స్తతన మర్యు హేడిస్ యొక్క  దాా ర్గలు దాన్స్న్స్ 

ప్రప్బలించవు." (మతతయి 16:18) మర్యు "నేన వెళ్లు మీ 

కోసం ఒక్ ్సలాానే్స్  సిదధం చేస్వత, నేన మళ్లు వచ్చి  నేన 



and especially Christians, the church is the most important 

and valuable thing that God has ever built. The con-

struction of it cost Him the loss of His Son. As it lies in 

neglect in some places and in shambles in others, too many 

people are content to just hang in there and do very little. 

On an even more personal basis for many, the walls of their 

own lives lie in ruin—destroyed by greed, lust, alcohol or 

other drugs, bitterness, hatred, selfishness, pride—you 

name it. God is looking for people to rebuild their walls. 

He is calling for leaders who will call others to action. 

Nehemiah responded to that call, he did exactly what God 

wanted him to do. 

About 1000 BC at the death of King David, his son 

Solomon took the throne and reigned for 40 years. At 

Solomon's death, his son Rehoboam was made king. But 

Rehoboam was not nearly as wise as his father. In fact, he 

was a very poor leader. During the reign of Rehoboam, the 

kingdom split, never to be united again. Ten of the twelve 

tribes formed what was called the Northern Kingdom 

henceforth to be called the nation of Israel. The Northern 

Kingdom was led by one lecherous, no-good, idol-

worshipping king after another until, in 721 B.C., the 

Northern Kingdom was overrun by the Assyrians. They 

never again appeared on the scene of history as a nation or 

as a people. They were lost forever. 

The Southern Kingdom composed of two remaining tribes, 

Judah and Benjamin, was known as the nation of Judah.  

Judah faired a little bit better than Israel. Most of their 

kings also rebelled against God's will, and under the 

prophet Jeremiah, God said, "You are going to be taken 

captive, too." Sure enough, in 606 B.C. the mighty nation 

of Babylon came in and swept away thousands of captives 

and took them back home to Babylon. Twenty years after 

that, in 586 B.C., the Babylonians came again and this 

time, they desolated Jerusalem. They laid waste to the 

temple and the wall. Later Persia defeated the Babylonians. 

But when God predicted Judah's captivity in the book of 

Jeremiah, God also said, 70 years later, "I'm going to bring 

you back home. I'm not going to let you stay there in 

perpetuity." In 536 B.C., exactly 70 years after the first 

exile, a man by the name of Zerubbabel led the first group 

of Jews back home, and they rebuilt the temple. You can 

read about this in the book of Ezra, chapters 1 through 6. 

Eighty years after Zerubbabel led that first group back, in 

458 B.C. a priest by the name of Ezra led another group of 

Jews home. He restores public worship and the reading of 

the law. However, many thousands of Jews stayed in exile 

in Persia. 

In 445 B.C., our story begins in a town of Persia called 

Shushan. Shushan was the winter home of the Persian 

monarchs and Persia, and at this time, was the dominant 

ఉనే  చోటికి మిమా లేి  నాతో తీస్తకువెళత్వన." 

(యోహాన 14:3). పేురు ఇలా అనేా డు, "మీరు కూడా 

సజ్జవమైన ర్గళువలె, యేస్తప్రీస్తత దాా ర్గ దేవున్స్కి 

ఆతీా య బలులు అర్ప ంచే ప్ర్శుదధ యాజక్తా ం కోసం 

ఆతీా య రృహంగా న్స్రా్ ంచబడాారు." (1 పేురు 2:5) 

తరచుగా ఈ గప్ప  వచనం ప్టిట్యంచుకోలేదు కానీ ఇతర 

విషయాలతోపాటు, స్తైసతవులు న్స్రా్ ంచే లేదా 

ప్పనరే్ రా్ ంచే ప్న్స్లో ఉండాలన్స్ పేర్క ంద. మనము 

దేవున్స్ ఉదేేశ్ూ ము కొరకు ఏర్గప టు చేయబడిన ఆతాీ య 

ర్గళళ ము. 

దేవుడు బిలరా అనే సత్వూ న్స్ే  గురుతచేస్తకునే సమయం 

ఎప్పప డైనా ఉంటే, అద ఇప్పప డు. విచారక్రంగా, నేడు 

చాలా చరి్ లు శ్చథిలావసలాో ఉనాే యి. దేవుడు తన 

చరి్ కి ప్రప్జలన చేరుి కుంటాడు కాబటిట్య మనం ప్రప్జల 

గుర్ంచ్చ మాటాుడుునేా ము, భవనాల గుర్ంచ్చ కాదు. 

సమసత మానవాళ్లకి మర్యు ముఖూ ంగా స్తైసతవులకు, 

చరి్  అనేద దేవుడు న్స్రా్ ంచ్చన అతూ ంత ముఖూ మైన 

మర్యు విలువైన విషయం. దీన్స్ న్స్రా్గ ణం వలు తన 

కుమారుడిన్స్ కోలోప యాడు. ఇద కొన్స్ే  చోటు 

న్స్రుక్ష్ూ ంగానూ, మర్కొన్స్ే  చోటు శ్చథిలావసలాోన 

ఉనే ందున, చాలా మంద వూ కుతలు కేవలం అక్క డే 

ఉండి చాలా తకుక వ ప్నలు చేయడంలోనే సంతృరత 

చెందారు. 

చాలా మందకి మర్ంత వూ కి తరత ప్రపాతప్దక్న, వార్ 

సా ంత జ్జవిత్వల గోడలు శ్చథిలావసలాో ఉనాే యి - 

దుర్గశ్, కామం, మదూ ం లేదా ఇతర మాదక్ప్రదవాూ లు, 

చేదు, దాే షం, సా్త రంా, అహంకారం - మీరు దాన్స్న్స్ పేరు 

పెటట్యండి. ప్రప్జలు తమ గోడలన 

ప్పనరే్ రా్ ంచుకోవాలన్స్ దేవుడు చూస్తతనేా డు. 

ఇతరులన చరూ కు రలిచే నాయకులకు ఆయన 

రలుప్పన్స్చిా రు. నెహెమాూ  ఆ రలుప్పకు 

ప్రప్తసప ందంచాడు, దేవుడు త్వన ఏమి 

చేయాలనకునాే డో అదే చేశడు. 

1000 BCలో డేవిడ్జ ర్గజు మరణంతో, అతన్స్ కుమారుడు 

సోలమన సింహాసనాన్స్ే  అధిష్ట్యంచ్చ 40 సంవతట ర్గలు 

పాలించాడు. సొలొమోన చన్స్పోయాక్ అతన్స్ కొడుకు 

రెహబాము ర్గజు అయాూ డు. కానీ రెహబాము తన 

తంప్రడిలా తెలివిరలవాడు కాదు. న్స్జాన్స్కి ఆయన చాలా 

పేద నాయకుడు. రెహబాము పాలనలో, ర్గజూ ం 



power of the Middle Eastern world. Thousands and 

thousands of Jews are exiled in Persia. One of them is a 

man by the name of Nehemiah. 

Many of the Jews had been back in their homeland for a 

long time by the time Nehemiah is ready to come back 

home. In fact, by the time we pick up with Nehemiah, the 

Jews have been back in Palestine for about 100 years. The 

question I would like to start with is: Wouldn't you think 

with the people, the Jews going back home, having a 

hundred years to resettle and to rebuild, don't you think you 

would have heard a glowing report about how excited they 

were about being back?  

Such was not the case; "The words of Nehemiah, the son 

of Hachaliah. In the month of Chisleu, in the twentieth 

year, while I was at the citadel of Shushan, Hanani, one of 

my brothers came from Judah with some other men and I 

questioned them about the Jewish remnant that survived 

the exile and also about Jerusalem." (Nehemiah 1:1) "They 

said to me, those who survived the exile and are back in the 

province are in great trouble and disgrace. The wall of 

Jerusalem is broken down and its gates have been burned 

with fire." (Nehemiah 1:3) They have been there for a 

hundred years, but after all this time, the Jews who have 

returned are living an insecure, vulnerable, cowering 

existence there at home, but they are still living like exiles. 

 

If you were Nehemiah, what would it matter to you? After 

all you were born in captivity, you've never even seen 

Jerusalem, you've only heard about it. It's just ancient 

history. You've been an outsider to this Persian Empire, but 

you have climbed the ladder of success. You are now the 

cupbearer to King Artaxerxes! Now cup-bearer may not 

sound all that impressive to you. You may be thinking of a 

dishwasher or a waiter at a table or a butler. No. A 

cupbearer was a far more prominent and important than 

that. The most entrusted of the king's associates, the 

cupbearer, tasted the king's food and sipped of the king's 

wine before the king would ever consume it. In other 

words, he was the royal guinea pig for any assassination 

attempt, and in that day and time, there were plenty. 

Ancient historians tell us that no one other than the king's 

wife had as much influence on all of the king's decisions 

than the cupbearer. So, here Nehemiah is, a captive who 

has grown up in this culture and in the second most 

important position in the kingdom. Don't you think 

Nehemiah would have heard the report of the deplorable 

conditions in Palestine and just say, "that's a shame! Got to 

get back to work. Got to go cash another check!" Here's 

what Nehemiah did. "When I heard those things, I sat down 

and wept. For some days I mourned and fasted and prayed 

before the God of Heaven." (Nehemiah 1:4)   

This is not a moment of nostalgia. It is a man in deep, deep 

anguish. What's going on in this man's head? Why is he 

concerned about a city he's never seen? Moreover, what's 

విడిపోయింద, మళ్లు ఏక్ం కాలేదు. ప్నేె ండు తెరలలో 

ప్ద మంద నారతరే  కిం్్డమ్ అన్స్ రలవబడేద, ఇక్పై 

ఇప్రజాయెల్ దేశ్ం అన్స్ రలువబడుుంద. 721 BCలో 

ఉతతర ర్గజూ ం అసిట ర్యనుచే ఆప్రక్మించబడే వరకు 

ఉతతర ర్గజాూ న్స్ే  ఒక్ర్ తరా్గ త మర్క్రు, న్స్షక ప్టమైన, 

మంచ్చ లేన్స్, విప్రరహార్గధ్న చేస్వ ర్గజు నాయక్తా ం 

వహించారు. వారు మరలా చర్ప్రతలో ఒక్ దేశ్ంగా లేదా 

ప్రప్జలుగా క్న్స్రంచలేదు. వారు శశా్ తంగా కోలోప యారు. 

మిగిలిన రెండు తెరలు, జుడా మర్యు బెంజమిన్లతో 

కూడిన దక్షిణ ర్గజాూ న్స్ే  జుడా దేశ్ం అన్స్ రలుస్తతరు. 

యూదా ఇప్రజాయెల్ క్ంటే కొంచెం మెరుగాా ఉంద. వార్ 

ర్గజులలో చాలా మంద కూడా దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్కి 

వూ తర్నక్ంగా తరుగుబాటు చేస్తరు మర్యు యిరా్జ యా 

ప్రప్వక్ త ప్రకింద దేవుడు ఇలా అనేా డు, "మీరు కూడా బందీ 

చేయబడత్వరు." ఖచి్చ తంగా, 606 BCలో శ్కి తవంతమైన 

దేశ్ం బాబిలోన వచ్చి  వేలాద మంద బందీలన 

ుడిచ్చపెటిట్య, వార్న్స్ తర్గి బాబిలోన్కు తీస్తకువెళ్లుంద. 

ఇరవై సంవతట ర్గల తరువాత, 586 BC లో, 

బాబిలోన్స్యను మళ్లు వచాి రు మర్యు ఈస్తర్ వారు 

జెరూసలేంన న్స్రన్్స్ంచారు. వారు ఆలయాన్స్కి, 

ప్రపాకార్గన్స్కి వూ రంా వేశరు. తరువాత ప్ర్యిా 

బాబిలోన్స్యనున ఓడించ్చంద. 

కానీ దేవుడు యిరా్జ యా ప్పసతక్ంలో యూదా బందఖ్యనాలో 

ఉనే టుు ఊహించ్చనప్పప డు, దేవుడు కూడా 70 

సంవతట ర్గల తరా్గ త, "నేన న్స్నే  ఇంటికి తర్గి 

తీస్తకుర్గబోునేా న. నేన న్స్నే  శశా్ తంగా అక్క డ 

ఉండన్స్వా న" అన్స్ చెపాప డు. ప్రీస్తతపూరా ం 536లో, 

మొదటి ప్రప్వాసం తరా్గ త సర్గాా 70 సంవతట ర్గల 

తరా్గ త, జెరుబాీ బెల్ అనే వూ కి త ఇంటికి తర్గి వచ్చి న 

మొదటి యూదుల సమూహాన్స్కి నాయక్తా ం 

వహించాడు మర్యు వారు ఆలయాన్స్ే  

ప్పనరే్ రా్ ంచారు. మీరు దీన్స్ గుర్ంచ్చ ఎప్రజా ప్పసతక్ంలోన్స్ 

1 నండి 6 అధాూ యాలలో చదువుకోవచిు . 

జెరుబాీ బెల్ ఆ మొదటి సమూహాన్స్కి నాయక్తా ం 

వహించ్చన ఎనభై సంవతట ర్గల తరా్గ త, ప్రీస్తతపూరా ం 

458లో ఎప్రజా అనే పూజార్ యూదుల మర్క్ సమూహాన్స్ే  

ఇంటికి నడిరంచాడు. అతన ప్రప్జా ఆర్గధ్న మర్యు 

చటట్యం యొక్క  ప్ఠనాన్స్ే  ప్పనరుదధర్ంచాడు. 

అయినప్ప టిీ, అనేక్ వేల మంద యూదులు ప్ర్యిాలో 

ప్రప్వాసంలో ఉండిపోయారు. 



the big deal about a wall? Why would that bring you down 

to your knees? If we are going to understand together the 

book of Nehemiah, if we are going to see revival among 

God's people, including our own personal revival, un-

derstanding verse 4 is the key. 

1.  The broken wall said something about the reputation of 

his God. Jerusalem was known throughout the ancient 

world as the "city of the Jews." It was the place of their 

temple. Therefore, it was the dwelling place of their God, 

Jehovah. Even the pagans knew that. 

"In Judah, God is known. His name is great in Israel. His 

tent is in Salem (Salem was the early name for Jerusalem.). 

His dwelling place is Zion." (Psalm 76:1-2) "By the rivers 

of Babylon, we sat and wept when we remembered Zion. 

There on the poplars we hung our hearts, for there our 

captors asked us for song, our tormenters demanded songs 

of joy. They said, 'Sing us one of the songs of Zion'. How 

can we sing the songs of the Lord while in a foreign land?" 

(Psalm 137:1-4) 

 

To a Jew a song about Zion and a song about the Lord was 

the same thing. Because Zion was where God lived. 

Nehemiah felt the burden because he knew the peoples of 

the world were saying, "Who is this God of the Jews? We 

heard a long time ago, He parted the Red Sea. We heard 

about how He conquered kingdom after kingdom. Tell me, 

where is His home? Where is the home of His people? 

When you pointed to a heap of ruins, it mocked His name." 

That is Nehemiah's burden. God is not honored by ruins 

and Nehemiah knew that. 

2. The broken wall said something about the condition of 

his people, and I think that's what really bothered him. 

After all these years of being home, his people are still 

living like exiles. Rather than restore and flourish in their 

city, they are living like jackals. They settle for a survival 

mentality rather than a revival mentality. 

Nehemiah isn't as interested in a construction project as he 

is a consecration project. He didn't just desire to go to 

Jerusalem to rebuild walls—he wanted to go home to 

rebuild a people. That's his burden! So, here is this godly 

man who has a burden on his heart for the reputation of his 

God and the condition of his people. 

Why was Nehemiah chosen, why did he go? Why did a 

cupbearer travel over a thousand miles of desert with 

supplies and equipment and materials when he wasn’t even 

a contractor? 

1. He had a heart that cared. This guy had socially arrived! 

He was the right-hand man to the most powerful man on 

the face of the earth. He could have stayed on easy street 

and said, "Hey! It's not my problem! Jerusalem is not my 

home and if those people want to wallow in spiritual 

ప్రీస్తతపూరా ం 445లో, ప్ర్యిాలోన్స్ షూషన అనే 

ప్టట్యణంలో మా క్థ ప్రపారంభమవుుంద. షూషన 

ప్ర్యిన చప్రక్వరుతలు మర్యు ప్ర్యిా యొక్క  

శీత్వకాలప్ప న్స్వాసంగా ఉంద మర్యు ఈ సమయంలో, 

మధ్ూ ప్రపాచూ  ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ ఆధిప్తూ  శ్కి తగా ఉంద. 

ప్ర్యిాలో వేలాద మంద యూదులు 

బహిషక ర్ంచబడాారు. వార్లో ఒక్రు నెహెమాూ  అనే వూ కి త. 

నెహెమాూ  ఇంటికి తర్గి ర్గవడాన్స్కి సిదధంగా ఉనే  

సమయాన్స్కి చాలా మంద యూదులు తమ సా దేశన్స్కి 

తర్గి వచాి రు. న్స్జాన్స్కి, మేము నెహెమాూ తో క్లిస్వ 

సమయాన్స్కి, యూదులు పాలస్తతనాలో స్తమారు 100 

సంవతట ర్గలు తర్గి వచిా రు. నేన 

ప్రపారంభించదలిచ్చన ప్రప్శే్  ఏమిటంటే: ప్రప్జలు, 

యూదులు సా దేశన్స్కి తర్గి వెళుడం, ప్పనర్గవాసం 

మర్యు ప్పనరే్ రా్ ంచడాన్స్కి వంద సంవతట ర్గలు 

ఉనే ందున, మీరు ఎంత ఉత్వట హంగా ఉనాే రనే దాన్స్ 

గుర్ంచ్చ మీరు ఒక్ అదుు తమైన న్స్వేదక్న విన్స్ 

ఉంటారన్స్ మీరు అనకోలేదా? వారు తర్గి వస్తతనేా ర్గ? 

అలాంటిద కాదు; "హచలాూ  కుమారుడైన నెహెమాూ  

చెరప న మాటలు. ఇరవయూ వ సంవతట రంలో, చ్చస్లు  

నెలలో, నేన షూషాన కోటలో హనానీలో ఉనే ప్పప డు, 

నా సోదరులలో ఒక్రు యూదా నండి మర్కొందరు 

ప్పరుషులతో వచిా రు మర్యు నేన వార్న్స్ 

ప్రప్శే్చ ంచాన. ప్రప్వాసం నండి బయటప్డిన యూదు 

శేషం మర్యు జెరూసలేం గుర్ంచ్చ కూడా." (నెహెమాూ  

1:1) "ప్రప్వాసం నండి తరప ంచుకున్స్ తర్గి ప్రపావినట ్లో 

ఉనే వారు చాలా క్షాట్యలోు  మర్యు అవమానంలో 

ఉనాే రన్స్ వారు నాతో అనాే రు. యెరూషలేము గోడ 

ప్గులగటట్యబడింద మర్యు దాన్స్ దాా ర్గలు అగిే తో 

కాలి బడాాయి." (నెహెమాూ  1:3) వారు వంద 

సంవతట ర్గలుగా అక్క డ ఉనాే రు, కానీ ఇంత కాలం 

తరా్గ త, తర్గి వచి్చ న యూదులు ఇంట్లు  అస్తరక్షిత, 

దురీ లమైన, భయంక్రమైన ఉన్స్కిన్స్ రడుప్పునాే రు, 

కానీ వారు ఇప్ప టిీ ప్రప్వాస్తల వలె జ్జవిస్తతనేా రు. 

 

మీరు నెహెమాూ  అయితే, మీకు ఏద ముఖూ మైనద? మీరు 

బందఖ్యనాలో జన్స్ా ంచ్చన తరా్గ త, మీరు జెరూసలేంన 

ఎప్పప డూ చూడలేదు, మీరు దాన్స్ గుర్ంచ్చ మాప్రతమే 

వినేా రు. ఇద ప్పర్గతన చర్ప్రత మాప్రతమే. మీరు ఈ 

పెర్యిన స్తప్రమాజాూ న్స్కి బయటి వూ కి తగా ఉనాే రు, కానీ 

మీరు విజయం యొక్క  న్స్చిె నన అధిర్టహించారు. 



squalor, just let them!" It's awfully easy for those who are 

successful financially to insulate themselves from the real 

problems of the world. But instead, Nehemiah took it into 

his heart and he made it his burden. 

You never build up the broken until you feel the burden. 

Nehemiah did. God was looking for a man to mourn over 

His city. Until you find people who will mourn over that 

which is in ruins, you'll have no revival. May I sadly 

suggest that universally the reason we have more sightseers 

than we have builders in the church is that too many of us 

have hearts that haven't mourned in a long, long time. We 

just plug along, doing our own business with our nose to 

the ground seeing what is in front of us. We don't really see 

a ruined world like our God does. Nehemiah saw a city in 

ruins and he dropped down to his knees. 

When our hearts are broken over the things that break 

God's heart then we'll find a way to do what's right. You 

can talk all you want to about technique but it has no 

bearing. If your heart's broken over the things that breaks 

God's heart, you'll find a way to do what's right. 

2. He had a life that was fair. Nehemiah would never have 

been the cupbearer to King Artaxerxes if he had not been a 

man of character. One of the great misconceptions in the 

world is that the foundation of leadership is charisma, not 

character. Charisma may shoot you to the top, but character 

will keep you there. It's true that God calls us wherever we 

may be but He calls us to be something better, and 

empowers us to be people of character. Without it, we 

cannot be used mightily by God. With it we will bless 

everybody we touch. 

"Remember your leaders who spoke the word of God to 

you. Consider the outcome of their way of life and imitate 

their faith." (Hebrews 13:7) I think that's a call to Christian 

character! You look at the leaders who spoke and who lived 

God's Word. You look at their way of life, and you imitate 

it. Nehemiah was called because he was a man who was 

honest and fair. 

3. He was a man of prayer. "For some days, I mourned and 

fasted and prayed before the God of Heaven." (Nehemiah 

1:4) Do you want to know how many of “some days” were? 

"In the month of Chisleu, in the twentieth year." (Nehemiah 

1:1) That was when he heard the report. "In the month of 

Nisan, in the twentieth year of King Artaxerxes" 

(Nehemiah 2:1)  

 he goes before the king. In other words, we can tell what 

that is—that's four months. For four months, this man has 

been praying to God. One of the greatest needs of most 

churches and Christians is to rebuild the walls of prayer. 

I'm afraid that most of us have gotten accustomed to living 

without those walls. Nehemiah grieved and prayed for four 

months because he believed in the power of prayer. 

నవుా  ఇప్పప డు అరతహషసత ర్గజుకు పానదార్వి! ఇప్పప డు 

క్ప్-బేరర మీకు అంత ఆక్టుట్యకునేలా 

అన్స్రంచక్పోవచిు . మీరు డిషాా షర లేదా టేబ్బల్ వద ే

వెయిటర లేదా బటుర గుర్ంచ్చ ఆలోచ్చస్లత  ఉండవచుి . 

కాదు. ఒక్ క్ప్ బేరర దాన్స్ క్ంటే చాలా ప్రప్ముఖుడు 

మర్యు ముఖూ మైనవాడు. ర్గజు సహచరులలో 

అతూ ంత నమా దగినవాడు, క్ప్ బేరర, ర్గజు ఆహార్గన్స్ే  

రుచ్చ చూస్తడు మర్యు ర్గజు దాన్స్న్స్ తనక్ముందే ర్గజు 

యొక్క  ప్రదాక్షారస్తనే్స్  సిప్ చేశడు. మర్ట మాటలో 

చెపాప లంటే, అతన ఏదైనా హత్వూ యతే్వ న్స్కి ర్గయల్ 

గిన్స్యా ప్ంద, మర్యు ఆ ర్టజు మర్యు సమయంలో, 

ప్పషక లంగా ఉనాే యి. ర్గజు యొక్క  అన్స్ే  న్స్రణయాలపై 

అమాయకుడి క్ంటే ర్గజు భారూ  తప్ప  మరెవరూ 

ప్రప్భావం చూప్లేదన్స్ ప్రపాచీన చర్ప్రతకారులు చెబ్బత్వరు. 

కాబటిట్య, ఇక్క డ నెహెమాూ  ఈ సంసక ృతలో పెర్గిన 

బందీగా ఉనేా డు మర్యు ర్గజూ ంలో రెండవ అతూ ంత 

ముఖూ మైన ్సా్తనంలో ఉనేా డు. పాలస్తతనాలోన్స్ 

దయనీయమైన ప్ర్సిుాల న్స్వేదక్న నెహెమాూ  విన్స్, 

"అద సిగుాచేటు! తర్గి ప్న్స్లో చేర్గలి. మర్ట చెకుక న 

నరదుగా మారుి కోవాలి!" నెహెమాూ  ఏమి చేస్తడో ఇక్క డ 

ఉంద. "నేన ఆ విషయాలు వినే ప్పప డు, నేన కూరి్ న్స్ 

ఏడిా న. కొన్స్ే  ర్టజులు నేన దుుఃఖిస్లత  మర్యు 

ఉప్వాసం ఉండి సా రపా్ప దేవున్స్ ముందు ప్రపార్ంాచాన." 

(నెహెమాూ  1:4) ఈ సంసక ృతలో మర్యు ర్గజూ ంలో 

రెండవ అతూ ంత ముఖూ మైన ్సా్తనంలో పెర్గిన బందీ. 

పాలస్తతనాలోన్స్ దయనీయమైన ప్ర్సిుాల న్స్వేదక్న 

నెహెమాూ  విన్స్, "అద సిగుాచేటు! తర్గి ప్న్స్లో చేర్గలి. 

మర్ట చెకుక న నరదుగా మారుి కోవాలి!" నెహెమాూ  ఏమి 

చేస్తడో ఇక్క డ ఉంద. "నేన ఆ విషయాలు వినే ప్పప డు, 

నేన కూరుి న్స్ ఏడిా న. కొన్స్ే  ర్టజులు నేన 

దుుఃఖించాన మర్యు ఉప్వాసం ఉండి సా రపా్ప దేవున్స్ 

ముందు ప్రపార్ంాచాన." (నెహెమాూ  1:4) ఈ సంసక ృతలో 

మర్యు ర్గజూ ంలో రెండవ అతూ ంత ముఖూ మైన 

్సా్తనంలో పెర్గిన బందీ. పాలస్తతనాలోన్స్ దయనీయమైన 

ప్ర్సిుాల న్స్వేదక్న నెహెమాూ  విన్స్, "అద సిగుచాేటు! 

తర్గి ప్న్స్లో చేర్గలి. మర్ట చెకుక న నరదుగా 

మారుి కోవాలి!" నెహెమాూ  ఏమి చేస్తడో ఇక్క డ ఉంద. 

"నేన ఆ విషయాలు వినే ప్పప డు, నేన కూరి్ న్స్ 

ఏడిా న. కొన్స్ే  ర్టజులు నేన దుుఃఖిస్లత  మర్యు 



Are the walls of your prayer life in neglect? God uses the 

person who cares. He uses the person who is fair, He uses 

the person of prayer. 

4. He had the will to dare. As we will see in our study, 

Nehemiah was going to leave his comfort zone and start a 

revival. That's the lesson of the incarnation, isn't it? That's 

the story of Jesus. If you are going to do a great work for 

God, you can't stay where it's easy. 

Building will always be harder, more challenging, and 

more costly than sightseeing. But staying comfortable will 

never be an option for the one whose heart breaks at the 

things that break the heart of God. 

 

Nehemiah couldn't stay where it was easy. He said, "Here 

am I, send me!" He had the job everybody wanted. The 

problem was a thousand miles away, across the desert, and 

a place he had never seen. He says, "I'll go, I'll go. I'm not 

a contractor, I'm a cupbearer, but somebody has to build 

the wall. I'll go." 

 

We all have walls that need to be repaired. Don't we? For 

many of us it is a wall of prayer.  

                        Steve Flatt Amazing Grace Lesson #1324 July 27, 1997 

 

 

Chapter 2 

THE POWER OF PLEADING 

Richard Elworth Day, in his book Filled With The Spirit, 

wrote, "It would be no surprise if a study of secret causes 

were undertaken. To find that in every golden era of human 

history, it proceeds from the devotion and righteous 

passion of a single individual. There are no bonafide mass 

movements. It just looks that way. At the center of the 

column, there will always be one person who knows God 

and who knows where he is going." He is exactly right! 

That is why God is always looking for leaders. 

In Ezekiel 22:30, God said, "I look for a man who could 

stand there and build up the wall and stand before me in the 

gap on behalf of my people." then He said, "I could find 

none." But He is always looking. 

The reason God is always looking for leaders is because 

nothing happens without leadership. Everything rises or 

falls based upon leadership. That is true when you are 

talking about a nation, city, church or family. Everything 

rises or falls on leadership and it is really built from the 

inside and works its way out. 

In the book of Nehemiah, the men had come back from 

Jerusalem and they gave the report, "Oh, Nehemiah, it's 

terrible. Back in Jerusalem, the wall is down and the people 

are living in squalor." Nehemiah wept, mourned, fasted, 

ఉప్వాసం ఉండి సా రపా్ప దేవున్స్ ముందు ప్రపార్ంాచాన." 

(నెహెమాూ  1:4) 

ఇద నాస్తట్య లియ్ా యొక్క  క్ష్ణం కాదు. ఇద లోతైన, 

లోతైన వేదనలో ఉనే  వూ కి త. ఈ మన్స్ష్ తలలో ఏం 

జరుగుతోంద? అతన ఎప్పప డూ చూడన్స్ నరరం గుర్ంచ్చ 

ఎందుకు చ్చంతస్తతనేా డు? అంతేకాకుండా, గోడ 

గుర్ంచ్చ పెద ేవిషయం ఏమిటి? అద మిమా లిే  మోకాళు 

వరకు ఎందుకు దంప్పుంద? మనము నెహెమాూ  

ప్పసతకానే్స్  క్లిసి అరంా చేస్తకోబోునే టుయితే, మన 

సా ంత వూ కి తరత ప్పనరుజ్జవ్నంతో సహా దేవున్స్ ప్రప్జలలో 

ప్పనరుజ్జవ్నానే్స్  చూడాలనకుంటే, 4వ వచనాన్స్ే  

అరంా చేస్తకోవడం ీలక్ం. 

1. విర్గిన గోడ తన దేవున్స్ ీర్ త గుర్ంచ్చ ఏదో చెరప ంద. 

జెరూసలేం ప్పర్గతన ప్రప్ప్ంచం అంతటా "యూదుల 

నరరం"గా రలువబడింద. అద వార్ ఆలయ ్సలాం. 

కాబటిట్య, అద వార్ దేవుడైన యెహోవా న్స్వాస ్సలాం. అద 

అనూ మతసా్తలకు కూడా తెలుస్త. 

"యూదాలో, దేవుడు ప్రప్సిదధ చెందాడు. ఇప్రశయేలులో 

అతన్స్ పేరు గప్ప ద. అతన్స్ గుడారం స్వలంలో ఉంద 

(స్వలం అనేద జెరూసలేం యొక్క  ప్రపారంభ పేరు.) 

అతన్స్ న్స్వాస ్సలాం స్తయోన." (ీర తనలు 76:1-2) 

"బాబిలోన నదుల దరరా, మేము స్తయోనన 

గురుతచేస్తకొన్స్ కూరి్ న్స్ ఏడిా ము. అక్క డ పాపాు ర్లపై 

మేము మా హృదయాలన వేలాడదీస్తకునేా ము, 

అక్క డ మమా లేి  బంధించ్చనవారు పాటలు అడిగారు, 

మమా లిే  హింసించేవారు సంతోషక్రమైన పాటలు 

కోర్గరు. "మాకు స్తయోన పాటలు ఒక్టి పాడండి" అన్స్ 

అనేా డు. విదేశలలో ఉనే ప్పప డు మనం ప్రప్భువు 

పాటలన ఎలా పాడరలం?" (ీర తన 137:1-4) 

 

ఒక్ యూదున్స్కి స్తయోన గుర్ంచ్చన పాట మర్యు 

ప్రప్భువు గుర్ంచ్చన పాట ఒక్టే. ఎందుక్ంటే దేవుడు 

న్స్వసించ్చన ప్రప్దేశ్ం స్తయోన. నెహెమాూ  భారంగా 

భావించాడు ఎందుక్ంటే ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ ప్రప్జలు ఈ 

విధ్ంగా మాటాుడుునేా రన్స్ అతన్స్కి తెలుస్త, "ఈ 

యూదుల దేవుడు ఎవరు? మేము చాలా కాలం ప్రకితం 

వినేా ము, అతన ఎప్రర సముప్రదానే్స్  విభజంచాడు, 

అతన ర్గజాూ ల తరా్గ త ర్గజాూ న్స్ే  ఎలా జయించాడో 

మేము వినేా ము. నాకు చెప్ప ండి, అతన్స్ ఇలుు ఎక్క డ 

ఉంద? అతన్స్ ప్రప్జల ఇలుు ఎక్క డ ఉంద? మీరు 



and prayed. (Nehemiah 1:4)  

When should you pray? 

Nehemiah was a man of prayer. I'm fascinated that in the 

13 chapters of Nehemiah we find him praying nine 

different times. So, when should you pray? You pray 

before you do anything else, that's when you pray. 

Nehemiah’s praying lasted over a span of four months. In 

other words, Nehemiah kneeled in the presence of God for 

four months before he ever took a single step of action. A 

leader does more than pray, but he doesn't do anything else 

until he prays.  

Leaders make prayer a first priority; losers make prayer a 

last resort. That is needed counsel especially for those of 

us who are Type A personalities. You know what I'm 

talking about?  Those people who are goal-oriented, 

achievement driven and busy people who want to get the 

job done. Nehemiah was the epitome of a Type A 

personality. You don't rise to be second in charge of a 

kingdom by just being a no-count lay-about. This man was 

an organizer, motivator, manager and get-it-done kind of 

guy. In 52 days, he rebuilt half the wall around the city of 

Jerusalem. Talk about a Type A! But, instead of just going 

out and doing something, the first thing that Nehemiah 

does is get alone with God. 

A good little book came out a few years ago. The best thing 

about it was the title, Don't Just Stand There, Pray 

Something. That's exactly what Nehemiah did. He was 

God's kind of leader. He was a leader from the knees up. 

He was a leader who understood that leading begins with 

pleading. You pray before you do anything else. 

Why do we pray? 

1.   Pray to acknowledge your dependence on God. In fact, 

the reason we don't pray more is because we don't think 

we need to. We think we can handle it on our own.  

What's your most common reaction when you have a 

problem? I dare say for most of us, the common 

reaction is "what am I going to do about this?" When 

the reaction should be, "God, what do You want to do 

about this?" 

All too often we tend to forget what Jesus said "Apart 

from me, you can do nothing." (John 15:3) That's 

pretty strong. Paul wrote "Do not be anxious about 

anything, but in everything by prayer and petition, with 

thanksgiving present your request to God." 

(Philippians 4:6) What do you pray about? Everything! 

Present your prayer with petition. My fruitfulness and 

my usefulness for the Lord begins when I recognize my 

absolute dependence upon Him. “In Him we live, and 

move, and have our being.” The Bible says He holds 

the world together by the very word of His power. We 

take that for granted. Do you realize the molecules in 

your body cling together? Oh, you say it’s the laws of 

శ్చథిలాల కుప్ప న చూరనప్పప డు, అద అతన్స్ పేరున 

అప్హాసూ ం చేసింద." అద నెహెమాూ  భారం. దేవుడు 

శ్చథిలాల దాా ర్గ గౌరవించబడడు మర్యు నెహెమాూ కు 

అద తెలుస్త. 

2. విర్గిన గోడ తన ప్రప్జల ప్ర్సితా గుర్ంచ్చ ఏదో 

చెరప ంద, మర్యు అద అతన్స్కి న్స్జంగా బాధ్ 

క్లిగించ్చందన్స్ నేన భావిస్తతనేా న. ఇనాే ళ్లు  ఇంట్లునే 

ఉండిపోయినా, ఆయన మనషులు ఇంకా ప్రప్వాస్తలలా 

బుకుునేా రు. తమ నరరంలో ప్పనరుదధరణ 

మర్యు అభివృదధ చెందడం క్ంటే, వారు నక్క లాు  

జ్జవిస్తతనేా రు. వారు ప్పనరుజ్జవ్న మనసతతా ం క్ంటే 

మనరడ మనసతతా్వ న్స్కి ్సిరాప్డత్వరు. 

నెహెమాూ కు న్స్రా్గ ణ ప్రపాజెక్ ట్య్పై అంత ఆసకి త లేదు. 

అతన గోడలన ప్పనరే్ రా్ ంచడాన్స్కి యెరూషలేముకు 

వెళ్లు లన్స్ కోరుకోలేదు-ప్రప్జలన ప్పనరే్ రా్ ంచడాన్స్కి 

ఇంటికి వెళ్లు లనకునేా డు. అద అతన్స్ భారం! కాబటిట్య, 

తన దేవున్స్ ీర్ త మర్యు తన ప్రప్జల ్సితా కోసం తన 

హృదయంపై భారం ఉనే  ఈ దైవభకి త ఇక్క డ ఉంద. 

నెహెమాూ  ఎందుకు ఎనే కోబడాాడు, ఎందుకు 

వెళ్లళ డు? ఒక్ క్ప్ బేరర కాంప్రటాక్ ట్యర కూడా కానప్పప డు 

స్తమాప్రగి మర్యు స్తమప్రగి మర్యు స్తమప్రగితో ఎడార్లో 

వెయిూ  మైళుకు పైగా ఎందుకు ప్రప్యాణించాడు? 

1. అతన ప్రశ్దధ వహించే హృదయాన్స్ే  క్లిగి ఉనేా డు. 

ఈ వూ కి త స్తమాజక్ంగా వచిా డు! భూమీా ద అతూ ంత 

శ్కి తమంతమైన వూ కి తకి ఆయన కుడిభుజం. అతన ఈజ్జ 

స్తస్తట్యట్్లో ఉండి, "హే! ఇద నా సమసూ  కాదు! జెరూసలేం 

నా ఇలుు కాదు మర్యు ఆ ప్రప్జలు ఆధాూ తా క్ 

దురు రతా ంలో మున్స్గిపోవాలనకుంటే, వార్న్స్ 

అనమతంచండి!" ఆర్కా్ంగా విజయం స్తధించ్చన 

వార్కి ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ న్స్జమైన సమసూ ల నండి 

తమన త్వము రక్షించుకోవడం చాలా స్తలభం. కానీ 

బదులుగా, నెహెమాూ  దాన్స్న్స్ తన హృదయంలోకి 

తీస్తకునేా డు మర్యు అతన దాన్స్న్స్ తన భారంగా 

చేస్తకునేా డు. 

మీరు భారంగా భావించే వరకు మీరు విర్గిన వాటిన్స్ 

న్స్రా్ ంచలేరు. నెహెమాూ  చేశడు. దేవుడు తన నరరం 

గుర్ంచ్చ దుుఃఖించే వూ కి త కోసం చూస్తతనేా డు. 

శ్చథిలావసలాో ఉనే  దాన్స్ గుర్ంచ్చ దుుఃఖించే వూ కుతలన 



physics and chemistry. Where do you think those laws 

came from? The reason your body doesn't just go off 

into space is because He is holding it all together by 

the very word of His power. I pray to remind me of 

that. 

2.   Pray to alleviate the burden. Nehemiah dropped to his 

knees because he had this bad report about what was 

happening in Zion. The Bible says he wept over the 

ruins. Rather than simply mourn and moan, he prayed. 

He took his problem to God.  In Hebrew Nehemiah 

means "the Lord is my comfort." Paul said "In 

everything offer prayer, and the peace of God which 

transcends all understanding will guard your hearts and 

minds in Christ Jesus." (Philippians 4:6)  "But those 

who hope in the Lord will renew their strength. They 

will soar on wings like eagles; they will run and not 

grow weary. They will walk and not faint." (Isaiah 

40:31) That's why godly people take their problems to 

the Lord because His peace follows prayer and God 

takes that burden off your back and lets you soar again. 

It alleviates the burden. 

3.   Pray to access God's power. This is the most important 

reason of all. Nothing releases God's power like the 

prayer of faith. God says, "Call to me and I will answer 

you." (Jeremiah 33:3) Oh, if we just had a better 

appreciation of the power that God has available for us. 

 

Israel was having trouble with a nation of people called 

the Aramians. The Aramians were trying to conquer 

them but at every turn, Israel was heading them off and 

the king of Aram said, "There's some spy out there who 

is telling everything we plan." The people said, "No, 

King, there's no spy. There is a prophet in Israel named 

Elisha and he knows where we're going." The king of 

Aram said, "Then we'll get him." So at night he sent 

this huge army with chariots and horses. At daybreak 

they had surrounded the city where Elisha lived. A 

servant woke up and looked out and said, "Oh, my lord, 

what shall we do?" Elisha said "Don't be afraid, those 

who are with us are more than those who are against 

us." (2 Kings 6:16) He prayed "Let their eyes be 

opened." (2 Kings 6:17) When the servant looked out 

the window again, he saw the Aramian army was 

surrounded by horses and chariots of fire and that God 

had blinded the Aramian soldiers. 

My prayer is that God would open our eyes and let us 

see the horses and the chariots of fire. I access God's 

power through prayer. And Nehemiah did the same 

thing. 

How do you pray? 

1.   "Then I said, 0 Lord God of heaven, the great and 

awesome God, who keeps His covenant of love with 

మీరు క్నగనే వరకు, మీకు ప్పనరుజ్జవ్నం ఉండదు. 

చరి్ లో బిలరా ు క్ంటే మనలో ఎకుక వ మంద 

సందరశ కులు ఉండడాన్స్కి విశా్ వాూ ప్తంగా కారణం 

మనలో చాలా మందకి చాలా కాలంగా దుుఃఖించన్స్ 

హృదయాలు ఉండటమే అన్స్ నేన విచారంగా 

స్లచ్చస్తతనేా న. మేము కేవలం ్ప్ ు్  పాటు ్ప్ ు్ , మా 

ముందు ఏమి చూస్వ నేల మా ముకుక తో మా సా ంత 

వాూ పార్గన్స్ే . మన దేవుడిలా నాశ్నం చేయబడిన 

ప్రప్ప్ంచాన్స్ే  మనం న్స్జంగా చూడలేము. నెహెమాూ  

శ్చథిలావసలాో ఉనే  నరర్గన్స్ే  చూసి మోకాళు వరకు 

ప్డిపోయాడు. 

దేవున్స్ హృదయాన్స్ే  విచ్చఛ నే ం చేస్వ విషయాలపై మన 

హృదయాలు విర్గిపోయినప్పప డు, సరైనద చేయడాన్స్కి 

మనం ఒక్ మారా్గనే్స్  క్నగంటాము. మీరు టెకిే క్ 

గుర్ంచ్చ మీకు కావలసినదంత్వ మా్టాు డవచిు  కానీ 

దీన్స్కి ఎటువంటి బేర్ం్ లేదు. దేవున్స్ హృదయాన్స్ే  

విచ్చఛ నే ం చేస్వ విషయాలపై మీ హృదయం 

విచ్చఛ నే మైతే, సరైనద చేయడాన్స్కి మీరు ఒక్ మారా్గనే్స్  

క్నగంటారు. 

2. అతన నాూ యమైన జ్జవిత్వన్స్ే  క్లిగి ఉనేా డు. 

నెహెమాూ  ర్గజైన అరతహషసత వూ కి తగా లేకుంటే అతన్స్కి 

పానదాయకుడు కాలేడు. ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ గప్ప  

దురభిప్రపాయాలలో ఒక్టి, నాయక్తా్వ న్స్కి ప్పనాద 

చర్షాా , పాప్రత కాదు. చర్షాా  మిమా లిే  పైకి 

కాలి వచుి , కానీ పాప్రత మిమా లిే  అక్క డే 

ఉంచుుంద. మనం ఎక్క డ ఉనాే  దేవుడు మనలిే  

రలుస్తతడు అనేద న్స్జం, కానీ అతన మనలిే  మంచ్చగా 

ఉండమన్స్ రలుస్తతడు మర్యు మనలిే  వూ కి తతా ంగా 

ఉండేలా శ్కి తవంతం చేస్తతడు. అద లేకుండా, మనలిే  

దేవుడు శ్కి తవంతంగా ఉప్యోగించలేము. దాన్స్తో మనం 

త్వకిన ప్రప్త ఒక్క ర్నీ ఆశీరా దస్తతము. 

"మీతో దేవున్స్ వాకాూ నే్స్  చెరప న మీ నాయకులన 

గురుతంచుకోండి. వార్ జ్జవన విధానం యొక్క  ఫలిత్వలన 

ప్ర్రణించండి మర్యు వార్ విశా స్తన్స్ే  

అనక్ర్ంచండి." (హెప్రబ్బయులు 13:7) ఇద స్తైసతవ 

సా భావాన్స్కి రలుప్ప అన్స్ నేన అనకుంటునేా న! 

మీరు మాటాుడిన మర్యు దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  జ్జవించ్చన 

నాయకులన చూడండి. మీరు వార్ జ్జవన విధానాన్స్ే  

చూస్తతరు మర్యు మీరు దాన్స్న్స్ అనక్ర్స్తతరు. 



those who love Him and obey His commands." 

(Nehemiah 1:5) Do you remember who Nehemiah 

worked for? He worked for a guy named Artaxerxes, 

the Persian king, who was the most powerful man on 

the face of the earth. The man who is Nehemiah's boss 

is the king of the world. But the first thing Nehemiah 

does is go to the King of the universe. He goes to the 

King of Kings and recognizes who the real ruler is. He 

starts his prayer with two things that we teach our 

children to pray. He says, "God is great, and God is 

good." See what he says: “Our God is the great and 

awesome God, the King of Heaven. God, you are good. 

You keep your covenant of love." 

Praise is simply acknowledging God for who He is; a) 

He deserves our praise, and b) He is the King.  When 

you focus on the greatness of God your problems 

shrink. Nehemiah experienced that, have you?  He did 

not allow the difficult circumstances to diminish his 

need or desire to praise God. He said, "God, I know our 

situation is a mess, but you are bigger than the mess. 

God, I know that the problems in Jerusalem are great, 

but You are greater than the problems." 

When things in my life are going well, when 

circumstances are lined up in a rosy fashion, I'm quick 

to praise God. God is great, God is good! But when I'm 

in despair, when I feel like I'm at the end of my rope 

because circumstances around me are as negative as 

they can be, it's harder for me to praise. Nehemiah says 

God, I praise you—I don't care what the circumstances 

are. It doesn't make any difference. You are bigger than 

my circumstances and the more I praise, the smaller 

those circumstances get. 

2.   Confess your sins. "Let your ear be attentive and your 

eyes be opened to hear the prayer your servant is 

praying before you, day and night, for your servants 

the people of Israel. I confess the sins we Israelites, 

including myself and my father's house, have 

committed against you. We have acted very wickedly 

towards you. We have not obeyed the commands, 

decrees and laws you gave your servant Moses." 

(Nehemiah 1:6-7) Nehemiah was not born when Israel 

was taken into captivity but he could identify with the 

sins that caused their downfall and captivity. When you 

start extolling God for His wonderful righteousness 

and holiness, then your own smallness and sinfulness 

becomes more apparent. 

The prayers of other great men of Scripture have a 

common thread, they identify personally with the sins 

of the people.  One of the most righteous men who ever 

lived was Daniel, not one negative word written about 

Daniel. "We have sinned and done wrong. We have 

been wicked and rebelled. We have turned away from 

your commands and laws." (Daniel 9:5) 

నెహెమాూ  న్స్జాయితీగా మర్యు నాూ యంగా ఉండే వూ కి త 

కాబటిట్య ఆయనన రలిచారు. 

3. అతన ప్రపారనా మన్స్ష్. "కొన్స్ే  ర్టజులు, నేన 

దుుఃఖించాన మర్యు ఉప్వాసం ఉండి సా రపా్ప దేవున్స్ 

ముందు ప్రపార్ంాచాన." (నెహెమాూ  1:4) “కొన్స్ే  ర్టజులు” 

ఎన్స్ే  ఉనాే యో మీరు తెలుస్తకోవాలనకుంటునేా ర్గ? 

"చ్చస్లు  నెలలో, ఇరవయూ వ సంవతట రంలో." (నెహెమాూ  

1:1) ఆ న్స్వేదక్న అతన వినేా డు. "అరతహషసత ర్గజు 

ఇరవయూ వ సంవతట రంలో నీస్తన నెలలో" (నెహెమాూ  

2:1) 

అతన ర్గజు ముందు వెళ్లతడు. మర్ట మాటలో 

చెపాప లంటే, అద ఏమిట్ల మనం చెప్ప రలం-అంటే 

నాలుగు నెలలు. నాలుగు నెలలుగా ఈ వూ కి త దేవుడిన్స్ 

ప్రపార్సా్తతనేా డు. చాలా చరి్ లు మర్యు స్తైసతవుల 

యొక్క  గప్ప  అవసర్గలలో ఒక్టి ప్రపారనా గోడలన 

ప్పనరే్ రా్ ంచడం. మనలో చాలామంద ఆ గోడలు 

లేకుండా జ్జవించడం అలవాటు చేస్తకునాే రన్స్ నేన 

భయప్డుునేా న. నెహెమాూ  ప్రపారనా యొక్క  శ్కి తన్స్ 

విశా్ సించ్చనందున నాలుగు నెలలు దుుఃఖించ్చ 

ప్రపార్ంాచాడు. 

మీ ప్రపారనా జ్జవితం యొక్క  గోడలు న్స్రుక్ష్ూ ంగా 

ఉనాే యా? దేవుడు ప్టిట్యంచుకునే వూ కి తన్స్ 

ఉప్యోగిస్తతడు. అతన నాూ యమైన వూ కి తన్స్ 

ఉప్యోగిస్తతడు, అతన ప్రపారనా వూ కి తన్స్ 

ఉప్యోగిస్తతడు. 

4. అతన్స్కి ధైరూ ం చేయాలనే సంక్లప ం ఉంద. మన 

అధ్ూ యనంలో మనం చూడబోునే టుుగా, నెహెమాూ  

తన క్ంఫర ట్య జోన్న విడిచ్చపెటిట్య, ప్పనరుజ్జవ్నానే్స్  

ప్రపారంభించబోునేా డు. అద అవత్వర పాఠం, కాదా? 

అద యేస్త క్థ. మీరు దేవున్స్ కోసం గప్ప  ప్న్స్ 

చేయబోునే టుయితే, మీరు స్తలభంగా ఉనే  చోట 

ఉండలేరు. 

సందరశ నా ్సలాం క్ంటే భవనం ఎలుప్పప డూ 

క్షట్యతరమైనద, మర్ంత సవాలుగా మర్యు ఎకుక వ 

ఖరుి తో కూడుకునే ద. కానీ దేవున్స్ హృదయాన్స్ే  

విచ్చఛ నే ం చేస్వ విషయాల ప్టు హృదయం 

విరుచుకుప్డే వూ కి తకి స్తఖంగా ఉండటం ఎనే టిీ 

ఎంరక్ కాదు. 



Ezra came back as a priest to restore public worship. 

He was a great and godly man, but look what he 

prayed, "Oh my God, I am too ashamed and disgraced 

to lift up my face to you. My God, because our sins are 

higher than our heads, and our guilt has reached the 

heavens." (Ezra 9:6) We are so individualistically 

minded in America, that kind of thinking seldom 

crosses our minds. 

When is the last time that you confessed the sins of this 

nation and identified yourself as part of the problem? 

When's the last time you've done that and said, "God, 

I'm sorry. I'm a big part of this." Oh, no, we like to pray 

for God to help those heathen, pagan people that are 

out there doing all those terrible things. When's the last 

time you confessed the sins for your church? When's 

the last time you confessed your part of the sins for 

your family? Society teaches us that you are only 

responsible for you. That's just not true! You are your 

brothers' keeper. We are all in this together and there 

will never be revival where there is no sense of 

community responsibility. 

Leaders accept the blame, but losers pass the buck. If 

you want to be a leader, you'd better be quick to accept 

the blame and be quick to share the credit. Losers, on 

the other hand, are always accusers and excusers. Do 

you ever see them? They always say it's their fault and 

they are the reason it's like it is. Let me tell you why 

I'm not involved in all this! Nehemiah stepped to the 

plate and said, "God, I've never been to Jerusalem, and 

I don't know any of the homefolk there, but I want to 

tell you I'm sorry. I'm part of the problem." 

3. You claim God's promises. Nehemiah prays, 

"Remember the instruction you gave your servant 

Moses saying, 'If you are unfaithful, I will scatter you 

among the nations, but if you return to me and obey my 

commands, then even if your exiled people are at the 

farthest horizon, I will gather them from there and 

bring them to the place I have chosen as a dwelling for 

my name.'" (Nehemiah1:8-9) He's claiming the 

promises. He prayed to God saying “I've read your 

book. I've read in that you promised if we disobeyed 

you, you'd send us into exile. (Leviticus 26:33) You 

kept that promise. But God You also promised that if 

we return to You spiritually. You would gather us up 

and bring us to the place where Your name dwells. 

(Deuteronomy 30:4) I'm calling boldly on you now, 

God. Keep your promise."  

That boldness may blow some of your minds. In fact, 

most of you would think it very presumptive to even 

use the word "remember" in the context of God. Now, 

God, You remember what You promised. If that is your 

thinking you need to read your Bible more because all 

 

నెహెమాూ  స్తలభంగా ఉనే  చోట ఉండలేక్పోయాడు. 

అతన "ఇదగో ఉనేా న, ననే  ప్ంప్ండి!" అందరూ 

కోరుకునే ఉదోూ రం అతన్స్కి లభించ్చంద. సమసూ  వెయిూ  

మైళు దూరంలో, ఎడార్ దాటి, అతన ఎప్పప డూ చూడన్స్ 

ప్రప్దేశ్ం. "నేన వెళ్లతన, నేన వెళ్లతన, నేన 

కాంప్రటాక్ ట్యర్న కాదు, నేన క్ప్పప  బేరర్న్స్, కానీ ఎవరైనా 

గోడ క్టాట్య లి. నేన వెళ్లతన" అన్స్ అతన చెపాప డు. 

 

మనందర్ీ మరమా ులు చేయవలసిన గోడలు 

ఉనాే యి. మనం కాదా? మనలో చాలా మందకి ఇద 

ప్రపారనా యొక్క  గోడ. 

్స్తట్్య  ్ఫాు ట్ అమేజం్ ప్రగేస్ లెసన #1324 జూలై 27, 1997 

 

 

అధాూ యం 2 

వాదించే శి ా

ర్చర ాఎలా ర త డే, తన ప్పసతక్ంలో ఫిల్ ావిత్ ద సిప ర్ట్్లో 

ఇలా ప్రవాశడు, "రహసూ  కారణాలపై అధ్ూ యనం చేస్వత 

ఆశ్ి రూ పోనవసరం లేదు. మానవ చర్ప్రతలోన్స్ ప్రప్త 

సా ర ణయురంలో, ఇద ఒక్ వూ కి త యొక్క  భకి త మర్యు 

ధ్రా బదధమైన అభిరుచ్చ నండి ముందుకు స్తగుుంద. 

ఒకే వూ కి త. న్స్షక ప్టమైన స్తమూహిక్ ఉదూ మాలు లేవు. 

అద అలానే క్న్స్రస్తతంద. కాలమ్ మధ్ూ లో, 

భరవంుడిన్స్ తెలిసిన మర్యు అతన ఎక్క డికి 

వెళ్తతనేా డో తెలిసిన వూ కి త ఎలుప్పప డూ ఉంటాడు." 

అతన సర్గాా చెపాప డు! అందుకే దేవుడు ఎప్పప డూ 

నాయకుల కోసం వెుకుతూ ఉంటాడు. 

యెహెజ్యక లు 22:30లో దేవుడు ఇలా అనేా డు, "అక్క డ 

న్స్లబడి, గోడన క్టిట్య, నా ప్రప్జల ప్క్షాన గాూ ప్్లో నా 

ముందు న్స్లబడరల వూ కి త కోసం నేన ఎదురు 

చూస్తతనేా న." అప్పప డు అతన, "నేన ఏదీ 

క్నగనలేక్పోయాన." కానీ ఎప్పప డూ చూస్లత నే 

ఉంటాడు. 

దేవుడు ఎప్పప డూ నాయకుల కోసం వెుకుతూ 

ఉండడాన్స్కి కారణం నాయక్తా ం లేకుండా ఏదీ 

జరరదు. ప్రప్తదీ నాయక్తా ంపై ఆధారప్డి 

పెరుగుుంద లేదా ప్డిపోుంద. మీరు దేశ్ం, నరరం, 

చరి్  లేదా కుటుంబం గుర్ంచ్చ మాటాుడుునే ప్పప డు 



the way through it you find people reminding God 

about what He promised. Abraham did it, Moses did it, 

and David did it. Every one of the prophets did it. They 

said, "God, I call to your remembrance your promises." 

Does God need to be reminded?" No! "Has God 

forgotten His promises?" No! Then why do we claim 

the promises of God in prayer? Because it helps us 

remember what those promises. Presumptive? No! 

Nothing pleases God more than when you remind Him 

of one of His promises, because you are stating to God 

that you believe Him. 

Do you realize there are over 7,400 promises from God 

in the Bible? Over 7,400! Now, some of those are in a 

context where they have a restricted audience for a 

restricted time. But most of them are universal in their 

scope and that is why they have been recorded for us. 

4.   Boldly make your petition. "They are your servants and 

your people whom you redeemed by your great 

strength and your mighty hand. Oh, Lord, let your ear 

be attentive to the prayer, this your servant, and to the 

prayer of your servants who delight in revering your 

name. Give your servant success today by granting him 

favor in the presence of this man." (Nehemiah 1:10) 

Nehemiah has a heart that's breaking. He's mourning 

over Jerusalem. He's willing to go there. He's willing 

to rebuild the wall, but in order to go he's going to need 

the king's permission. 

That's going to be easier said than done because King 

Artaxerxes is an unbeliever and Nehemiah is his right 

hand man. This is the man whose trust has grown over 

the years to the point that he tests the king's food and 

drinks of the king's wine. Now Nehemiah is going to 

say “Oh, King, can I take a little three year leave of 

absence? Also, would you equip me with men and 

equipment so I can go 1,000 miles from here and 

rebuild a wall that you don't know anything about?” 

What are the odds he's going to say yes? Nehemiah 

knows that his cleverness and his articulation and his 

personality are not going to get it done. He also knows 

that God can do it, so he prayed "God give me 

success." (Nehemiah 1:11) 

Have you ever prayed boldly, "God, give me success 

in what I'm asking you to do." If not, what do you pray 

for? We should not be afraid to pray for success when 

what we are trying to do is advance the Kingdom of 

God. 

When Arnold Palmer was back in his prime as the 

world's greatest golfer, he was in Saudi Arabia and he 

was doing a little golf exhibition. The king of Saudi 

Arabia was so impressed that he told him before he 

leaves that he needed to give him a gift. Palmer said, 

"Oh, don't give me a gift. I was paid to come over 

అద న్స్జం. ప్రప్తదీ నాయక్తా ంపై పెరుగుుంద లేదా 

ప్డిపోుంద మర్యు ఇద న్స్జంగా లోప్లి నండి 

న్స్రా్ ంచబడింద మర్యు దాన్స్ మారంాలో ప్న్స్ చేస్తతంద. 

నెహెమాూ  ప్పసతక్ంలో, ప్పరుషులు జెరూసలేం నండి 

తర్గి వచాి రు మర్యు వారు న్స్వేదక్ ఇచాి రు, 

"అయోూ , నెహెమాూ , ఇద భయంక్రమైనద, 

జెరూసలేంలో తర్గి గోడ కూలిపోయింద మర్యు 

ప్రప్జలు దురు ర ్సితాలో న్స్వసిస్తతనేా రు." నెహెమాూ  

ఏడిా డు, దుుఃఖించాడు, ఉప్వాసం ఉనేా డు మర్యు 

ప్రపా్ర్ంాచాడు. (నెహెమాూ  1:4) 

మీరు ఎప్పప డు ప్రపారనా చేయాలి? 

నెహెమాూ  ప్రపారనా చేస్వ వూ కి త. నెహెమాూ  యొక్క  13 

అధాూ యాలలో అతన తొమిా ద వేర్నా రు స్తరుు 

ప్రపార్సా్తతనేా డన్స్ నేన ఆక్ర్ుిడయాూ న. కాబటిట్య, మీరు 

ఎప్పప డు ప్రపారనా చేయాలి? మీరు మర్నదైనా చేస్వ ముందు 

మీరు ప్రపారనా చేస్తతరు, అప్పప డు మీరు ప్రపారనా చేస్తతరు. 

నెహెమాూ  ప్రపారనా నాలుగు నెలల పాటు కొనస్తగింద. 

మర్ట మాటలో చెపాప లంటే, నెహెమాూ  నాలుగు 

నెలలపాటు దేవున్స్ సన్స్ే ధిలో మోక్ర్లాుడు. ఒక్ 

నాయకుడు ప్రపారనా క్ంటే ఎకుక వ చేస్తతడు, కానీ అతన 

ప్రపార్ంాచేంత వరకు మర్నమీ చేయడు. 

నాయకులు ప్రపారనాకు మొదటి ప్రపాధానూ త ఇస్తతరు; 

ఓడిపోయినవారు ప్రపారనాన చ్చవర్ ప్రప్యతే ంగా 

చేస్తతరు. ముఖూ ంగా టైప్ ఎ ప్రట నాలిటీగా ఉనే  

మనలాంటి వార్కి అద సలహా అవసరం. నేనేం 

మాటాుడుునేా నో తెలుస్త? లక్షాూ న్స్ే  దృష్ట్యలో 

ఉంచుకున్స్, స్తధించాలనే తప్న ఉనే  వూ కుతలు 

మర్యు ప్న్స్న్స్ పూర్త చేయాలనకునే బిజ్జగా ఉండే 

వూ కుతలు. నెహెమాూ  ఒక్ టైప్ ఎ వూ కి తతా్వ న్స్కి ప్రప్తరూప్ం. 

మీరు రణన లేన్స్ వూ కి తగా ఉండటం దాా ర్గ ర్గజాూ న్స్కి 

బాధ్ూ త వహించే రెండవ వూ కి తగా ఎదరలేరు. ఈ వూ కి త 

ఆరనాైజర, మోటివేటర, మేనేజర మర్యు గెట్-ఇట్-

డెన రక్మైన వూ కి త. 52 ర్టజులోు , అతన జెరూసలేం నరరం 

చుట్యట్య  సరం గోడన ప్పనరే్ రా్ ంచాడు. ఒక్ రక్ం A 

గుర్ంచ్చ మాటాుడండి! కానీ, కేవలం బయటకు వెళ్లు 

ఏదైనా చేస్వ బదులు, నెహెమాూ  చేస్వ మొదటి ప్న్స్ 

దేవున్స్తో ఒంటర్గా ఉండటమే. 

కొన్స్ే  సంవతట ర్గల ప్రకితం ఒక్ మంచ్చ చ్చనే  ప్పసతక్ం 



here." The King said, "You don't understand our 

culture. For me not to give you a gift would be a great 

insult upon me. So, what gift would be appropriate?" 

Palmer didn't know what to say, so he said, "Just give 

me a golf club." He said, "Fine". The next morning, an 

emissary arrived at his hotel and hand him the deed to 

a 300-acre "golf club." The moral to that story is when 

you are in the presence of the king don't bother to ask 

for small things. Ask for great things. 

Let's pray boldly. There is nothing wrong with asking 

and praying to God for success if what you are doing 

is ultimately for the glory of God. In fact, if we can't 

ask God to bless what we’re doing, then we need to be 

doing something else. It's just that simple. Praise Him, 

confess your sins, claim the promises and boldly ask 

for success.   

             Steve Flatt Amazing Grace Lesson #1325 August 3, 1997 

 

 

Chapter 3 

PREPARED FOR POSSIBILITIES 

We tend to gravitate to one of two extremes when it comes 

to the will of God. We rush on ahead or we refuse to move 

a step. Instead, what we need to do is pray and prepare so 

when God opens the door, we will be ready to move at His 

pace. Nehemiah, a godly man, was burdened with the news 

that the wall of Jerusalem is in shambles. He prays not just 

once or twice but regularly over a span of four months. This 

lesson examines his planning and preparation for doing 

God's work. 

Principle 

Even when the cause is His, God may wait to open a 

door. 

It's hard to understand and it's even harder to explain, but 

it is a fact. Many times in the Bible, you see people who 

thought, for sure, they knew what God wanted them to do, 

and they just rushed ahead. Remember Moses? He thought 

"when he went out and slew that Egyptian, surely, all the 

Israelites will know that God's using me to deliver them 

and to rescue them." No, they didn't! In fact, the next day 

they came out and looked at him and said, "Are you going 

to kill us like you did the Egyptian?" (Acts 7:25) Now, 

what Moses didn't understand was: yes. God was going to 

use him to deliver the Israelites but not then. He was going 

to use him 40 years later. Moses ran on ahead of God. 

That's what we often do. We get an idea, we feel confident 

it must be God's will, after all I'm a Christian and I thought 

of it. So surely it's God's will. We forge ahead assuming 

that God will clear a path. 

But not Nehemiah. He prayed until God opened the door. 

"In the month of Nisan in the twentieth year of King 

వచ్చి ంద. దాన్స్లోన్స్ గప్ప దనం ఏమిటంటే, డోంట్ జస్ట్య 

్స్తట్య ండ్జ దేర, ప్రపే సమాిం్ అనే టైటిల్. నెహెమాూ  సర్గాా 

అదే చేశడు. అతన దేవున్స్ రక్మైన నాయకుడు. 

అతన మోకాళు నండి ఒక్ నాయకుడు. మనవాదంతో 

నడిరంచడం మొదలవుుందన్స్ అరంా చేస్తకునే  

నాయకుడు. మీరు ఏదైనా చేస్వ ముందు మీరు ప్రపారనా 

చేయండి. 

మనం ఎందుకు ప్రపార్సా్తతము? 

1. దేవున్స్పై మీ ఆధారప్డటాన్స్ే  గుర్తంచమన్స్ 

ప్రపార్ంాచండి. న్స్జాన్స్కి, మనం ఎకుక వ ప్రపారనా 

చేయక్పోవడాన్స్కి కారణం మనకు అవసరం లేదన్స్ 

మనం భావించడమే. మేము దాన్స్న్స్ మన సా ంతంగా 

న్స్రా హించరలమన్స్ మేము భావిస్తతనేా ము. మీకు 

సమసూ  ఉనే ప్పప డు మీ అతూ ంత స్తధారణ 

ప్రప్తసప ందన ఏమిటి? మనలో చాలా మందకి నేన 

చెపేప  ధైరూ ం, స్తధారణ ప్రప్తచరూ  "దీన్స్ గుర్ంచ్చ 

నేన ఏమి చేయబోునేా న?" "దేవా, మీరు దీన్స్ 

గుర్ంచ్చ ఏమి చేయాలనకుంటునాే రు?" 

చాలా తరచుగా మనం యేస్త చెరప న దాన్స్న్స్ 

మరచ్చపోత్వము "నేన తప్ప  మీరు ఏమీ చేయలేరు." 

(జాన 15:3) అద చాలా బలంగా ఉంద. పౌలు ఇలా 

ప్రవాశడు, "దేన్స్న్స్గూర్ి  చ్చంతంప్కుడి గాన్స్ ప్రప్త 

విషయములోన ప్రపారనా మర్యు విజాాప్నల దాా ర్గ 

క్ృతజతా్వపూరా క్ముగా దేవున్స్కి మీ వినే ప్ము 

తెలియజ్యయుడి." (ఫిలి పీ యులు 4:6) మీరు దేన్స్ 

గుర్ంచ్చ ప్రపార్సా్తత రు? అంత్వ! మీ ప్రపారనాన 

రటిషన్తో సమర్ప ంచండి. భరవంున్స్పై నా 

సంపూరణ ఆధారప్డటాన్స్ే  నేన గుర్తంచ్చనప్పప డు నా 

ఫలవంతం మర్యు ప్రప్భువు కోసం నా ఉప్యోరం 

ప్రపారంభమవుుంద. "ఆయనలో మనం 

జ్జవిస్తతనేా ము, క్దులుత్వము మర్యు మన ఉన్స్కిన్స్ 

క్లిగి ఉనేా ము." బైబిల్ తన శ్కి త యొక్క  మాట 

దాా ర్గ ప్రప్ప్ంచానే్స్  ఒక్దాన్స్తో ఒక్టి ఉంచుుంద. 

మేము దాన్స్న్స్ మంజూరు చేస్తతము. మీ శ్ర్జరంలోన్స్ 

అణువులు ఒక్దాన్స్తో ఒక్టి అుకుక పోయాయన్స్ 

మీరు ప్రరహించార్గ? ఓహ్, ఇద ఫిజక్ట  మర్యు 

కెమిస్తస్తట్య యొక్క  న్స్యమాలు అన్స్ మీరు 

అంటునాే రు. ఆ చటాట్యలు ఎక్క డ నండి 

వచాి యన్స్ మీరు అనకుంటునాే రు? కారణం మీ 

శ్ర్జరం అంతర్క్ష్ంలోకి వెళుడం అంటే ఆయన తన 



Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the 

wine and gave it to the king. I had not been sad in his 

presence before. So the king asked me, 'Why does your 

face look so sad when you are not ill? This can be nothing 

but sadness of heart.' I was very much afraid." (Nehemiah 

2:1-2) He has been fasting and praying now for four 

months. Apparently, nobody knew that. 

It reminds me of what Jesus said in the Sermon on the 

Mount. He said, "When you fast and when you pray, don't 

disfigure your face, don't go out on the street comers and 

wail and weep. Enter into your closet and get the job done 

there." Nehemiah didn't flaunt his piety. But one day after 

four solid months of prayer and bearing the burden for 

Jerusalem, he couldn't help but wear his heart on his face. 

The king looked at him and said, "Nehemiah, I know you. 

Why are you so sad today?" Nehemiah was afraid. Why 

was he afraid? It was a capital crime to be sad before the 

king of Persia. If you frowned in the presence of the king, 

you could have your head lopped off. Nehemiah was afraid 

first because his countenance was putting his life at risk. 

He was saying by the look on his face, "King, there is 

something that makes me so sad that even your presence 

can't brighten me up." But there is a second reason for his 

fear, and that dealt with what he was going to have to ask 

Artaxerxes. Nehemiah wanted to go to Jerusalem and 

rebuild the wall and revive the people. 

The Jews were in captivity because the Babylonians had 

carried them off? But the Babylonian Empire had been 

overtaken by the Persian Empire. The Persians were not 

nearly as interested in keeping captives in exile. So under 

the rule of the Persian kings, Cyrus, Darius Xerxes, and 

Artaxerxes large groups of Jews and other captive people 

were allowed to return home. That's how the other groups 

had already gone back. A new ethnic group was now 

present, the Samaritans, a race composed of Gentiles who 

had intermarried with the remaining Jews. The Samaritans 

now occupied the land and opposed every effort of the Jews 

to rebuild their Jerusalem. 

A long time before Nehemiah, Ezra the priest who led the 

second wave of Jews back from exile. He records a letter 

from those opposing to the efforts to rebuild the city to 

King Artaxerxes. "To King Artaxerxes, from your servants 

the men of Trans-Euphrates: The king should know that the 

Jews who came up to us from you have gone to Jerusalem 

and are rebuilding that rebellious and wicked city. They are 

restoring the walls and repairing the foundation." (Ezra 

4:11-12) These men are writing to Artaxerxes saying that 

the Jews are trying to rebuild that wicked and rebellious 

city. 

Artaxerxes writes back, "The letter you sent us has been 

read and translated in my presence. I issued an order and a 

search was made and it was found that this city has a long 

history of revolt against kings and has been a rebellion and 

శ్కి త అనే మాట దాా ర్గ అన్స్ే ంటినీ క్లిర ఉంచడం. 

అద నాకు గురుత చేయమన్స్ ప్రపార్సా్తతనేా న. 

2. భార్గన్స్ే  తగింాచమన్స్ ప్రపార్ంాచండి. నెహెమాూ  

స్తయోనలో ఏమి జరుగుుందో దాన్స్ గుర్ంచ్చ ఈ 

చెడ ాన్స్వేదక్న క్లిగి ఉనే ందున అతన్స్ మోకాళుపై 

ప్డిపోయాడు. అతన శ్చథిలాల గుర్ంచ్చ ఏడిా డన్స్ 

బైబిల్ చెబ్బతోంద. కేవలం దుుఃఖించ్చ, మూలుగుతూ 

కాకుండా, అతన ప్రపార్ంాచాడు. తన సమసూ న 

దేవుడి దరరా్కి తీస్తకెళ్లుడు. హీప్రూలో నెహెమాూ  

అంటే "ప్రప్భువు నా ఓదారుప ." పౌలు ఇలా అనేా డు: 

"ప్రప్తదాన్స్లో ప్రపారనా చేయుము, మర్యు సమసత 

్జాానమున మించ్చన దేవున్స్ సమాధానము 

ప్రీస్తతయేస్తనందు మీ హృదయములన మర్యు 

మనస్తట లన కాపాడున." (ఫిలి పీ యులు 4:6) 

"అయితే ప్రప్భువునందు న్స్ర్జక్షించువారు తమ 

బలమున నూతనప్రచుకొందురు. వారు ప్రరదలే 

వలె రెక్క లు క్టుట్యకొన్స్ ఎగురవేయుదురు; వారు 

ప్ర్గెుతదురు మర్యు అలసిపోరు. వారు 

నడుచుకొన్స్ మూరఛ పోరు." (యెషయా 40:31) 

అందుకే దైవభకి తరల ప్రప్జలు తమ సమసూ లన 

ప్రప్భువు వదకేు తీస్తకువెళత్వరు ఎందుక్ంటే 

ఆయన శంత ప్రపారనాన అనసర్స్తతంద మర్యు 

దేవుడు ఆ భార్గన్స్ే  మీ వీప్పపై నండి తీసివేసి 

మిమా లిే  మళ్లు ఎగురవేస్తతడు. ఇద భార్గన్స్ే  

తగిసా్తతంద. 

3. దేవున్స్ శ్కి తన్స్ ప్రపారత చేయమన్స్ ప్రపార్ంాచండి. ఇద 

అన్స్ే ంటిక్ంటే ముఖూ మైన కారణం. విశా సం 

యొక్క  ప్రపారనా వలె దేవున్స్ శ్కి తన్స్ ఏదీ విడుదల 

చేయదు. "నాకు రలువు నేన నీకు జవాబిస్తతన" 

అన్స్ దేవుడు చెపాప డు. (యిరా్జ యా 33:3) ఓహ్, 

దేవుడు మనకు అందుబాటులో ఉనే  శ్కి త గుర్ంచ్చ 

మనం మెరుగాా మెచుి కుంటే. 

 

అర్గమియను అన్స్ రలువబడే ప్రప్జల దేశ్ంతో 

ఇప్రజాయెల్ సమసూ లన ఎదుర్క ంట్లంద. 

అర్గమియను వార్న్స్ జయించటాన్స్కి 

ప్రప్యతే స్తతనేా రు, కానీ ప్రప్త మలుప్పలో, 

ఇప్రజాయెల్ వార్న్స్ నడిరంచాడు మర్యు అర్గమ్ 

ర్గజు ఇలా అనేా డు, "అక్క డ ఎవర్ట గూఢచార్ 

ఉనేా డు, అతన మేము ్పాున చేసిన ప్రప్తదాన్స్ే  



sedition. Jerusalem has had powerful kings ruling over the 

whole of Trans Euphrates, and taxes, tribute and duty were 

paid to them. (v. 18) … "Now issue an order to these men 

to stop work so that this city will not be rebuilt until I so 

order." (v. 21) This is one of the main reasons Jerusalem 

was still in a state of disrepair at the time of Nehemiah." 

Artaxerxes had ordered it. Have you ever heard the 

expression "it's as sure as the law of the Meads and 

Persians" or "it's as fixed as the law of the Meads and 

Persians"? If you have you know what it means. It meant 

that the law of the Meads and Persians never changed. 

Once they set it, it was set! 

 

When King Artaxerxes asked "Nehemiah, what's wrong?" 

He's afraid because he was about to ask the king to 

reconsider his own unchangeable law. That's pretty much 

reason for anxiety. It is a mistake to assume that great 

leaders aren't afraid. Every great leader is afraid! Every 

human being is afraid! But great leaders are able, when 

they know the course and they see the door opening, to 

move ahead in spite of their fears. 

So look with me at verses 3 and 4 (now back in Nehemiah 

2, our text). We read then: "But I said to the king, May the 

king live forever; why should my face not look sad when 

the city where my fathers are buried lies in ruins, and its 

gates have been destroyed by fire. The king said to me: 

What is it you want? Then I prayed to the God of Heaven." 

Have you ever stood in the presence of a prayer being 

answered? I mean, right then you look and think, "I've been 

praying for this!" (Nehemiah 2:2-3) 

Nehemiah has been praying for God to do something to 

save Jerusalem. Now the king asks, "All right, Nehemiah, 

what do you want?" Nehemiah blurts out the reason for his 

fallen countenance and he offers what I call a "bullet 

prayer". He just blurts it out and shoots it straight up to 

Heaven. Then he said, "So, I prayed to the God of Heaven, 

and I answered the King, if it pleases the king and if your 

servant has found favour in His sight, let him send me to 

the city in Judah where my fathers are buried so I can 

rebuild it." (Nehemiah 2:4) 

By the way, you can do two things at the same time. You 

can walk and chew gum, and you can pray and talk even at 

the same time. There have been times when I have been in 

a crucial meeting, haven't you, when I have sent one of 

those bullet prayers and said, "God, put the right words in 

my mouth NOW! I shoot one of those bullet prayers right 

there on that pew every Sunday before I walk up here. I've 

been on the scene of a tragedy where somebody was 

absolutely berserk, and they look a-round to you to give 

them some word of wisdom, and you don't have a clue what 

to say. I've sent one of those bullet prayers and said, "God, 

I have no idea. Just don't make it come out like a fool. Put 

something there that will make some sense and be of some 

చెబ్బునేా డు." ప్రప్జలు, "కాదు, ర్గజు, గూఢచార్ 

ఎవరూ లేరు. ఇప్రశయేలులో ఎలీషా అనే ప్రప్వక్ త 

ఉనేా డు మర్యు మనం ఎక్క డికి వెళ్తతనేా మో 

అతన్స్కి తెలుస్త." అర్గము ర్గజు, "అప్పప డు మనం 

అతన్స్న్స్ తీస్తకుంటాము" అనేా డు. అందుకే 

ర్గప్రతవేళ అతన ఈ భార్జ సైనాూ న్స్ే  రథాలతో, 

గుప్రర్గలతో ప్ంపాడు. తెలువారుజామున వారు ఎలీషా 

న్స్వసించ్చన నరర్గన్స్ే  చుటుట్యముటాట్యరు. ఒక్ 

స్వవకుడు న్స్ప్రదలేచ్చ బయటకు చూసి, "అయోూ , నా 

ప్రప్భువా, మనం ఏమి చేయాలి?" ఎలీషా 

"భయప్డకు, మనకు వూ తర్నక్ంగా ఉనే వార్ క్ంటే 

మనతో ఉనే వార్న ఎకుక వ." (2 ర్గజులు 6:16) "వార్ 

క్నే లు తెరవబడుము" అన్స్ ప్రపార్ంాచాడు. (2 

ర్గజులు 6: 

దేవుడు మన క్ళ్తళ  తెర్చ్చ, గుప్రర్గలన, అగేి  

రథాలన చూడాలన్స్ నా ప్రపారనా. నేన ప్రపారనా దాా ర్గ 

దేవున్స్ శ్కి తన్స్ పందుత్వన. మర్యు నెహెమాూ  అదే 

ప్న్స్ చేశడు. 

మీరు ఎలా ప్రపార్సా్తత రు? 

1. "అప్పప డు నేన చెపాప న, 0 సా రపా్ప దేవుడు, గప్ప  

మర్యు అదుు తమైన దేవుడు, తనన ప్రపేమించ్చ, 

తన ఆజలాన పాటించే వార్తో తన ప్రపేమ 

ఒడంబడిక్న న్స్లబెటుట్యకుంటాడు." (నెహెమాూ  1:5) 

నెహెమాూ  ఎవర్ కోసం ప్న్స్చేశడో మీకు గురుతందా? 

అతన ప్ర్యిన ర్గజు అర్గట్య కెట రక ట  అనే వూ కి త కోసం 

ప్న్స్చేశడు, అతన భూమిపై అతూ ంత 

శ్కి తవంతమైన వూ కి త. నెహెమాూ  యజమాన్స్ అయిన 

వూ కి త ప్రప్ప్ంచాన్స్కి ర్గజు. కానీ నెహెమాూ  చేస్వ మొదటి 

ప్న్స్ విశా్ ం యొక్క  ర్గజు వదకేు వెళుడం. అతన 

ర్గజుల ర్గజు వదకేు వెళ్లు న్స్జమైన పాలకుడు ఎవర్ట 

గుర్తస్తతడు. మన రలులకు ప్రపారనా చేయమన్స్ 

నేర్ప ంచే రెండు విషయాలతో అతన తన 

ప్రపారనాన ప్రపారంభిస్తతడు. "దేవుడు గప్ప వాడు, 

దేవుడు మంచ్చవాడు" అన్స్ అతన చెపాప డు. అతన 

ఏమి చెబ్బునాే డో చూడండి: “మన దేవుడు 

గప్ప వాడు మర్యు అదుు తమైన దేవుడు, ప్రలోక్ 

ర్గజు. దేవా, నవుా  మంచ్చవాడివి. మీరు మీ ప్రపేమ 

ఒడంబడిక్న న్స్లబెటుట్యకోండి." 



help." 

The problem is most people don't spend four months in 

prayer like Nehemiah. They expect just a bullet prayer to 

get the job done. Bullet prayers are only effective when 

they have that bedrock of prayer behind them like 

Nehemiah. But Nehemiah said, "0 God, you have opened 

this door. He's asking me what I want. Just make me say 

the right thing." You see, Nehemiah had to wait on God to 

open a door but now opened, would God have to wait on 

Nehemiah? 

Principle 

When God opens a door be ready to walk through it. 

When God opens a door be ready to walk through it! 

Artaxerxes asked Nehemiah, "What do you want?" 

Nehemiah didn't say, "Um, well, Artaxerxes, let me get 

back with you on that, all right." That wouldn't have 

worked! When the door cracked, Nehemiah had his 

grocery list ready. He had four months to get his speech 

ready, and I'll tell you what, he knew it well. 

 

1. He asked for permission.  

He said let me go back so I can rebuild it. Then the king 

with the queen sitting beside him asked me, "How long will 

your journey take and when will you get back?" It pleased 

the king to send me, so I set a time. I want to tell you 

something, folks. Some jaws dropped in the court that day. 

There were people surrounding that king who had never 

seen a Persian king change his mind before. Certainly not 

about a law! He changed his mind because of the hand of 

God and because of the presence of a man who was willing 

to be used by the hand of God. That's why! Artaxerxes 

asked, "What do you need and when do you get back?"  

2. He asked for is protection.  

Once he asked for permission, he says now he needs 

protection: "I also said to him, if it pleases the king may I 

have letters to the governors of Trans-Euphrates." (v. 7) 

Does Trans-Euphrates ring a bell with you? They are the 

same men who said, "Stop these Jews from building this 

city!" Nehemiah asked "Can I have a letter so that they will 

provide me safe conduct until I arrive in Judah?" Nehemiah 

has received permission to go; now he's asking for 

protection. It's a thousand-mile journey. He's got to go 

through a lot of provinces. People didn't travel freely in 

those days. You had to go through proper precautions. This 

request tells us that Nehemiah had thought this out, prayed 

for this opportunity and is confident that God would allow 

him to go. Managers focus on solving today's problems and 

leaders focus on solving tomorrow's problems. Now you 

need both.  

్సోత ప్రతం అంటే కేవలం దేవుడు ఎవర్ట గుర్తంచడం; ఎ) 

అతన మన ప్రప్శ్ంసలకు అరుుడు, మర్యు బి) 

అతన ర్గజు. మీరు దేవున్స్ గప్ప తనంపై దృష్ట్య 

పెటిట్యనప్పప డు మీ సమసూ లు తగిపాోత్వయి. నెహెమాూ  

దాన్స్న్స్ అనభవించాడు, మీకు ఉందా? 

్కి ుషట్యప్ర్సిుాల వలు దేవుణిణ ్స్తతతంచాలనే తన 

అవసర్గన్స్ే  లేదా కోర్క్న తగింాచుకోవడాన్స్కి 

ఆయన అనమతంచలేదు. "దేవా, మా ప్ర్సితా 

రందరగోళంగా ఉందన్స్ నాకు తెలుస్త, కానీ మీరు 

రందరగోళం క్ంటే పెదవేారన్స్ నాకు తెలుస్త, దేవా, 

జెరూసలేంలో సమసూ లు గప్ప వన్స్ నాకు తెలుస్త, 

కానీ సమసూ ల క్ంటే నీవు గప్ప వాడివి." 

నా జ్జవితంలో విషయాలు సజావుగా 

స్తగుునే ప్పప డు, ప్ర్సిుాలు గులాబ్బ రంగులో 

ఉనే ప్పప డు, నేన తా రగా దేవుణిణ ్స్తతతస్తతన. 

దేవుడు గప్ప వాడు, దేవుడు మంచ్చవాడు! కానీ నేన 

న్స్ర్గశ్లో ఉనే ప్పప డు, నా చుటుట్యప్క్క ల ప్ర్సిుాలు 

ప్రప్తకూలంగా ఉనే ందున నేన నా త్వడు చ్చవర్లో 

ఉనే టుు అన్స్రంచ్చనప్పప డు, నేన ప్రప్శ్ంసించడం 

క్షట్యం. నెహెమాూ  దేవా, నేన న్స్నే  ్స్తతతస్తతనేా న - 

ప్ర్సిుాలు ఎలా ఉనాే యో నేన ప్టిట్యంచుకోన. 

ఇద ఏ తేడా లేదు. మీరు నా ప్ర్సిుాల క్ంటే 

పెదవేారు మర్యు నేన ఎంతగా పగిడితే, ఆ 

ప్ర్సిుాలు చ్చనే వి అవుత్వయి. 

2. మీ పాపాలన ఒప్పప కోండి. “నీ స్వవకుడు ఇప్రశయేలు 

ప్రప్జలైన నీ స్వవకుల కొరకు ర్గప్రతంబరళ్తు  నీ 

యెదుట ప్రపార్సా్తతనే  ప్రపారనాన వినటకు నీ చెవి 

ప్రశ్దగేా ఉండు మర్యు నీ క్నే లు తెరవబడుము. 

నేన మర్యు నా తంప్రడి ఇంటితో సహా 

ఇప్రశయేలీయులమైన మేము చేసిన పాపాలన నేన 

అంీక్ర్స్తతనేా న. మేము నీ ప్టు చాలా దురా్గ రంాగా 

ప్రప్వర్ తంచాము, నీ స్వవకుడు మోషేకు నీవు ఇచ్చి న 

ఆజలాన, శసనాలన మర్యు చటాట్య లన మేము 

పాటించలేదు.” (నెహెమాూ  1:6-7) ఇప్రశయేలు 

చెరలోకి తీస్తకోబడినప్పప డు నెహెమాూ  ప్పటట్యలేదు 

కానీ వార్ ప్తనాన్స్కి మర్యు బందఖ్యనాకు 

కారణమైన పాపాలన అతన గుర్తంచరలిగాడు. 

మీరు భరవంున్స్ అదుు తమైన నీత మర్యు 

ప్విప్రతత కోసం ీర్ తంచడం ప్రపారంభించ్చనప్పప డు, మీ 

సా ంత చ్చనే తనం మర్యు పాప్ం మర్ంత 



3. He asked for is for provision. 

Look at verse 8. He said, "And may I have a letter to Asaph 

the keeper of the king's forest so that he will give me timber 

to make beams for the gates of the citadel by the temple 

and for the city wall and for the residence that I will 

occupy, and because the gracious hand of my God was 

upon me, the king granted my request." (Nehemiah 2:8) 

Nehemiah said, "King, you have issued a decree that the 

city of Jerusalem couldn't be rebuilt. I want you to change 

that law, I want to rebuild that wall and I want you to pay 

for it. While you are at it, throw in enough materials to 

build me a house and to fix the temple back up, too." Don't 

you love that? He said, "I want you to give me lumber from 

the forest, I want you to give me soldiers from the army, I 

want you to give me money to pay for this thing." 

Nehemiah was ready to walk through a door God had 

opened. Nehemiah had been praying for four months but as 

he was praying he had been preparing. He was sure that 

God was going to honor his request, that he had his plan of 

attack ready. 

God was the one who opened the door. Nehemiah said so 

acknowledging "Only by the hand of a gracious God could 

this have happened." But revival still waited on Nehemiah 

to walk through that door. Just like revival waits for you 

and me to walk through.  

Essential lessons about faith and 

preparation. 

Faith is instigated by prayer. Prayer is our only affective 

response to a closed door especially when that door is in 

the form of another person. Those, by the way, are usually 

the hardest closed doors to deal with. I propose to you that 

really the greatest problems in your life, right now, 

yesterday or tomorrow, are problems that deal with a 

relationship strain. You cannot physically, intellectually, or 

emotionally change another person. But our God can for 

He masters in changing hearts. 

Nehemiah didn't do what we sometimes think we'd do. He 

didn't try to manipulate the king present some phony story, 

deceive him, trick him, or play games with him. He first 

talked to God about him. For four months, he prayed, God, 

you've got to do something with this king. "The king's heart 

is in the hand of the Lord. He directs it like a water course 

wherever he pleases." (Proverbs 21:1) 

That's true not only for kings; it's true for bosses, spouses, 

parents, children, and co-workers. God can change hearts. 

Sometimes He changes circumstances to change hearts. I 

don't really know how He goes about doing that but He can 

through prayer, patience and planning. 

సప షట్యంగా క్న్స్రస్తతంద. 

ప్రరంథంలోన్స్ ఇతర గప్ప  వూ కుతల ప్రపారనాలు ఒక్ 

స్తధారణ ప్రెడ్జ క్లిగి ఉంటాయి, అవి ప్రప్జల 

పాపాలతో వూ కి తరతంగా గుర్తంచబడత్వయి. 

ఇప్ప టివరకు జ్జవించ్చన అతూ ంత నీతమంులలో 

ఒక్రు డేన్స్యల్, డేన్స్యల్ గుర్ంచ్చ ఒక్క  ప్రప్తకూల 

ప్దం కూడా ప్రవాయబడలేదు. "మేము పాప్ం 

చేస్తము మర్యు తప్పప  చేస్తము, మేము 

దురా్గ రాులము మర్యు తరుగుబాటు చేస్తము, 

మేము మీ ఆజలాన మర్యు చటాట్య లన 

విడిచ్చపెటాట్యము." (డేన్స్యల్ 9:5) 

ప్రప్జా ఆర్గధ్నన ప్పనరుదధర్ంచడాన్స్కి ఎప్రజా తర్గి 

పూజార్గా వచిా డు. అతన గప్ప  మర్యు 

దైవభకి తరల వూ కి త, కానీ అతన ఏమి ప్రపార్ంాచాడో 

చూడండి, "ఓ మై గాడ్జ, నేన మీ ముఖం పైకి 

ఎతతడాన్స్కి చాలా సిగుపా్డుునేా న మర్యు 

అవమానంగా ఉనేా న, నా దేవా, ఎందుక్ంటే మా 

పాపాలు మా తలల క్ంటే ఎకుక వగా ఉనాే యి 

మర్యు మా అప్ర్గధ్ం చేరుకుంద. సా రంా." (ఎప్రజా 

9:6) అమెర్కాలో మనం వూ కి తరతంగా 

ఆలోచ్చంచేవాళుం, అలాంటి ఆలోచన మన 

మనస్తట లోు కి ర్గవడం చాలా అరుదు. 

మీరు ఈ దేశ్ం యొక్క  పాపాలన చ్చవర్స్తర్గా 

అంీక్ర్ంచ్చ, మిమా లిే  మీరు సమసూ లో భారంగా 

గుర్తంచడం ఎప్పప డు? మీరు చ్చవర్స్తర్ ఎప్పప డు 

అలా చేసి, "భరవంుడా, ననే  క్ష్మించండి. నేన 

ఇందులో పెద ేభాగాన్స్ే  క్లిగి ఉనేా న." ఓహ్, లేదు, 

ఆ భయంక్రమైన ప్నలనీే  చేస్లత  బయట ఉనే  

అనూ మత, అనూ మత ప్రప్జలకు సహాయం 

చేయమన్స్ మేము దేవుణిణ 

ప్రపార్ంాచాలనకుంటునేా ము. మీ చరి్  కోసం మీరు 

చ్చవర్స్తర్గా పాపాలన ఎప్పప డు ఒప్పప కునాే రు? మీ 

కుటుంబం కోసం మీరు చేసిన పాపాలన 

చ్చవర్స్తర్గా ఎప్పప డు ఒప్పప కునాే రు? మీకు 

మాప్రతమే బాధ్ూ త అన్స్ సమాజం మాకు 

నేరుప ుంద. అద న్స్జం కాదు! నీ సోదరుల 

కాప్లాదారు నవుా . మనమందరం క్లిసి ఈ ప్న్స్లో 

ఉనేా ము మర్యు సమాజ బాధ్ూ త భావం లేన్స్ చోట 

ఎప్ప టిీ ప్పనరుజ్జవ్నం ఉండదు. 

నాయకులు న్స్ందన అంీక్ర్స్తతరు, కానీ 



1. Prayer 

 

The greatest need of the church today is a recovery of a 

belief in the power of prayer. Too many of us have given 

up in the church and in our personal lives. We think some 

doors are permanently closed and we've given up. We've 

not put those doors before God. God, you've got the power 

to open them. 

Sometimes I think we are like elephants at a circus. Have 

you ever gone to the circus and seen the elephants that are 

tethered to those little bitty stakes? I've never seen an 

elephant rip that stake up and run amuck and tear the tent 

down, have you? Do you know why? Because when they 

were little they tethered them to those stakes. When they 

were babies, they tried to break away but couldn't move. 

After they tried for a few days or a few weeks, they 

assumed that for the rest of their lives, they could never 

uproot that stake. Those multi-ton behemoth don't even try. 

I wonder how many times as Christians we forget the 

immense power of Heaven at our disposal, but we have just 

given up asking. Faith is instigated by prayer. What doors 

need to be opened here? What doors need to be opened in 

your life? You start by bowing your head and your heart. 

2.  Patience 

People are an impatient lot. Some may pray about problems 

and challenges. But we see a closed door and pray about it 

a day or two. Then we set our plan in motion. There is not 

a single model of faith in the Bible that didn't have to wait 

a long time. How about Moses in Midian for 40 years? 

How about Elijah down by the Cherith Brook where for the 

better part of three years, he was fed by birds. How about 

David in a cave as he fled from Saul for a decade? How 

about John the Baptist in the desert? 

For four months, Nehemiah had the same entry in his 

journal. He could have written down "prayed again today-

nothing happened." I've come to begin to learn that God 

uses waiting for us to abandon our self-willed solutions. 

Nehemiah learned what God wants to teach us, that He will 

keep the door closed until there is no doubt who opened it 

so that he will receive the glory. Faith is improved by 

patience. 

3. Planning 

 

It is inclusive planning. Some people assume that faith 

requires a think nothing and do-nothing mindset that just 

sits back and says, "Okay, God, I know it's unspiritual to 

have goals. You do it!" Well, quite candidly I don't see faith 

as being synonymous with disorganization. To the 

contrary, Nehemiah's faith was strengthened by his 

planning and by his preparation that he had done when 

there was no reason to make any preparation. When God 

opened the door, he was going to be ready to walk through 

ఓడిపోయినవారు బక్ పాస్ చేస్తతరు. మీరు 

నాయకుడిగా ఉండాలనకుంటే, మీరు తా రగా 

న్స్ందన అంీక్ర్ంచడం మర్యు ప్రకెడిట్్న 

ప్ంచుకోవడం మంచ్చద. మర్టవైప్ప, 

ఓడిపోయినవారు ఎలుప్పప డూ ఆర్టప్ణలు మర్యు 

స్తకులు. మీరు వాటిన్స్ ఎప్పప డైనా చూస్తర్గ? ఇద 

తమ తప్పప  అన్స్ వారు ఎప్పప డూ చెబ్బత్వరు మర్యు 

అద అలా ఉండటాన్స్కి కారణం వార్న. వీటన్స్ే ంటిలో 

నేనెందుకు పాలుప్ంచుకోలేదో చెపాతన క్దా! 

నెహెమాూ  ్పేుట్్లోకి అడుగుపెటిట్య, "దేవా, నేన 

ఎప్పప డూ జెరూసలేంకు వెళులేదు, మర్యు అక్క డ 

ఉనే  ఇంటివాళ్ళళ వరూ నాకు తెలియదు, కానీ ననే  

క్ష్మించండి. నేన సమసూ లో భారమయాూ న. " 

3. మీరు దేవున్స్ వాగేానాలన ్కె ుయిమ్ చేస్తతరు. నెహెమాూ  

ఇలా ప్రపార్సా్తతనేా డు, "నీ స్వవకుడు మోషేకు నీవు 

ఇచ్చి న ఉప్దేశన్స్ే  గురుతంచుకో, 'నవుా  

నమా క్ప్రదోహులైతే, నేన న్స్నే  దేశల మధ్ూ  

చెదరగటేట్యస్తతన, కానీ మీరు నా వదకేు తర్గి వచ్చి  నా 

ఆజలాన పాటిస్వత, మీ బహిషక ృత ప్రప్జలు చాలా 

దూరంలో ఉనే ప్ప టిీ. , నేన వార్న్స్ అక్క డ నండి 

స్వక్ర్ంచ్చ, నా పేరు కోసం నేన న్స్వాసంగా 

ఎంచుకునే  ప్రప్దేశన్స్కి వార్న్స్ తీస్తకువస్తతన.' 

(నెహెమాూ  1: 8-9) అతన వాగేానాలు చేస్తతనేా డు. 

అతన దేవుణిణ ప్రపార్ంాచాడు, “నేన మీ ప్పసతక్ం 

చదవాన. మేము మీకు అవిధేయత చూరతే 

మమా లిే  బహిషక రణకు ప్ంప్పత్వమన్స్ మీరు 

వాగేానం చేసినటుు నేన చదవాన. 

(లేవీయకాండము 26:33) మీరు ఆ వాగేానానే్స్  

న్స్లబెటుట్యకునేా రు. కానీ మేము ఆతీా యంగా మీ 

వదకేు తర్గి వస్వత దేవుడు మీరు కూడా వాగేానం 

చేస్తరు. నీవు మమాు లన కూడబెటిట్య నీ నామము 

న్స్వసించు ్సలామునకు మముా న చేరుి దువు. 

(దా తీయోప్దేశ్కాండము 30:4) దేవా, నేన ఇప్పప డు 

న్స్నే  ధైరూ ంగా రలుస్తతనేా న. నీ మాట 

న్స్లబెటుట్యకో." 

ఆ ధైరూ ం మీ మనస్తలో కొందర్న్స్ దెబీ తీయవచిు . 

న్స్జాన్స్కి, మీలో చాలామంద దేవున్స్ సందరు ంలో 

"గురుతంచుకో" అనే ప్దానే్స్  ఉప్యోగించడం చాలా 

ఊహాతా క్ంగా భావిస్తతరు. ఇప్పప డు, దేవా, నీవు 



it. 

 

That does not mean God honors man's wisdom. It means 

God is honored by a thoughtful eagerness to fulfill His 

wisdom. I think that's critical. In management circles, the 

adage is "failure to plan is planning to fail". But that's also 

very Biblical as long as God is the ultimate architect in the 

plan. "Faith is praying for rain and then carrying an 

umbrella." That's exactly right. It is planning and preparing 

for God's possibilities. 

 

Reasons we don't pray for God to open doors in our 

lives, in our churches or in our nation are: 

1. We're afraid He won't open them. So, we don't pray.  

2. We're afraid He will.  

As a body of people, we need to be preparing for God's 

possibilities. He has wonderful opportunities for you but 

you must be prepared to take advantage of them when they 

come. Lesson #1326 August 10, 1997 

 

Chapter 4 

FROM IDEA TO ACTION 

You may never have heard the story about Hans Bablinger, 

a fellow who wanted to fly. The problem was he lived in 

16th century Germany, and nobody was flying. But Hans 

was a pretty creative fellow. He was one of the first that we 

know of in history to fashion artificial limbs and he was 

doing that when amputation was the first prescription 

rather than the last resort. 

One day Hans fashioned two wings and he went up to the 

top of the Bavarian Alps. He decided he would try to coast 

down to the plain below. He made a good choice because 

in the Alps there were some strong updrafts and it worked. 

News got all over Bavaria that Hans Bablinger had flown, 

and the king came to see him. When the king and his 

entourage came, they tried to arrange a more convenient 

place to let Hans show his flight so they went up just to the 

cliff over the river. That was a bad choice because, instead 

of updrafts, there were downdrafts over the river. As he 

dove off, he fell like a rock—straight down into the river. 

The king was disappointed, the bishop was mortified. The 

next day in church, the bishop got up and pronounced that 

it was never God's intent for man to fly. So, Hans threw 

away his wings. He died a few months later. But not long 

afterwards the church died. The irony of it is today it is the 

sight of a museum. Ninety percent of the people who go to 

see that museum get there by airplane. 

 

The book of Nehemiah is the story of how God brought 

revival to His people through the heart of a godly and 

వాగేానం చేసిన దాన్స్న్స్ నీవు గురుతంచుకునేా వు. అద 

మీ ఆలోచన అయితే, మీరు మీ బైబిల్్న మర్ంత 

ఎకుక వగా చదవాలి, ఎందుక్ంటే దేవుడు వాగేానం 

చేసిన దాన్స్ గుర్ంచ్చ ప్రప్జలు గురుతచేస్లత  ఉంటారు. 

అప్రబాహాము చేస్తడు, మోషే చేస్తడు, దావీదు 

చేస్తడు. ప్రప్వక్ తలలో ప్రప్త ఒక్క రు చేస్తరు. వారు, 

"దేవా, నేన నీ వాగేానాలన ్జాాప్క్ం చేస్తకుంటాన" 

అనాే రు. దేవుణిణ సా ర్ంచాలిట న అవసరం ఉందా?" 

కాదు! "దేవుడు తన వాగేానాలన మరచ్చపోయాడా?" 

కాదు! అలాంటప్పప డు మనం ప్రపారనాలో దేవున్స్ 

వాగేానాలన ఎందుకు ్కె ుయిమ్ చేస్తతము? 

ఎందుక్ంటే ఆ వాగేానాలన గురుతంచుకోవడాన్స్కి 

ఇద మనకు సహాయప్డుుంద. ఊహాతా క్మా? 

కాదు! దేవుణిణ మించ్చనద ఏమీ లేదు. మీరు అతన్స్ 

వాగేానాలలో ఒక్దాన్స్న్స్ అతన్స్కి గురుతచేసినప్పప డు, 

మీరు ఆయనన విశా్ సిస్తతనే టుు దేవున్స్తో 

పేర్క ంటునాే రు. 

బైబిలోు  దేవున్స్ నండి 7,400 క్ంటే ఎకుక వ వాగేానాలు 

ఉనాే యన్స్ మీరు ప్రరహించార్గ? 7,400 పైగా! 

ఇప్పప డు, వాటిలో కొన్స్ే  ప్ర్మిత సమయం కోసం 

ప్ర్మితం చేయబడిన ప్రపేక్ష్కులన క్లిగి ఉనే  

సందరు ంలో ఉనాే యి. కానీ వాటిలో చాలా వరకు 

వాటి ప్ర్ధిలో స్తరా ప్రతక్మైనవి మర్యు అందుకే 

అవి మన కోసం ర్కార ాచేయబడాాయి. 

4. ధైరూ ంగా మీ రటిషన వేయండి. "వారు నీ స్వవకులు 

మర్యు నీ ప్రప్జలు, నీ గప్ప  బలం మర్యు నీ 

బలమైన హసతం దాా ర్గ నీవు విమోచ్చంచబడాావు. ఓ, 

ప్రప్భూ, ఈ నీ స్వవకుడు మర్యు నీ పేరున 

గౌరవించడంలో సంతోష్ంచే నీ స్వవకుల ప్రపారనాపై 

నీ చెవి ప్రశ్దధగా ఉండండి. . ఈ ర్టజు నీ స్వవకుడికి ఈ 

మన్స్ష్ సమక్ష్ంలో దయన అందంచ్చ విజయానే్స్  

అందంచు." (నెహెమాూ  1:10) నెహెమాూ కు గుండె 

ప్గిలిపోుంద. అతన జెరూసలేం గుర్ంచ్చ 

దుుఃఖిస్తతనేా డు. అతన అక్క డికి వెళుడాన్స్కి 

సిదధంగా ఉనేా డు. అతన గోడన 

ప్పనరే్ రా్ ంచడాన్స్కి సిదధంగా ఉనేా డు, కానీ 

వెళళ డాన్స్కి అతన్స్కి ర్గజు అనమత అవసరం. 

ర్గజు అరతహషసత అవిశా సి మర్యు నెహెమాూ  

అతన్స్ కుడి భుజం కాబటిట్య అద చెప్ప డం క్ంటే 



caring man. He had a vision and could see beyond what 

was to what was to be. Vision is an essential and a vital part 

of spiritual life for God's people. The Proverbs say that 

without vision the people perish. But sadly, some people 

not only have no vision, some even seek to kill what vision 

there is. (Proverbs 29:18) 

Nehemiah's didn't just have a dream. He was able to get his 

people to embrace his dream. I believe that God is honored 

when His people have dreams about things to please Him. 

Nehemiah had received permission, provision, and 

protection to go to Jerusalem and rebuild the wall. He 

arrives in Jerusalem. It's the first time he has ever been in 

that great city. He had prayed for four months. He'd been 

dreaming about this for years. What's the first thing he's 

going to do? Is he going to hit the ground running? Is he 

going to call a great meeting? Will he take out a hammer 

and saw and begin building right from the get-go? "I went 

to Jerusalem and after staying there three days, I set out 

during the night with a few men. I had not told anyone what 

God had put in my heart to do for Jerusalem." (Nehemiah 

2:11-12) In three days, he doesn't do a thing. Now what's 

he doing during those three days? Do you suppose he's just 

getting some rest?  Was he spending time "alone" with 

God?  

Principle 1. A person cannot sustain in public what he 

is not in private.  

As Nehemiah arrived in Jerusalem, God was still working 

on his heart. God was putting in his mind exactly what he 

needed to do now that he was there. Some Type A 

personality would read verse 11 and say “Nehemiah didn't 

do anything for the first few days.” Instead, this was the 

most important work of all. He was making sure that he 

was doing what God wanted him to do. He hasn't laid a 

single brick, but these first few days are as valuable as any 

because they were spent seeking a clear confirmation from 

God. 

"I've not told anyone what God had put on my heart for me 

to do for Jerusalem." You see, as Nehemiah got there and 

continued his prayer time, God was giving him the wisdom 

to do exactly what needed to be done. I think he was 

obeying what we read in James 1:5; "If any of you lack 

wisdom, just ask for it. I'll give it to you." 

Remember that Nehemiah was not just in Jerusalem to 

build a wall so much as he is there to build a people. He 

was a spiritual leader, but you cannot be a spiritual leader 

without first being a spiritual man or woman. This 

generation needs to learn that busyness is not always 

godliness. That it is in solitude that a person receives the 

right to lead in public because a person cannot sustain in 

public what he or she is not in private. 

 

Principle 2. Prepare well.  

స్తలభం అవుుంద. ర్గజుగార్ ఆహారం మర్యు 

ర్గజు యొక్క  వైన పానీయాలన ప్ర్జక్షించే ్సా్తయికి 

అతన్స్ నమా క్ం సంవతట ర్గలుగా పెర్గింద. 

ఇప్పప డు నెహెమాూ  చెప్ప బోునేా డు “ఓహ్, ర్గజు, 

నేన కొదగేా మూడు సంవతట ర్గల సెలవు 

తీస్తకోవచిా ? అలాగే, నేన ఇక్క డి నండి 1,000 

మైళు దూరం వెళ్లు మీకు తెలియన్స్ గోడన 

ప్పనరే్ రా్ ంచరలిగేలా మీరు నాకు మనషులు 

మర్యు స్తమప్రగిన్స్ సమకూరుి త్వర్గ?” అతన 

అవున అన్స్ చెప్ప బోయే అసమానత ఏమిటి? 

నెహెమాూ కు తన తెలివితేటలు మర్యు అతన్స్ 

ఉచాి రణ మర్యు అతన్స్ వూ కి తతా ం అద పూర్త 

కావడం లేదన్స్ తెలుస్త. దేవుడు కూడా చేయరలడన్స్ 

అతన్స్కి తెలుస్త కాబటిట్య "దేవుడు నాకు విజయం 

ప్రప్స్తదంచు" అన్స్ ప్రపార్ంాచాడు. (నెహెమాూ  1:11) 

"దేవుడా, నేన న్స్నే  అడుగుునే దాన్స్లో నాకు 

విజయం ప్రప్స్తదంచు" అన్స్ మీరు ఎప్పప డైనా 

ధైరూ ంగా ప్రపార్ంాచార్గ? లేక్పోతే, మీరు దేన్స్ కోసం 

ప్రపార్సా్తత రు? దేవున్స్ ర్గజాూ న్స్ే  ముందుకు 

తీస్తకెళుడాన్స్కి మనం ప్రప్యతే స్తతనే ప్పప డు 

విజయం కోసం ప్రపార్ంాచడాన్స్కి మనం 

భయప్డకూడదు. 

ఆరే్గ ల్ ా పాలెా ర ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ గప్ప  గోల్్  

ప్రీడాకారుడిగా తర్గి వచి్చ నప్పప డు, అతన సౌదీ 

అర్నబియాలో ఉనేా డు మర్యు అతన ఒక్ చ్చనే  

గోల్్  ఎగిబ్ిషన చేస్తతనేా డు. సౌదీ అర్నబియా ర్గజు 

ఎంతగానో ఆక్టుట్యకునేా డు, అతన వెళ్ళళ  ముందు 

అతన్స్కి ఒక్ బహుమత ఇవాా లన్స్ చెపాప డు. పామర, 

"అయోూ , నాకు బహుమత ఇవా కు, నేన ఇక్క డకు 

ర్గవడాన్స్కి డబ్బీ  చెలిుంచాన." ర్గజు, "నీకు మన 

సంసక ృత అరంా కాదు. నేన నీకు బహుమత 

ఇవా క్పోవటం ననే  అవమాన్స్ంచ్చనటేు. కాబటిట్య, ఏ 

బహుమత తగినద?" పామర్కు ఏమి చెపాప లో 

తెలియక్, "నాకో గోల్్  ్క్ ుబ ఇవా ండి" అనేా డు. 

"బాగుంద" అనేా డు. మరుసటి ర్టజు ఉదయం, ఒక్ 

దూత అతన్స్ హోటల్్కి వచ్చి , 300 ఎక్ర్గల "గోల్్  

్క్ ుబ"కి దస్తత వేజున అతన్స్కి అప్ప గించాడు. ఆ క్థకు 

నీత ఏమిటంటే, మీరు ర్గజు సమక్ష్ంలో 

ఉనే ప్పప డు చ్చనే  విషయాలు అడరడాన్స్కి 

ఇబీ ంద ప్డక్ండి. గప్ప  విషయాల కోసం 

అడరండి. 



"I went out to examine the wall." The word "examine" was 

a Hebrew medical term that used to describe probing the 

wound. He wanted to see just how bad it was. He wanted 

to get a clear picture in his mind. He had heard it was bad. 

It was so bad that he couldn't ride his mount around the 

wall. I think it is at that point that the size of the project 

really sinks in. The whole wall is destroyed, the gates have 

been burned. Seeing the scope of the work to be done, 

Nehemiah knows it can't be done alone. 

"There were no mounts with me except the one I was riding 

on. By night, I went through the valley gate toward the 

Jackal Well and the Dung Gate, examining the walls of 

Jerusalem which had been broken down and its gates which 

had been destroyed by fire. Then I moved on toward the 

Fountain Gate and the King's Pool, but there was not 

enough room for my mount to get through. So, I went up 

the valley by night examining the wall. Finally, I turned 

back and re-entered through the Valley Gate. The officials 

did not know where I had gone or what I was doing because 

as yet I had said nothing to the Jews or the priests or nobles 

or officials or any others who would be doing the work." 

(Nehemiah 2:13-16)  

 

Reconfirmed by his time with God, Nehemiah surveys the 

situation. Keep in mind that everything that Nehemiah has 

learned about the wall at this point, he has learned through 

hearsay. So, after three days he goes out in the middle of 

the night with a small band of men. He just wants to scout 

the wall without bringing undue attention to himself or his 

dream. 

Remember Nehemiah is coming from Persia where he was 

the number two man in charge. He is arriving with an 

entourage from King Artaxerxes. Everybody knows he is 

coming. Opposition was beginning to swell when they just 

heard that Nehemiah was on his way, (At the close of this 

lesson we're going to see that that opposition crystallizes 

and it surfaces.) So, Nehemiah is getting a plan together as 

quietly as possible to minimize the opposition because this 

wise man didn't want his plan stalled in the starting gate. 

Great leaders protect their plans from premature death. It is 

easier to kill a good idea than to promote a good idea.  

Principle 3. The greatest ideas are not yours or mine. 

They are ours 

• Get involved with your people. 

Once having a dream, it's critical to have a following. 

The wall could never be built unless the people embrace 

his dream. Nehemiah speaks to them. "Then I said to 

them, you see the trouble we are in?" These are the first 

words to the people who would be his followers, 

"Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned 

with fire. Come let us rebuild the wall of Jerusalem and 

we will no longer be in disgrace." (Nehemiah 2:17) He 

didn't walk in there and say, "You bunch of losers. Why 

hasn't this wall been rebuilt? You've been here for over 

90 years. You've had every opportunity in the world. 

ధైరూ ంగా ప్రపార్దేాాం. మీరు చేస్వద అంతమంగా 

భరవంున్స్ మహిమ కోసమే అయితే విజయం కోసం 

దేవుడిన్స్ అడరడం మర్యు ప్రపార్ంాచడంలో తప్పప  

లేదు. న్స్జాన్స్కి, మనం ఏమి చేస్తతనేా మో 

ఆశీరా దంచమన్స్ దేవుడిన్స్ అడరలేక్పోతే, మనం 

వేర్న ప్న్స్ చేయాలి. ఇద చాలా స్తలభం. ఆయనన 

్స్తతతంచండి, మీ పాపాలన ఒప్పప కోండి, 

వాగేానాలన ్కె ుయిమ్ చేయండి మర్యు విజయం 

కోసం ధైరూ ంగా అడరండి. 

్స్తట్్య  ్ఫాు ట్ అమేజం్ ప్రగేస్ లెసన #1325 ఆరస్ట్య 3, 1997 

 

 

అధాూ యం 3 

అవకాశల కోసం సిదధమైంద 

దేవున్స్ సంక్లప ం విషయాన్స్కి వస్వత మనం రెండు 

విప్ర్జత్వలలో ఒక్దాన్స్కి ఆక్ర్ుిడవుత్వము. మేము 

ముందుకు ప్రుగెత్వతము లేదా ఒక్ అడుగు ముందుకు 

వేయడాన్స్కి న్స్ర్గక్ర్స్తతము. బదులుగా, మనం 

చేయవలసింద ప్రపారనా మర్యు సిదధప్రచడం, కాబటిట్య 

దేవుడు తలుప్ప తెర్చ్చనప్పప డు, మేము అతన్స్ వేరంతో 

క్దలడాన్స్కి సిదధంగా ఉంటాము. యెరూషలేము గోడ 

శ్చథిలావసలాో ఉందనే  వారతతో దైవభకి తరల వూ కి త అయిన 

నెహెమాూ  భారమయాూ డు. అతన ఒక్టి లేదా 

రెండుస్తరుు మాప్రతమే కాకుండా నాలుగు నెలల 

వూ వధిలో ప్రక్మం తప్ప కుండా ప్రపారనా చేస్తతడు. ఈ పాఠం 

దేవున్స్ ప్న్స్ చేయడాన్స్కి అతన్స్ ప్రప్ణాళ్లక్ మర్యు 

తయార్జన్స్ ప్ర్శీలిస్తతంద. 

సూప్రిం కారణిం అరనిద అయినరప టికీ, 

దేవుడు రలుపు తెరవడానిి వేచి ఉిండవచుా . 

ఇద అరంా చేస్తకోవడం క్షట్యం మర్యు వివర్ంచడం 

కూడా క్షట్యం, కానీ ఇద వాసతవం. బైబిల్్లో చాలాస్తరుు, 

దేవుడు త్వము ఏమి చేయాలనకుంటునాే మో వార్కి 

తెలుస్త అన్స్ అనకునే  వూ కుతలన మీరు చాలాస్తరుు 

చూస్తతరు మర్యు వారు ముందుకు ప్రుగెత్వతరు. మోషే 

గురుతనేా డా? "అతన బయటకు వెళ్లు ఆ ఐగుీతయుడిన్స్ 

చంరనప్పప డు, దేవుడు వార్న్స్ విడిరంచడాన్స్కి మర్యు 

వార్న్స్ రక్షించడాన్స్కి ననే  ఉప్యోగిస్తతనేా డన్స్ 

ఇప్రశయేలీయులందరూ ఖచ్చి తంగా తెలుస్తకుంటారు" 

అన్స్ అతన అనకునేా డు. లేదు, వారు చేయలేదు! 

న్స్జాన్స్కి, మరుసటి ర్టజు వారు బయటకు వచ్చి  అతన్స్ 



I've been sent by God to get it done and I'm going to 

stay on your case until it’s rebuilt." That's not what he 

said. Instead, he identified with his people and with the 

need. He said “We, Us, and We.” Those are the most 

important things that Nehemiah said. “We are in 

disgrace, come let us rebuild the wall, and we will no 

longer be in disgrace.”  

• Get the people motivated to attack the problem. 

Nehemiah not only identifies with it. He motivates the 

people. He said, "Do you see the trouble we're in? 

Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned 

with fire. Come let us rebuild the wall of Jerusalem and 

we will no longer be in disgrace." (Nehemiah 2:17) 

Nehemiah does a masterful job here. The wall has been 

in ruin now for decades and decades. People have 

walked by it every day of their lives and after a while 

they got used to it. It's not so bad. It's not so ugly. It 

wasn't such a big deal anymore. In fact, the people really 

didn't even see the dilapidated wall. Nehemiah makes 

them see it again. He does it by using words and phrases 

to stress the needs. He said that this place lies in ruins, 

gates burned with fire, we are in disgrace. 

Change never occurs until people are discontent with the 

current state of affairs. That's true in your business, school, 

church, family and life. As long as one is content to just go 

along with whatever, things will never change or improve. 

Nehemiah said, "I want you see how bad it is." As bad as 

the situation was in Jerusalem, the Jews had grown 

apathetically content with it. Nehemiah takes off their 

blinders and says, "Hey, get a good look at where we are 

and where we need to be." 

Notice the motivation he uses. The whole world was 

laughing, "Those poor Jews, they say they worship the true 

God, they can't even rebuild the wall around their city. 

They say their God is all-powerful, He can't even protect 

their holy place." When Nehemiah said we are in disgrace, 

it's a commentary not only toward the people, but on their 

God. His ultimate appeal in his little speech was appealing 

to the glory of God.  

The greatest motivation in life is not external, it is not 

internal. It is eternal.  

The lowest and most temporary form of motivation is ex-

ternal motivation, the lowest: If you will do this, I will give 

you this. We use that on our children, don't we? They are 

so immature—if you'll be good, I'll give you this.  

Nehemiah didn't use any external motivation. 

Internal motivation is a little bit more noble. Nehemiah 

uses that "We are in disgrace. Doesn't that hurt your heart?" 

But what he is really calling on them to do is to remember 

their eternal motivation. He says, "The wall of Jerusalem is 

in disgrace." It was no longer us but Jerusalem, "the 

వైప్ప చూసి, "నవుా  ఈజప్పట్యవాడిన్స్ చంరనటుు మమా లిే  

చంప్బోునేా వా?" (అపసతలుల కారూ ములు 7:25) 

ఇప్పప డు, మోషేకు అరంా కాలేదు: అవున. 

ఇప్రశయేలీయులన విడిరంచడాన్స్కి దేవుడు అతన్స్న్స్ 

ఉప్యోగించబోునేా డు కానీ అప్పప డు కాదు. అతన 

40 సంవతట ర్గల తరువాత అతన్స్న్స్ 

ఉప్యోగించుకోబోునేా డు. మోషే దేవున్స్ క్ంటే 

ముందుగా ప్రుగెత్వతడు. మనం తరచుగా చేస్వద అదే. 

మేము ఒక్ ఆలోచనన పందుత్వము, అద దేవున్స్ 

చ్చతతమన్స్ మేము విశా్ సిస్తతనేా ము, అన్స్ే  తరువాత 

నేన' ma ప్రకిసిట్యయన మర్యు నేన దాన్స్ గుర్ంచ్చ 

ఆలోచ్చంచాన. కాబటిట్య ఖచ్చి తంగా అద దేవున్స్ చ్చతతం. 

దేవుడు ఒక్ మారా్గనే్స్  స్తరమం చేస్తత డన్స్ ఊహిస్లత  

ముందుకు స్తగుునేా ం. 

కానీ నెహెమాూ  కాదు. దేవుడు తలుప్ప తెర్చే వరకు 

ప్రపార్ంాచాడు. "అరతహషసత ర్గజు ఇరవయూ వ 

సంవతట రం నీస్తన నెలలో, అతన్స్ కోసం ప్రదాక్షారసం 

తెచ్చి నప్పప డు, నేన ప్రదాక్షారస్తన్స్ే  తీస్తకొన్స్ ర్గజుకు 

ఇచిా న. నేన అతన్స్ సమక్ష్ంలో ఇంతకు ముందు 

బాధ్ప్డలేదు. కాబటిట్య ర్గజు ననే  ఇలా అడిగాడు, 

'ఎందుకు? మీరు అనార్టరూ ంతో లేనప్పప డు మీ ముఖం 

చాలా విచారంగా క్న్స్రస్తతందా?ఇద హృదయ బాధ్ 

తప్ప  మర్క్టి కాదు. నేన చాలా భయప్డాాన." 

(నెహెమాూ  2:1-2) అతన నాలుగు నెలలుగా ఉప్వాసం 

ఉండి ప్రపార్సా్తతనేా డు. సప షట్యంగా, అద ఎవర్ీ 

తెలియదు. 

కొండమీద ప్రప్సంరంలో యేస్త చెరప న దాన్స్ే  ఇద నాకు 

గురుత చేస్తతంద. "నవుా  ఉప్వాసం చేస్తతనే ప్పప డు 

మర్యు ప్రపార ధన చేస్తతనే ప్పప డు, నీ ముఖ్యన్స్ే  

విక్ృతీక్ర్ంచుకోవదేు, వీధిలో వచిే వార్పైకి వెళ్లు ఏడిి  

ఏడా వదేు. నీ రదలోకి ప్రప్వేశ్చంచ్చ అక్క డ ప్న్స్ పూర్త 

చేయి" అనేా డు. నెహెమాూ  తన భకి తన్స్ చాటుకోలేదు. 

కానీ ఒక్ ర్టజు నాలుగు నెలల పాటు ప్రపారనా చేసి, 

యెరూషలేము కోసం భార్గన్స్ే  మోయడంతో, అతన 

తన హృదయాన్స్ే  తన ముఖంపై ధ్ర్ంచకుండా 

ఉండలేక్పోయాడు. ర్గజు అతన్స్ వైప్ప చూసి, "నెహెమాూ , 

నాకు నవుా  తెలుస్త. ఈర్టజు ఎందుకు అంత దగులుగా 

ఉనేా వు?" నెహెమాూ  భయప్డాాడు. ఎందుకు 

భయప్డాాడు? ప్ర్యిా ర్గజు ముందు విచారంగా 

ఉండటం మరణశ్చక్ష్ నేరం. మీరు ర్గజు సమక్ష్ంలో 



dwelling place of God". He said, "Let's rebuild the wall for 

the glory of God so that God's name is not held in 

disgrace." 

The highest motivation for you to be involved in is to do 

work for God, remember whatever you do, you do it as unto 

the Lord. Anything you say or do, you do for the glory of 

God and as unto the Lord. If you can keep that paramount 

in your mind, you will do more than you ever thought you 

could have done otherwise.  The greatest motivation is not 

internal or external, it's eternal. 

• Get and give a personal story or testimony  

Look at verse 18: "I also told them about the gracious 

hand of my God upon me, and what the king had said 

to me." (Nehemiah 2:18) "I heard the report about how 

bad things were. I prayed about it for four months. The 

more I prayed, the more God put it on my heart to be 

part of the answer. He called me to this project. He 

opened the door with the King, even supplying me with 

provision and protection." 

Principle 4: People follow people, not programs.  

By themselves, programs are cold and sterile, but put 

people with them and suddenly you've got purpose and 

passion. When Martin Luther King gave his tremendous 

speech that changed the course of America, he didn't stand 

up and say, "I have a program," or "I have an organization," 

or "I have an agenda." If he had, we would never have 

heard of him. Instead, he said, "I have a dream," his own 

personal story, "that my children to walk hand in hand with 

white children in the red clay hills of Georgia." When 

people heard this story, they listened and they followed. 

 

If you need volunteers for a ministry in your church, the 

surest way to get no takers is to get up and just announce 

"we have a need for volunteers to help in this ministry." It 

sounds so cold and so clinical, but you put a person whose 

heart is in that ministry in front of folks, and let that person 

tell why they are involved and what they get out of it, and 

folks will line up to help. Because people follow people, 

not programs. 

Nehemiah stood up and said, "Let me tell you my story." 

The people were ready to follow. In fact, verse 18 closes, 

they replied, "Let us start rebuilding, so they began this 

good work."  

"But when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite 

official, and Gesham, the Arab, heard about it, they 

mocked and ridiculed us. What is this you are doing, they 

asked? Are you rebelling against the king?" Why were 

Sanballat, Tobiah, and Gesham opposed to Nehemiah? 

What was the big deal about them rebuilding the wall? 

Sanballat and Tobiah are war lords. They've got their own 

little cities and states they rule over. They've got their own 

little economic empire. If Jerusalem becomes a major 

ముఖం చ్చటిుస్వత, మీరు మీ తల విర్గిపోయే అవకాశ్ం 

ఉంద. నెహెమాూ  మొదట భయప్డాాడు, ఎందుక్ంటే 

అతన్స్ ముఖం అతన్స్ ప్రపాణాన్స్ే  ప్రప్మాదంలో 

ప్డేస్తతంద. అతన తన ముఖం చూసి, "ర్గజా, 

యూదులు బందఖ్యనాలో ఉనాే రు ఎందుక్ంటే 

బాబిలోన్స్యను వార్న్స్ తీస్తకువెళ్లురు? కానీ 

బాబిలోన్స్యన స్తప్రమాజాూ న్స్ే  పెర్యిన స్తప్రమాజూ ం 

అధిరమించ్చంద. బందీలన ప్రప్వాసంలో ఉంచడాన్స్కి 

ప్ర్యిను దాదాప్పగా ఆసకి త చూప్లేదు. కాబటిట్య పెర్యిన 

ర్గజుల పాలనలో, సైరస్, డార్యస్ కెట రక ట  మర్యు 

అర్గట్య కెట రక ట  యూదులు మర్యు ఇతర బందీల పెద ే

సమూహాలు సా దేశన్స్కి తర్గి ర్గవడాన్స్కి 

అనమతంచబడాారు. దీంతో మిరత్వ ప్రగూప్పలు ఇప్ప టికే 

వెనకిక  వెళ్లుపోయాయి. ఒక్ కొతత జాత సమూహం ఇప్పప డు 

ఉన్స్కిలో ఉంద, సమర్టను, మిగిలిన యూదులతో 

వివాహం చేస్తకునే  అనూ లతో కూడిన ఒక్ జాత. 

సమరయులు ఇప్పప డు భూమిన్స్ ఆప్రక్మించారు మర్యు 

తమ జెరూసలేంన ప్పనరే్ రా్ ంచడాన్స్కి యూదులు 

చేస్వ ప్రప్త ప్రప్యతే్వ నే్స్  వూ తర్నకించారు. 

నెహెమాూ  క్ంటే చాలా కాలం ముందు, ప్రప్వాసం నండి 

తర్గి వచి్చ న యూదుల రెండవ తరంగాన్స్ే  నడిరంచ్చన 

పూజార్ ఎప్రజా. అతన నరర్గన్స్ే  ప్పనరే్ రా్ ంచే 

ప్రప్యతే్వ లన వూ తర్నకించే వార్ నండి కిం్ 

అర్గట్య కెట రక ట ్కు ఒక్ లేఖన నమోదు చేశడు. "అరహాషసత 

ర్గజుకు, మీ స్వవకుల నండి ప్రటానట -యూప్రేట్ట  

మనషుల నండి: మీ నండి మా వదకేు వచి్చ న 

యూదులు జెరూసలేంకు వెళ్లు తరుగుబాటు మర్యు 

దుషట్య నరర్గన్స్ే  ప్పనరే్ రా్ స్తతనేా రన్స్ ర్గజు 

తెలుస్తకోవాలి. వారు గోడలన ప్పనరుదధర్ంచారు 

మర్యు మరమా ులు చేస్తతనేా రు. ప్పనాద." (ఎప్రజా 

4:11-12) ఆ దుషట్య మర్యు తరుగుబాటు నరర్గన్స్ే  

ప్పనరే్ రా్ ంచడాన్స్కి యూదులు ప్రప్యతే స్తతనేా రన్స్ ఈ 

మనషుూ లు అరతహషసతకు ప్రవాస్తతనేా రు. 

అర్గట్య కెట రక ట  తర్గి ఇలా ప్రవాశడు, "మీరు మాకు ప్ంరన 

ఉతతరం నా సమక్ష్ంలో చదవబడింద మర్యు 

అనవదంచబడింద. నేన ఒక్ ఉతతరుా  జార్జ చేస్తన 

మర్యు అనాే షణ జర్గింద మర్యు ఈ నరర్గన్స్కి 

ర్గజులపై తరుగుబాటు యొక్క  స్తదీరఘ చర్ప్రత ఉందన్స్ 

మర్యు తరుగుబాటు మర్యు విప్రదోహంగా ఉందన్స్ 

క్నగనబడింద. . జెరూసలేం మొతతం ప్రటానట  



force, particularly a major economic force, it's going to hurt 

their business. In another lesson we will discuss the 

different times opposition rears its ugly head 

If Satan doesn't try to hinder your dreams, your dreams 

are too small. If he doesn't try to hinder you, you are not 

dreaming nearly enough. Part of the unwritten job 

description of any godly leader is the inevitability of 

dealing with criticism.  

a)   Nehemiah considered the track record of his 

detractors. "I answered them by saying the God of 

Heaven will give us success. We his servants will 

start rebuilding, but as for you, you have no share in 

Jerusalem or any claim or historic right to it." 

(Nehemiah 2:20) He asked the question: Did these 

men have a history of helping the people of God? 

Did these people have a history of wanting to 

support the things that God supports? When he con-

sidered the source, he became more resolved than 

ever to let no one stop the work except God Himself. 

One response to criticism of work you are doing for 

God is “You show us your track record. We don't 

have all the answers. We're doing the best we can. 

Are you somebody who is doing what God wants 

done? If so, show us how to do it. Don't tell us!” 

b)   He considered the track record of his God. He knew 

God wanted him to have success. He had heard stories 

about great men of God being ridiculed, about 1) Noah 

having spent over a hundred years building an ark and 

all along the way people stood out and just laughed; 2) 

Moses walking into Pharaoh’s court and saying “let my 

people go” and the giggles that must have filled that 

court the first day; Samson whose eyes had been put 

out being made sport of in a sideshow while enslaved 

and chained saying  "Put me to where my hands can 

touch the pillars;" and Goliath mocking the little boy 

who had come out with the stones. So when these 

fellows ridiculed Nehemiah, he said, "Our God will 

give us success. He's got a track record of doing what 

the world says can't be done." That's the perspective 

that kept him from giving up on his dream. 

The single greatest problem of Christ's church today is not 

her problems but what she thinks about her problems. Too 

many churches think the problems are greater than their 

God. That is never the case. 

Principle 5:  Opportunity is always accompanied by 

opposition 

"But I will stay on at Ephesus until Pentecost. Because a 

great door for effective work has been opened to me, and 

there are many who oppose me." Now look at that. Doesn't 

that sound like a contradiction? He says, "I have to stay 

here, why, because there's this great door opened." (1 

Corinthians 16:8-9) How do you know? "There are all 

kinds of people who are opposing me." Most of us say, 

"People are opposing me. Shut the door. Let's go. Let's 

యూప్రేట్ట ్న పాలించే శ్కి తవంతమైన ర్గజులన క్లిగి 

ఉంద మర్యు వార్కి ప్నే లు, న్స్వాళ్ల మర్యు 

స్తంక్ం చెలిుంచబడాాయి. (v. 18) … "ఇప్పప డు ఈ 

నరర్గన్స్ే  ప్పనరే్ రా్ ంచకుండా ప్న్స్న్స్ ఆరవేయమన్స్ ఈ 

వూ కుతలకు ఆజ ాజార్జ చేయండి. నేన ఆజాారంచే వరకు." 

(వ. 21) నెహెమాూ  సమయంలో జెరూసలేం ఇప్ప టిీ 

శ్చథిలావసలాో ఉండటాన్స్కి ఇద ప్రప్ధాన కారణాలలో 

ఒక్టి." అర్గట్యకెట రక ట  దాన్స్న్స్ ఆదేశ్చంచాడు. "ఇద మీడ్జట  

మర్యు ప్ర్యిను చటట్యం వలె ఖచ్చి తంగా ఉంద" లేదా 

"ఇద మీడ్జట  మర్యు ప్ర్యిను చటట్యం వలె ్సిరాంగా 

ఉంద" అనే వూ ీ తక్రణన మీరు ఎప్పప డైనా వినేా ర్గ? మీ 

వద ేఉంటే దాన్స్ అరంా ఏమిట్ల మీకు తెలుస్త. మీడ్జట  

మర్యు ప్ర్యిను చటట్యం ఎప్పప డూ మారదన్స్ దీన్స్ అరంా. 

వాళ్తళ  సెట్ చేసిన తరా్గ త, అద సెట్ చేయబడింద! 

 

ర్గజు అరతహషసత "నెహెమాూ , ఏమి తప్పప ?" అతన తన 

సా ంత మారి లేన్స్ చటాట్య నే్స్  ప్పనుఃప్ర్శీలించమన్స్ 

ర్గజున అడరబోునే ందున అతన 

భయప్డుునేా డు. ఆందోళనకు ఇద చాలా కారణం. 

గప్ప  నాయకులు భయప్డరన్స్ అనకోవడం పరపాటు. 

ప్రప్త గప్ప  నాయకుడు భయప్డత్వడు! ప్రప్త మన్స్ష్ీ 

భయం! కానీ గప్ప  నాయకులు, వార్కి కోరుట  

తెలిసినప్పప డు మర్యు వారు తలుప్ప తెరవడాన్స్ే  

చూసినప్పప డు, వార్ భయాలు ఉనే ప్ప టిీ ముందుకు 

స్తరరలరు. 

కాబటిట్య నాతో పాటు 3 మర్యు 4 వచనాలన చూడండి 

(ఇప్పప డు నెహెమాూ  2, మన వచనంలో). అప్పప డు మనం 

ఇలా చదువుత్వము: "అయితే నేన ర్గజుతో ఇలా 

అనేా న, ర్గజు శశా్ తంగా జ్జవించాలి; నా తంప్రడులన 

సమాధి చేసిన నరరం శ్చథిలావసలాో ప్డి, దాన్స్ దాా ర్గలు 

అగిే తో నాశ్నం చేయబడినప్పప డు నా ముఖం ఎందుకు 

విచారంగా క్న్స్రంచకూడదన్స్ చెపాప న. ర్గజు ఇలా 

అనేా డు. నేన: నీకు ఏమి కావాలి? అప్పప డు నేన 

సా రపా్ప దేవుడిన్స్ ప్రపార్ంాచాన." మీరు ఎప్పప డైనా 

ప్రపారనాకు సమాధానమివా బడే సమక్ష్ంలో న్స్లబడి 

ఉనాే ర్గ? అంటే, మీరు చూసి, "నేన దీన్స్ కోసం 

ప్రపార్్ాస్తతనేా న!" (నెహెమాూ  2:2-3) 

నెహెమాూ  యెరూషలేమున రక్షించడాన్స్కి దేవుడు 

ఏదైనా చేయమన్స్ ప్రపార్సా్తతనేా డు. ఇప్పప డు ర్గజు, "సర్న, 

నెహెమాూ , నీకు ఏమి కావాలి?" నెహెమియా తన ముఖం 



move out of here." Paul says he can't leave yet because God 

has opened a door. That is often the way it works. 

Whenever somebody really gets concerned about people, 

those who are not too concerned will get upset. Whenever 

somebody wants to do something, those who are doing 

nothing will want to throw stones. That is why we must not 

be quick to interpret problems and opposition to be an 

indication that we are outside God's Will. That has nothing 

to do with whether you are in or out of God's Will.  

The ultimate example of those steps of putting ideas in 

action is found in Jesus Christ Himself. There has been no 

greater work, no greater movement, and no greater project 

than that which we call Christianity. It all started when man 

was created. God said, "I've already got in mind how 

humankind will be redeemed." (Genesis 3) So God looked 

at the scope of the picture. He got involved with His people 

by sending His own Son to take on flesh. He has motivated 

us to see the problem of sin in our lives. He is compelling 

us each day to turn to Christ as the answer. He has put 

people there who have strong personal testimonies like 

Paul—really, any Christian whose life has been changed. 

Then the work of Christianity has been opposed more than 

any other force or any other movement in the history of the 

world. It really follows the same pattern—anything 

worthwhile when you get an idea into action, will follow 

the format we've looked at today. 

Have you made the decision to commit your life to Christ? 

If you have not, you need to do it today. AG Lesson #1327 

August 17, 1997 by Steve Flatt 

 

Chapter 5 

DEALING WITH DISCOURAGEMENT 

When a good work for God is in progress, you can be sure 

that Satan is going to do absolutely everything he can to 

defeat it. Now what better way to defeat than by simply 

getting God's people to quit. Nehemiah has been praying 

about this. He has prepared the people. He has organized 

the people and great things are happening. "So, we rebuilt 

the wall until all of it reached half its height: for the people 

worked with all their heart (had a mind to work –NKJV)." 

(Neh. 4:6) 

Isn't that amazing? Fifty-two days into the project, it's 

halfway finished. Incredible progress! You can be sure the 

old devil won't leave them alone. He is going to try to get 

them to throw in the towel, or in their case, throw in the 

trowel. How did Nehemiah respond to get the people out 

of that discouragement? 

Catalyst for discouragement—these things the devil uses 

to bring it on.  

ప్డిపోవడాన్స్కి రల కారణాన్స్ే  బయటపెటాట్యడు మర్యు 

అతన నేన "బ్బలెుట్ ప్రపారనా" అన్స్ రలుస్తతనేా డు. 

అతన దాన్స్న్స్ ్బుర ట్య చేసి నేరుగా సా రా్గన్స్కి కాలుస్తతడు. 

అప్పప డు అతన ఇలా అనేా డు: “నేన సా రపా్ప దేవుడిన్స్ 

ప్రపార్ంాచాన, మర్యు నేన ర్గజుకు సమాధానం 

చెపాప న, అద ర్గజుకు ఇషట్యమైతే మర్యు మీ స్వవకుడికి 

ఆయన దృష్ట్యలో దయ ఉంటే, అతన నా రతరులు 

ఉనే  యూదాలోన్స్ నరర్గన్స్కి ననే  ప్ంప్న్స్వా ండి. 

ఖననం చేయబడింద కాబటిట్య నేన దాన్స్న్స్ 

ప్పనరే్ రా్ ంచరలన." (నెహెమాూ  2:4) 

మారంా దాా ర్గ, మీరు ఒకే సమయంలో రెండు ప్నలు 

చేయవచుి . మీరు నడవవచుి  మర్యు రమ్ 

నమలవచుి  మర్యు మీరు అదే సమయంలో ప్రపారనా 

చేయవచుి  మర్యు మాటాుడవచిు . నేన ఒక్ 

ీలక్మైన మీటిం్్లో ఉనే  సందర్గు లు ఉనాే యి, 

నేన ఆ బ్బలెుట్ ప్రపారనాలలో ఒక్దానే్స్  ప్ంర, "దేవా, 

ఇప్పప డు సరైన ప్దాలు నా నోటిలో పెటుట్య! నేన ఆ 

బ్బలెుట్ ప్రపారనాలలో ఒక్దాన్స్ే  సర్గాా కాలిా న. నేన 

ఇక్క డకు వెళ్ళు ముందు ప్రప్త ఆదవారం ఆ ీఠంపై 

ఉంద. నేన ఒక్ విషాద సంఘటనలో ఉనేా న, అక్క డ 

ఎవరైనా పూర్తగా మొరపెటుట్యకునేా రు, మర్యు వార్కి 

కొంత ్జాానానే్స్  అందంచడాన్స్కి వారు మీ వైప్ప చూస్తతరు, 

మర్యు మీకు లేదు ఏమి చెపాప లో ఒక్ ్కూు . నేన ఆ 

బ్బలెుట్ ప్రపారనాలలో ఒక్దాన్స్ే  ప్ంపాన మర్యు "దేవా, 

నాకు తెలియదు. కేవలం మూరుుడిలా బయటకు 

వచిే లా చేయవదేు. కొంత అరవాంతంగా మర్యు కొంత 

సహాయంగా ఉండేలా ఏదైనా ఉంచండి." 

సమసూ  ఏమిటంటే చాలా మంద ప్రప్జలు నెహెమాూ లా 

ప్రపారనాలో నాలుగు నెలలు రడప్రు. వారు ప్న్స్న్స్ పూర్త 

చేయడాన్స్కి కేవలం బ్బలెుట్ ప్రపారనాన ఆశ్చంచారు. 

బ్బలెుట్ ప్రపారనాలు నెహెమాూ  వంటి వార్ వెనక్ ప్రపారనా 

యొక్క  ప్పనాదన్స్ క్లిగి ఉనే ప్పప డు మాప్రతమే 

ప్రప్భావవంతంగా ఉంటాయి. కానీ నెహెమాూ , "0 దేవా, 

నీవు ఈ తలుప్ప తెర్చావు. నాకు ఏమి కావాలో అతన 

ననే  అడుగుునేా డు. నాకు సరైన విషయం 

చెప్ప ండి." మీరు చూడండి, నెహెమాూ  ఒక్ తలుప్ప 

తెరవడాన్స్కి దేవున్స్ కోసం వేచ్చ ఉండాలిట  వచి్చ ంద కానీ 

ఇప్పప డు తెర్చ్చంద, దేవుడు నెహెమాూ  కోసం వేచ్చ 

ఉండాలా? 



1. Ridicule. "When Sanballat heard that we were 

rebuilding the wall, he became angry and was greatly 

incensed. He ridiculed the Jews and in the presence of 

his associates and the army of Samaria, he said, 'What 

are those feeble Jews doing? Will they restore their 

wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a 

day? Can they bring the stones back to life from these 

heaps of rubble, burned as they are?' Tobiah the 

Ammonite who was at his side said, 'What they are 

building, if even a fox climbed up on it, he would break 

down their wall of stones.'." (Nehemiah 4:1-3) Did you 

notice that they were ridiculing a) the people 

themselves – "those feeble Jews," those people who 

have come from slavery; b) their religion – "will they 

offer sacrifices"? You may wonder what that has to do 

with sacrifices. He's saying, "Aw, they are sacrificing 

people—they are so religious. Maybe they think they 

can burn some calf or some lamb and the wall will be 

rebuilt;" and c) their work – “if a fox were to walk up 

on top of what they were building, it would crumble 

underneath." 

What does ridicule do? It makes one doubt who they 

are and what they can do. Ridicule is always the 

substitute for reason. If people cannot reason you out 

of a position, then they will just fall back to something 

more primal. They will just make fun of you. They'll 

ridicule you. People who ridicule are always afraid. 

They are afraid you will succeed and they won't. It's 

Satan's tool. 

2.   Resistance. "But when Sanballat, Tobiah, the Arabs, 

the Ammonites, and the men of Ashdod heard that the 

repairs to Jerusalem's wall had gone ahead and that the 

gaps were being closed. They were very angry." You 

see the ridicule didn't stop them. "They all plotted 

together to come and fight against Jerusalem and stir 

up trouble against it." (Nehemiah 4:7-8) Now the idea 

here is not an all-out war. What Sanballat, Tobiah, and 

all the enemies have in mind here is terrorism—

guerilla warfare. It's like a couple of you may be 

working on the wall and on your way home one night, 

lo and behold, somebody comes out of the bushes and 

you don't see those workers anymore. So be on your 

guard because we are going to send snipers to pick you 

off one at a time. It is a psychological warfare. In a 

moment we are going to see what Nehemiah did to 

counteract that. 

3.  Rumor. "Meanwhile the people in Judah said, 'The 

strength of the laborers is giving out, and there is so 

much rubble that we cannot rebuild the wall'. Also, our 

enemies said, 'Before they know it or see us, we will 

be right there among them, and we will kill them and 

put an end to the work. Then the Jews who lived near 

them came and told us ten times over wherever you 

సూప్రిం దేవుడు రలుపు తెర్నచినపుప డు 

దాని గిండా నడవడానిి సిద్ధింగా 

ఉిండిండి. 

దేవుడు తలుప్ప తెర్చ్చనప్పప డు దాన్స్ గుండా నడవడాన్స్కి 

సిదధంగా ఉండండి! అరతకెట రక ట  నెహెమాూ న అడిగాడు, 

"నీకు ఏమి కావాలి?" నెహెమాూ , "అమోా , అరతకెట రక ట , 

నేన మీతో తర్గి వస్తతన, సర్న" అన్స్ చెప్ప లేదు. అద ప్న్స్ 

చేసి ఉండేద కాదు! తలుప్ప ప్గులగటిట్యనప్పప డు, 

నెహెమాూ  తన కిర్గణా జాబిత్వన సిదధంగా ఉంచాడు. 

అతన తన ప్రప్సంగాన్స్ే  సిదధం చేయడాన్స్కి నాలుగు 

నెలల సమయం ఉంద, మర్యు నేన మీకు చెపాతన, 

అతన్స్కి బాగా తెలుస్త. 

 

1. అరను అనుమతి అడిగాడు.  

నేన దాన్స్న్స్ ప్పనరే్ రా్ ంచరలన కాబటిట్య ననే  తర్గి 

వెళున్స్వుా  అనేా డు. అప్పప డు తన ప్క్క న కూరుి నే  

ర్గణితో ఉనే  ర్గజు ననే  అడిగాడు, "నీ ప్రప్యాణం 

ఎంత సమయం ప్డుుంద మర్యు మీరు ఎప్పప డు 

తర్గి వస్తతరు?" ననే  ప్ంప్డం ర్గజుకు సంతోషం 

క్లిగించ్చంద, కాబటిట్య నేన సమయం న్స్రణయించాన. 

ప్రప్జలార్గ, నేన మీకు ఒక్ విషయం 

చెపాప లనకుంటునేా న. ఆ ర్టజు కోరుట్యలో కొన్స్ే  

దవడలు ప్డిపోయాయి. ఇంతకు ముందు ప్ర్యిన 

ర్గజు మనస్త మారుి కోవడం చూడన్స్ ప్రప్జలు ఆ ర్గజు 

చుట్యట్య  ఉనాే రు. ఖచ్చి తంగా చటట్యం గుర్ంచ్చ కాదు! 

దేవున్స్ హసతము వలన మర్యు దేవున్స్ హసతము చేత 

ఉప్యోగించబడుటకు ఇషట్యప్డే వూ కి త యొక్క  ఉన్స్కిన్స్ 

బటిట్య అతడు తన మనస్తట  మారుి కునేా డు. అందుకే! 

అర్గట్య కెట రక ట , "మీకు ఏమి కావాలి మర్యు మీరు 

ఎప్పప డు తర్గి వస్తతరు?" 

2. అరను రక్షణ కోర్మడు.  

ఒక్స్తర్ అతన అనమత కోసం అడిగాడు, ఇప్పప డు 

తనకు రక్ష్ణ అవసరమన్స్ అతన చెపాప డు: "నేన 

అతన్స్తో కూడా చెపాప న, అద ర్గజుకు ఇషట్యమైతే నేన 

ప్రటానట -యూప్రేట్ట  రవరే ర్లకు లేఖలు ర్గయవచుి ." 

(v. 7) ప్రటానట -యూప్రేట్ట  మీతో బెల్ మోగిస్తతర్గ? "ఈ 

యూదులన ఈ నరర్గనే్స్  న్స్రా్ ంచకుండా ఆప్ండి!" 



turn, they will attack.'" (Nehemiah 4:10-12) Oh, two 

characteristics about rumor jumped off those pages at 

me: 

a) Rumors are spread by those who are closest to the 

enemy. "The Jews who lived near them said." 

Whenever you encounter one who spreads rumor to 

thwart or to dismantle a great work of God, you can be 

confident that they're not far from the enemy camp, 

spiritually as well as logistically. 

b) Rumors are always exaggerated as they repeat it. 

"The Jews told us ten times over." They just get bigger 

and bigger and bigger and out of control. 

So, these are the things that Satan uses to start up 

discouragement, ridicule and resistance and rumor. Isn't it 

interesting that Satan's tactics haven't changed very much, 

have they? He really doesn't have any new weapons. It's 

the same old stuff he uses today. We'll see that the Jews 

became quite discouraged. Why? Why were they so 

susceptible to these old tricks of Satan? 

 

Circumstances were right for discouragement.  

1.   They were near exhaustion. "The strength of the 

laborers is giving out." (Nehemiah 4:10) They were 

haggard, they were worn out. Situations always seem 

more hopeless when you are dead tired. They were near 

the point of exhaustion and they were nowhere near 

completion. 

Elijah the great prophet of God, in one of the great 

chapters of the Bible, does battle with Ahab and 

Jezebel and over 800 prophets are wiped out. Then 

Elijah comes down off Mt. Carmel and he tucks his 

cloak up into his belt and he outruns Ahab (who by the 

way was on a chariot). Eighteen miles to Jezreel. 

"Elijah goes out under a tree for no apparent reason and 

he says God, there's nobody but me, just take my life. 

I don't want to live." He's as depressed as all get-out. 

Do you want to know the great spiritual counsel that 

God gave Elijah on that occasion?  He says, "Elijah, 

get up, get something to eat, and take a nap." Elijah did 

and when he got up God told him the second time 

"Elijah, get something else to eat. Go sleep some 

more." (1 Kings 19) Satan knows a tired worker is 

more easily discouraged and that's where the Jews 

were.  

"The people in 52 days built the wall to half its height." 

But you know what I think the key is there? Half its 

height! You know, those first bricks were easy. But 

now the new had worn off and this place was a mess. I 

don't know if you have noticed it or not, but I find that 

half way is a hard place in life. Some of you may be 

runners so you know the hardest time in a race is the 

half-way point. You've not gotten your second wind 

అన్స్ చెరప న వారు అదే ప్పరుషులు. నెహెమాూ  అడిగాడు 

"నేన యూదాకు వచేి  వరకు వారు నాకు స్తరక్షితమైన 

ప్రప్వర తనన అందంచడాన్స్కి నేన ఒక్ ఉతతరం 

ఇవా రలనా?" నెహెమాూ  వెళళ డాన్స్కి అనమత 

పందాడు; ఇప్పప డు రక్ష్ణ కోసం అడుగుునేా డు. ఇద 

వెయిూ  మైళు ప్రప్యాణం. అతన చాలా ప్రపావినట ల 

గుండా వెళ్లళ లి. ఆ ర్టజులోు  ప్రప్జలు స్వా చఛ గా 

ప్రప్యాణించేవారు కాదు. మీరు తగిన జాప్రరతతలు 

తీస్తకోవాలిట  వచ్చి ంద. ఈ అభూ రనా నెహెమాూ  ఇలా 

ఆలోచ్చంచాడన్స్, ఈ అవకాశ్ం కోసం ప్రపార్ంాచాడన్స్ 

మర్యు దేవుడు అతన్స్ే  వెళళ డాన్స్కి అనమతస్తతడనే 

నమా క్ంతో ఉనేా డన్స్ చెబ్బుంద. ఈర్టజు 

ప్ర్షాక రంపై న్స్రా్గ హకులు దృష్ట్య స్తర్ంచారు' లు 

సమసూ లు మర్యు నాయకులు ర్నప్టి సమసూ ల 

ప్ర్షాక రంపై దృష్ట్య స్తర్స్తతరు. ఇప్పప డు మీకు రెండూ 

కావాలి. 

3. అరను సదుపాయిం కోసిం అడిగాడు. 

8వ వచనాన్స్ే  చూడండి. అతన ఇలా అనేా డు, 

"దేవాలయంలోన్స్ కోట దాా ర్గలకు, నరర ప్రపాకార్గన్స్కి 

దూలాలు చేయడాన్స్కి క్లప్న నాకు ఇస్తతనన్స్ ర్గజు 

యొక్క  అరణూ  కాప్లాదారు అయిన ఆస్తప్పకి నేన 

ఉతతరం ప్ంప్పత్వన. నేన ఆప్రక్మించే న్స్వాసం, మర్యు 

నా దేవున్స్ దయ నాపై ఉనే ందున, ర్గజు నా అభూ రనాన 

మన్స్ే ంచాడు." (నెహెమాూ  2:8) 

నెహెమాూ  ఇలా అనేా డు, "ర్గజా, యెరూషలేము 

నరర్గన్స్ే  ప్పనరే్ రా్ ంచలేమన్స్ మీరు శసనం జార్జ 

చేస్తరు, మీరు ఆ చటాట్య నే్స్  మారి్గ లన్స్ నేన 

కోరుకుంటునేా న, నేన ఆ గోడన తర్గి 

న్స్రా్ ంచాలనకుంటునేా న మర్యు దాన్స్ కోసం మీరు 

చెలిుంచాలన్స్ నేన కోరుకుంటునేా న. మీరు దాన్స్ వద ే

ఉనే ప్పప డు. , నాకు ఇలుు క్టట్యడాన్స్కి మర్యు 

ఆలయాన్స్ే  బాగు చేయడాన్స్కి సర్ప్డా స్తమప్రగిన్స్ 

వేయండి." నీకు అద నచి లేదా? అతన, "మీరు నాకు 

అడవి నండి క్లప్ ఇవాా లన్స్ నేన కోరుకుంటునేా న, 

మీరు నాకు సైనూ ం నండి సైన్స్కులన ఇవాా లన్స్ నేన 

కోరుకుంటునేా న, ఈ విషయం చెలిుంచడాన్స్కి మీరు 

నాకు డబ్బీ  ఇవాా లన్స్ నేన కోరుకుంటునేా న." 

దేవుడు తెర్చ్చన తలుప్ప గుండా నడవడాన్స్కి నెహెమాూ  

సిదధంగా ఉనేా డు. నెహెమాూ  నాలుగు నెలలుగా 

ప్రపార్సా్తతనేా డు, కానీ అతన ప్రపార్సా్తతనే ప్పప డు అతన 



yet, you are as tired as can be and it can't help but cross 

your mind "I've got as far to go as I've already come." 

It's a terribly, terribly depressing moment. If you're not 

a runner, surely, you've been on a family vacation and 

almost as soon as the car gets out of the driveway, the 

kids are asking, "Are we there yet?" They ask you all 

along the way, but the worse point is when you have 

driven for hours and it comes again, "Are we there 

yet?" "No, we're about half way." Oh, no—half way? 

Hey, Satan knows that half way is a psychologically 

difficult time and you want all the rubble taken away. 

It just doesn't work like that! 

 

The Jews got discouraged because the circumstances 

were right. Satan saw it and sent those little catalyst 

units to ignite the real causes of discouragement, 

ridicule, resistance and rumor. They are the external 

forces. The real cause for discouragement is not 

external. It is internal. Satan will use external things to 

prime the pump, but our discouragement comes from 

inside. The Jews had two internal things that caused 

their discouragement. 

 

2.  Inappropriate fear. The Jews had allowed themselves to 

become bewildered and intimidated. They allowed the 

seeds of doubt to be sown and when the seeds of doubt 

are sown, a harvest of despair is inevitable. "What I 

feared has come upon me." (Job 3:25) From the begin-

ning of time, God knew the problem that fear would 

pose for all humankind. That may be the reason He put 

350 verses in the Bible that begin with the words "Fear 

not.” If you are a child of God, the only thing you really 

have to fear is fear itself. It will destroy you. Those 

Jews had an inappropriate fear. 

3.   Inadequate faith. The real source of the problem was 

they were trying to build this wall without an 

awareness of spiritual realities. They got tired, worn 

out, and discouraged because they were trying to build 

a great wall instead of trying to build a wall for a great 

God. There is a big difference. They made a big mis-

take. You see, this was not their wall. This was God's 

wall. When God owns something, even the gates of 

Hell can't prevail against it. If they had kept those two 

things in mind, they would have had nothing to fear. 

Our God is for us, and this is His wall. Their dis-

couragement would have been at a very low level. 

 

The cure for discouragement 

We've all been there and done that. Some of you are in the 

depths of discouragement right now. The crucial test of 

leadership is keeping momentum through the valleys. 

That's true when you are talking about the business you 

may run, the team you coach, the school you operate, the 

church over which you are an elder over or the family of 

which you are a parent of. The real test of leadership is how 

you keep the momentum going when everybody seems to 

సిదధమవుునేా డు. దేవుడు తన అభూ రనాన 

గౌరవిస్తత డన్స్, దాడికి తన ప్రప్ణాళ్లక్ సిదధంగా ఉందన్స్ 

అతన్స్కి ఖచ్చి తంగా తెలుస్త. 

దేవుడే తలుప్ప తెర్చాడు. నెహెమాూ  "క్ృప్రల దేవున్స్ 

హసతముచేతనే ఇద జర్గింద" అన్స్ అంీక్ర్స్లత  

చెపాప డు. కానీ నెహెమాూ  ఆ తలుప్ప గుండా నడవడాన్స్కి 

ప్పనరుజ్జవ్నం ఇంకా వేచ్చ ఉంద. ప్పనరుజ్జవ్నం మీరు 

మర్యు నేన నడవడాన్స్కి వేచ్చ ఉనే టేు. 

విశా్చ సిం మర్నయు రయారీ గర్నించి 

ముఖ్ూ మైన పాఠాలు. 

విశా సం ప్రపారనా దాా ర్గ ప్రపేర్నరంచబడుుంద. ప్రపారనా 

అనేద మూసి ఉనే  తలుప్పకు ప్రప్తేూ కించ్చ ఆ దాా రం 

మర్క్ వూ కి త రూప్ంలో ఉనే ప్పప డు దాన్స్కి మన ఏైక్ 

ప్రప్భావవంతమైన ప్రప్తసప ందన. ఆ, మారంా దాా ర్గ, 

స్తధారణంగా ఎదుర్టక వటాన్స్కి క్షట్యతరమైన మూసి 

తలుప్పలు. ప్రప్స్తతతం, న్స్నే  లేదా ర్నప్ప మీ జ్జవితంలోన్స్ 

అతూ ంత గప్ప  సమసూ లు, సంబంధ్ బాంధ్వాూ లతో 

వూ వహర్ంచే సమసూ లు అన్స్ నేన మీకు 

ప్రప్తపాదస్తతనేా న. మీరు మర్క్ వూ కి తన్స్ శర్జరక్ంగా, 

మేధోప్రంగా లేదా మానసిక్ంగా మారి లేరు. కానీ మన 

దేవుడు హృదయాలన మారి డంలో ప్రపావీణూ ం 

సంపాదంచరలడు. 

నెహెమాూ  కొనే్స్ స్తరుు మనం చేస్తత ం అనకునే ద 

చేయలేదు. అతన ర్గజుకు ఏదో ూటక్ప్ప క్థన 

అందంచడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచలేదు, అతన్స్న్స్ 

మోసగించడం, అతన్స్న్స్ మోసగించడం లేదా అతన్స్తో 

ఆటలు ఆడడం. అతన మొదట అతన్స్ గుర్ంచ్చ 

దేవున్స్తో మాటాుడాడు. నాలుగు నెలలు, దేవుడా, నవుా  

ఈ ర్గజుతో ఏదో ఒక్టి చెయాూ లి అన్స్ ప్రపార్ంాచాడు. 

"ర్గజు హృదయం భరవంున్స్ చేతలో ఉంద, అతన 

తన ఇషాట్యనస్తరం దాన్స్న్స్ నీటి ప్రప్వాహంలా న్స్ర్నశే్చస్తతడు." 

(స్తమెతలు 21:1) 

ఇద ర్గజులకు మాప్రతమే కాదు; అధికారులు, జ్జవిత 

భారసా్త ములు, తలిుదంప్రడులు, రలులు మర్యు 

సహోదోూ గులకు ఇద న్స్జం. దేవుడు హృదయాలన 

మారి రలడు. కొనే్స్ స్తరుు అతన హృదయాలన 



be getting discouraged around you. 

 

1. Adjusted their focus.  The Israelites are scared, they are 

discouraged, they are ready to quit. In verse 14, he said, 

"After I look things over, I stood up and said to the nobles, 

the officials and the rest of the people, 'Don't be afraid of 

them, remember the Lord, who is great and awesome.'" 

(Nehemiah 4:14) Good speech Nehemiah! Great first line. 

You see, Nehemiah knew that the real problem wasn't 

Tobiah. The real problem wasn't Sanballat or Geshem. The 

real problem wasn't the rubble, the spears or the sword. The 

real problem was that they forgot to remember the great 

and awesome Lord. That's why they became afraid. 

Nehemiah said, "Take your eyes off the rubble, take your 

eyes off the enemy and fix your eyes on God." The lesson 

for us is this: You can either have an awesome problem or 

you can have an awesome God but you cannot have both. 

Did you hear that? Now you can have an awesome problem 

and a small impotent God and, by the way, your problem 

will stay awesome. It won't get any smaller and it won't go 

away. Or you can have an awesome God and you will have 

problems; they will be nowhere nearly as large as those of 

the unbeliever. You can have an awesome God or you can 

have an awesome problem—but you can't have both. One 

of the most encouraging things that we can do is to do what 

Nehemiah said, "Remember how awesome your God is, 

remember how great He is, and remember He is for you 

and He fights for you. 

 

"Who shall separate us from the love of Christ?" "Will 

death, or famine or nakedness or peril of the sword?" 

(Romans 8:35) Paul names the worse things that could 

possibly happen to anybody. "No, in all these things we are 

more than conquerors." More than conquerors "through 

Him who loved us." (Romans 8:37) You can have an 

awesome God or you can have an awesome problem. 

Nehemiah said remember you've got an awesome God. He 

adjusted their focus. 

 

2. Advanced their fortifications.  "Therefore, I station some 

of the people behind the lowest points of the wall at the 

exposed places, posting them by families with their swords, 

spears and bows." …. "From that day on, half of my men 

did the work while the other half was equipped with spears, 

shields, bows, and armor. The officers posted themselves 

behind all the people of Judah who were building the wall. 

Those who carried materials did their work with one hand 

and held a weapon in the other. And each of the builders 

wore his sword at his side as he worked." (Nehemiah 4:13, 

16) 

 

Now, someone may have the question: "Doesn’t arming the 

people show a lack of faith? Nehemiah has already prayed, 

God, take care of us. Don't let anything happen to us. Why 

on earth would he arm all of his people? Didn't he trust God 

to take care of him?" There are a lot of people who think 

మారి డాన్స్కి ప్ర్సిుాలన మారుస్తతడు. అతన అలా 

ఎలా చేస్తతనేా డో నాకు న్స్జంగా తెలియదు, కానీ అతన 

ప్రపారనా, ఓరుప  మర్యు ప్రప్ణాళ్లక్ దాా ర్గ చేయరలడు. 

1. ప్పారథన 

 

ఈ ర్టజు చరి్  యొక్క  గప్ప  అవసరం ప్రపారనా శ్కి తపై 

విశా స్తన్స్ే  ప్పనరుదధర్ంచడం. మనలో చాలా మంద 

చరి్ లో మర్యు మా వూ కి తరత జ్జవిత్వలోు  

వదులుకునేా ము. కొన్స్ే  తలుప్పలు శశా్ తంగా 

మూసివేయబడిందన్స్ మేము భావిస్తతనేా ము మర్యు 

మేము దాన్స్న్స్ విడిచ్చపెటాట్యము. మేము ఆ తలుప్పలన 

దేవున్స్ ముందు ఉంచలేదు. దేవా, వాటిన్స్ తెరవరల శ్కి త 

నీకు ఉంద. 

ఒకోక స్తర్ మనం సరక స్్లో ఏనగులాు  ఉనేా మన్స్ 

అనకుంటాన. మీరు ఎప్పప డైనా సరక స్్కి వెళ్లు, ఆ చ్చనే  

చ్చనే  ప్ందాలకు క్టట్యబడిన ఏనగులన చూశర్గ? 

ఏనగున చీలిి  చెండాడడం మర్యు గుడార్గన్స్ే  

కూలిి వేయడం నేన ఎప్పప డూ చూడలేదు, అవునా? 

ఎందుకొ మీకు తెలుస్త? ఎందుక్ంటే వారు చ్చనే గా 

ఉనే ప్పప డు వాటిన్స్ ఆ ప్ందాలకు క్టట్యబెటాట్య రు. వారు 

ప్సిరలులుగా ఉనే ప్పప డు, వారు విడిపోవడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచారు, కానీ క్దలలేక్పోయారు. వారు కొన్స్ే  

ర్టజులు లేదా కొన్స్ే  వార్గలు ప్రప్యతే ంచ్చన తరా్గ త, 

వారు తమ జ్జవిత్వంతం, ఆ వాటాన ఎప్ప టిీ 

తొలగించలేరన్స్ వారు భావించారు. ఆ బహుళ-టనే ల 

బెహెమోత్్లు కూడా ప్రప్యతే ంచవు. స్తైసతవులుగా 

మనం మన వద ేఉనే  సా రంా యొక్క  అపారమైన శ్కి తన్స్ 

ఎనే్స్ స్తరుు మరచ్చపోత్వమో అన్స్ నేన 

ఆశ్ి రూ పోునేా న, కాన్స్ మనం అడరడం మానేశము. 

విశా సం ప్రపారనా దాా ర్గ ప్రపేర్నరంచబడుుంద. ఇక్క డ 

ఏ తలుప్పలు తెరవాలి? మీ జ్జవితంలో ఏ తలుప్పలు 

తెరవాలి? మీరు మీ తల మర్యు మీ హృదయాన్స్ే  

వంచ్చ ప్రపారంభించండి. 

2. సహనిం 

ప్రప్జలు అసహనాన్స్కి గురవుునేా రు. కొందరు 

సమసూ లు మర్యు సవాళు గుర్ంచ్చ ప్రపార్ంాచవచిు . 

కానీ మేము మూసివునే  తలుప్పన చూస్తతము మర్యు 

దాన్స్ గుర్ంచ్చ ఒక్టి లేదా రెండు ర్టజులు ప్రపార్సా్తతము. 



that way. Nehemiah was showing his faith by his works, 

his actions. 

 

Jesus said "Watch and pray so that you will not fall into 

temptation." (Matthew 26:41) Did you hear that? Watch 

and pray! Paul wrote "Devote yourselves to prayer being 

watchful and prayerful." (Colossians 4:2) You see what is 

being said in those two verses? Pray—oh, absolutely. But 

as you pray, be on your watch for the enemy. 

Peter put it this way: "Be self-controlled and alert. Your 

enemy, the devil, prowls around like a roaring lion 

looking for someone to devour." (1 Peter 5:8) It is faith 

to pray to God for protection, then to put your armor on 

and be on guard against the devil. 

In fact, to pray for protection and to leave yourself 

vulnerable to the enemy, that's not faith, that is foolish 

presumption. For example, if you pray saying, "Now, Lord, 

tonight I want to go a movie and, boy, it's filthy and violent, 

it's filled with sex and immorality and violence. I hear it's 

got a great plot, so God just protect me from all that other 

stuff." Friends, that's not a prayer God will honor. How 

presumptive it is for you to say, "God, I want to go dance 

with the enemy but You take care of me, OK?" It's just as 

presumptive as the father who prays, "Now, Lord, you 

know I need to work these 80 hours for the next many, 

many, many weeks. I just got to do it to bring home more 

bacon. But, God, you take care of my family and make sure 

those kids turn out right." How presumptive! Do we expect 

God to answer that prayer? Or you may say, "God, I know 

you want me to marry a Christian. I know that it is 

important, but, you know, there's this person and I know 

they don't care about you. I'll tell you what. God, you can 

change their heart." If you go dance with the enemy, don't 

you expect God to protect you. What Nehemiah said here 

is absolutely right. He said we're going to pray to God, and 

we're going to post a guard. It's like the old saying in a 

revolution "Trust in God and keep the powder dry." It's 

exactly what God would expect us to do. He advanced their 

fortifications, and we need to be doing the same thing in 

our personal lives.  

3. Advocated their future. "Don't be afraid of them. 

Remember the Lord who is great and awesome and fight 

for your brothers, your sons, and your daughters, your 

wives, and your homes." (Nehemiah 4:14) Nehemiah said, 

"We're not just building a wall here, we're building a 

future." What a great statement to a discouraged people. He 

said for them to have a long-term perspective. What we're 

doing here is bigger than the moment. 

4. Accentuated their fellowship. "Then I said to the nobles, 

the officials, and the rest of the people, the work is 

extensive and spread out and we are widely separated from 

each other along the wall. Whenever you hear the sound of 

the trumpet, join us there. Our God will fight for us." 

అప్పప డు మేము మా ప్రప్ణాళ్లక్న మోషన్లో ఉంచాము. 

బైబిల్్లో ఎకుక వ కాలం వేచ్చ ఉండాలిట న విశా సం 

యొక్క  ఒక్క  నమూనా కూడా లేదు. 40 సంవతట ర్గలుగా 

మిదాూ నలో మోషే ఎలా ఉనేా డు? చెర్త్ ప్రూక్ దాా ర్గ 

ఎలిజా ఎలా ప్డిపోయాడు, అక్క డ మూడు 

సంవతట ర్గల పాటు అతన్స్కి ప్క్షులు ఆహారం ఇచిా యి. 

ఒక్ దశబంే పాటు సౌలు నండి పార్పోయిన దావీదు 

గుహలో ఎలా ఉనేా డు? ఎడార్లో జాన బారట్యస్ట్య ఎలా 

ఉంటుంద? 

నాలుగు నెలల పాటు, నెహెమాూ  తన జరే ల్్లో అదే 

ఎంప్రటీన్స్ క్లిగి ఉనేా డు. అతన "ఈ ర్టజు మళ్లళ  

ప్రపార్ంాచాడు-ఏమీ జరరలేదు" అన్స్ ప్రవాసి ఉండవచుి . 

మన స్తా య-ఇషట్యపూరా క్ ప్ర్షాక ర్గలన 

విడిచ్చపెటట్యడాన్స్కి దేవుడు వేచ్చ ఉంటాడన్స్ నేన 

తెలుస్తకోవడం ప్రపారంభించాన. దేవుడు మనకు ఏమి 

బోధించాలనకుంటునాే డో నెహెమాూ  నేరుి కునేా డు, 

అతన మహిమన పందరలడు అనే సందేహం 

లేకుండా తలుప్ప తెర్చే వరకు తలుప్ప మూసి 

ఉంచుత్వడు. సహనం దాా ర్గ విశా సం 

మెరుగుప్డుుంద. 

3. ప్రణాళిక 

 

ఇద క్లుప్పకొన్స్ ప్రప్ణాళ్లక్. కొంతమంద విశా స్తన్స్కి ఏమీ 

ఆలోచ్చంచకుండా మర్యు ఏమీ చేయన్స్ మనసతతా ం 

అవసరమన్స్ అనకుంటారు, "సర్న, దేవా, లక్షాూ లన 

క్లిగి ఉండటం ఆధాూ తా క్ం కాదన్స్ నాకు తెలుస్త. మీరు 

దీన్స్ే  చేయండి!" బాగా, చాలా న్స్జాయితీగా నేన 

విశా స్తన్స్ే  అసతవూ సతతకు ప్ర్గూ యప్దంగా చూడలేదు. 

దీన్స్కి విరుదధంగా, నెహెమాూ  యొక్క  విశా సం అతన్స్ 

ప్రప్ణాళ్లక్ దాా ర్గ మర్యు ఎటువంటి సిదధప్డటాన్స్కి 

కారణం లేనప్పప డు అతన చేసిన అతన్స్ తయార్జ దాా ర్గ 

బలప్డింద. దేవుడు తలుప్ప తెర్చ్చనప్పప డు, అతన 

దాన్స్ గుండా నడవడాన్స్కి సిదధంగా ఉనేా డు. 

 

అంటే దేవుడు మన్స్ష్ ్జాానానే్స్  గౌరవిస్తత డన్స్ కాదు. 

దేవుడు తన ్జాానానే్స్  నెరవేరి డాన్స్కి ఆలోచనాతా క్మైన 

ఆసకి తతో గౌరవించబడాాడన్స్ అరంా. ఇద ్కి ుషట్యమైనదన్స్ 

నేన భావిస్తతనేా న. మేనేజ్్మెంట్ సర్క ల్్లలో, 

"ప్రప్ణాళ్లక్లో వైఫలూ ం విఫలమయేూ  ప్రప్ణాళ్లక్" అనే 

స్తమెత. కానీ ప్రప్ణాళ్లక్లో దేవుడు అంతమ వాస్తతశ్చలిప గా 



(Nehemiah 4:19-20) "At that time, I also said to the people, 

'Have every man and his helper stay inside Jerusalem at 

night so they can serve us as guards by night and workmen 

by day.'" (Nehemiah 4:22) You see, Nehemiah had the 

fellowship drawn in tighter. He said, "We're going to have 

a trumpeteer and whenever you hear that trumpet, 

everybody come together because we need to be together 

for safety." Then he said, "Those of you who have been 

living outside the wall, you come and live inside." He did 

that for their protection and to keep them from hearing all 

that awful propaganda the enemies are spreading. 

Nehemiah had all the people come together because he 

knew that fellowship is a great antidote for 

discouragement.  

Like those Jews 2,500 years ago, all of us have trouble with 

rubble. I'd like to tell you that all of our problems would go 

away. They won't. We can hang in there together and we 

can build a great wall for God. "Let's encourage each other 

as long as it’s called today." … "And let us not forsake the 

assembly." (Hebrews 10:24-23) Let us be together 

whenever we possibly can. 

Ministry is messy. Isn't that profound? Deep, isn't it? 

Ministry is messy. Ministry is getting out there in the name 

of God where things have been destroyed and where things 

need to be built and lives need to be repaired and families 

need to be put back together. You can't have ministry 

without rubble. It's going to always be messy. And if 

Heaven had been afraid of getting messy, we'd sure be in a 

mess, wouldn't we? Because Jesus never would have come 

to this earth and packaged Himself in flesh. Ministry will 

always be costly, make us tired, and get us discouraged.  

We will always need to be motivated and pumped up to do 

more. You can't build something great for God without 

getting your hands dirty.  

 

Faithfulness means finishing. Satan's aim is to make the 

Christian a quitter. He just wants you to quit. He wants you 

to come down off the wall. “Therefore, my dear brothers, 

stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves 

fully to the work of the Lord, because you know that your 

labor in the Lord is not in vain.” (1 Corinthians 15:58) 

 

Are you discouraged? Have the catalysts of Satan been 

working on you? Have the circumstances been right for 

discouragement in your life? Have you allowed those 

internal causes to take root? You've got an awesome God, 

far more awesome than whatever problem you might have. 

Put your trust and faith in Him today.   
               AG Lesson #1329 August 31, 1997 by Steve Flatt 

ఉనే ంత కాలం అద కూడా చాలా బైబిల్. "విశా సం 

అంటే వరంి కోసం ప్రపార్ంాచడం, ఆపై గడుగు 

ప్టుట్యకోవడం." అద ఖచి్చ తంగా సరైనద. ఇద దేవున్స్ 

అవకాశల కోసం ప్రప్ణాళ్లక్ మర్యు సిదధం చేసోతంద. 

 

మన జీవిత్తలలో, మన చరా్న లలో లేదా మన 

దేశింలో రలుపులు తెరవమని దేవుడిని 

ప్పార్నథించకపోవడానిి గల కారణాలు: 

1. అతన వాటిన్స్ తెరవలేడన్స్ మేము 

భయప్డుునేా ము. కాబటిట్య, మేము ప్రపారనా చేయము. 

2. అతన చేస్తత డన్స్ మేము భయప్డుునేా ము. 

ప్రప్జల శ్ర్జరంగా, మనం దేవున్స్ అవకాశల కోసం 

సిదధప్డాలి. అతన మీ కోసం అదుు తమైన 

అవకాశలన క్లిగి ఉనేా డు, కానీ అవి వచ్చి నప్పప డు 

వాటిన్స్ సదా న్స్యోరం చేస్తకోవడాన్స్కి మీరు సిదధంగా 

ఉండాలి. పాఠం #1326 ఆరస్తట్య 10, 1997 

 

అధాూ యం 4 

ఆలోచన నండి చరూ  వరకు 

మీరు ఎరర్గలన్స్ కోరుకునే తోటి హానట  బాబిుంరర 

గుర్ంచ్చన క్థన మీరు ఎప్పప డూ విన్స్ ఉండక్పోవచుి . 

సమసూ  ఏమిటంటే అతన 16వ శ్త్వబపే్ప జరా నీలో 

న్స్వసించాడు మర్యు ఎవరూ ఎరరలేదు. కానీ హనట  

చాలా ప్రకియేటి్ ఫెలో. క్ృప్రతమ అవయవాలన 

రూపందంచడంలో చర్ప్రతలో మనకు తెలిసిన మొదటి 

వార్లో అతన ఒక్డు మర్యు విచేఛ దనం చ్చవర్ 

ప్రప్యతే ంగా కాకుండా మొదటి ప్రరప్రసిక ప్ని 

అయినప్పప డు అతన ఆ ప్న్స్ చేస్తతనేా డు. 

ఒక్ ర్టజు హనట  రెండు రెక్క లన రూపందంచాడు 

మర్యు అతన బవేర్యన ఆల్ప ట  శ్చఖర్గన్స్కి వెళ్లుడు. 

అతన దగువ మైదానాన్స్కి తీర్గన్స్కి ప్రప్యతే ంచాలన్స్ 

న్స్రణయించుకునేా డు. ఆల్ప ట ్లో కొన్స్ే  బలమైన 

అప్్ప్రడాఫ్ట్య్లు ఉనాే యి మర్యు అద ప్న్స్చేసినందున 

అతన మంచ్చ ఎంరక్ చేస్తకునేా డు. హనట  బాబిుంరర 

ఎగిర్పోయాడన్స్ బవేర్యా అంతటా వారతలు వచాి యి 

మర్యు ర్గజు అతన్స్న్స్ చూడటాన్స్కి వచిా డు. ర్గజు 

మర్యు అతన్స్ ప్ర్వారం వచ్చి నప్పప డు, వారు హనట  

తన విమానాన్స్ే  చూరంచడాన్స్కి మర్ంత 



 

Chapter 6 

THE INFLUENCE OF MONEY 

The book of Nehemiah is more than the story of a city in 

need of a wall. It is the story of a people in need of revival. 

It's a story worth our study because it tells us what we need 

to do in order to stay on fire or to get back on fire for God. 

As it does that, the book of Nehemiah warns us that if we 

are revived to do a great work for God, be ready! Satan is 

going to do absolutely everything he can to thwart us. He 

will raise up external opposition, people like Sanballat, and 

Tobiah, and Geshem and all of their allies. He will use 

ridicule, rumor and finally physical resistance in the form 

of terrorism to try to intimidate us from doing their work.  

The best way Satan thwarts a great work of God is not from 

the outside but from the inside. Just get the followers to 

fight among themselves. Have you ever stopped to think 

about the number of diversities and differences that Satan 

has exploited to get God's people not to get along? For 

example, he has used racial differences, cultural 

differences, differences in educational levels, generational 

strife and just about everything you can think of to divide 

God's people. But one of the oldest tensions that has 

existed among God's people is the difference between the 

rich and the poor. In fact, I believe the love of money has 

stalled more walls for God than all the hatred and 

opposition of the enemy put together. The love of money 

has hampered God's work more than any external force 

that you can name. One of the amazing things about life is 

we don't particularly want God to tell us how to do it; it's 

with the realm of finances. 

"Now the men and their wives raised a great outcry against 

their Jewish brothers. Some were saying, we and our sons 

and daughters are numerous. In order for us to eat and stay 

alive, we must get grain. Others were saying, we are 

mortgaging our fields, our vineyards, and our homes to get 

grain during the famine. Still others were saying, we've had 

to borrow money to pay the king's taxes on our fields and 

vineyards. Although, we are of the same flesh and blood as 

our countrymen and though our sons are as good as theirs, 

yet we have to subject our sons and daughters to slavery. 

Some of our daughters have already been enslaved but we 

are powerless because our fields and vineyards belong to 

others." (Nehemiah 5:1-5) 

This may be the first recorded labor strike. "We're not 

building the wall, we're stopping, and we’ve got a real 

problem."  

Basic complaints:  

1. The land is over-populated. They say we now have 

sons and daughters and refugees are moving in now 

సౌక్రూ వంతమైన ్సలాానే్స్  ఏర్గప టు చేయడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచారు, తదాా ర్గ వారు నదపై ఉనే  కొండపైకి 

వెళ్లురు. అద ఒక్ చెడ ా ఎంరక్ ఎందుక్ంటే, 

అప్్ప్రడాఫ్ట్య్లకు బదులుగా, నదపై డౌన్ప్రడాఫ్ట్య్లు 

ఉనాే యి. అతన పావురంలో ఉనే ప్పప డు, అతన ఒక్ 

ర్గయిలాగా నేరుగా నదలో ప్డిపోయాడు. ర్గజు 

న్స్రుత్వట హప్డాాడు, బిషప్ చలించ్చపోయాడు. మరుసటి 

ర్టజు చరి్ లో, బిషప్ లేచ్చ, మన్స్ష్ ఎరరడం దేవున్స్ 

ఉదేేశ్ం కాదన్స్ చెపాప డు. కాబటిట్య, హనట  తన రెక్క లన 

విసిర్గడు. అతన కొన్స్ే  నెలల తరా్గ త మరణించాడు. 

కానీ కొంతకాలం తరా్గ త చరి్  మరణించ్చంద. దాన్స్లోన్స్ 

హాస్తూ సప దమేమిటంటే, ఈర్టజు అద ఒక్ మూూ జయం 

యొక్క  దృశ్ూ ం. ఆ మూూ జయం చూస్వందుకు 

వెళ్ళువార్లో తొంభై శతం మంద అక్క డికి విమానంలో 

చేరుకుంటారు. 

 

నెహెమాూ  ప్పసతక్ం అనేద దైవభకి త మర్యు ప్రశ్దధరల వూ కి త 

యొక్క  హృదయం దాా ర్గ దేవుడు తన ప్రప్జలకు ఎలా 

ప్పనరుజ్జవ్నం తెచిా డు అనే క్థ. అతన ఒక్ దృష్ట్యన్స్ 

క్లిగి ఉనేా డు మర్యు ఏమి జరగాలో అంతకు మించ్చ 

చూడరలిగాడు. దృష్ట్య అనేద దేవున్స్ ప్రప్జలకు ఆధాూ తా క్ 

జ్జవితంలో ముఖూ మైన మర్యు ముఖూ మైన భారం. 

దరశ నం లేకుండా ప్రప్జలు నశ్చస్తత రన్స్ స్తమెతలు 

చెబ్బునేా యి. కానీ దురదృషట్యవశతూత , కొంతమందకి 

దృష్ట్య లేక్పోవడమే కాదు, కొంతమందకి దృష్ట్య 

ఉనే దాన్స్ే  చంప్డాన్స్కి కూడా ప్రప్యతే స్తతరు. 

(స్తమెతలు 29:18) 

నెహెమాూ కు కేవలం క్ల లేదు. అతన తన ప్రప్జలన 

తన క్లన స్తా క్ర్ంచేలా చేయరలిగాడు. దేవుడు 

సంతోష్ంచే విషయాల గుర్ంచ్చ ఆయన ప్రప్జలు క్లలు 

క్నే ప్పప డు దేవుడు గౌరవించబడాాడన్స్ నేన 

నముా ునేా న. నెహెమాూ  యెరూషలేముకు వెళ్లు 

గోడన ప్పనరే్ రా్ ంచడాన్స్కి అనమత, ఏర్గప టు 

మర్యు రక్ష్ణ పందాడు. అతన జెరూసలేం 

చేరుకుంటాడు. అతన ఆ గప్ప  నరరంలోకి ర్గవడం 

అదే మొదటిస్తర్. అతన నాలుగు నెలలు 

ప్రపార్ంాచాడు. అతన దాన్స్ గుర్ంచ్చ చాలా సంవతట ర్గలు 

క్లలు క్నేా డు. అతన చేయబోయే మొదటి ప్న్స్ 

ఏమిటి? అతన నేల రనే్స్ ం్ కొటట్యబోునేా డా? అతన 

గప్ప  సమావేశన్స్ే  రలుస్తతడా? అతన ఒక్ స్తతత 



that the wall is going up, they want to be a part of 

Jerusalem, and it's just harder to get food because there 

are too many people. 

2. We're having to mortgage our homes to get grain. We 

don't own our property anymore, and because we need 

grain and we are going into debt to survive.  

3. We are having to sell our children into slavery. We do 

not have food.  Our property has been foreclosed 

because of debt. The only remaining option is to sell 

our children into slavery rather than let them starve 

along with us.  

I don't believe that God intends for every one of His 

children to be rich in worldly goods. Neither does He want 

them to be in financial bondage.  

 

Causes: 

1. Famine. I don't know if drought was the problem. I don't 

know the circumstances, but there was a famine. Isn’t it 

interesting that Nehemiah had to build during tough times? 

Nehemiah had to build during a famine. Remember that the 

next time you have to do your ministry during difficult 

times. Don't whine about it, don't think God's not for it just 

because there are difficulties surrounding it. 

2. Taxation. They are still under the rule of Artaxerxes and 

so they are still subject to the king's tax. (v. 4) Nehemiah 

does not say one word about trying to get the tax lifted, 

does he? Scripture makes it clear that God's people should 

meet their obligations to government. "Render unto Caesar 

that which is Caesar’s." 

 3. Exploitation. Now the wealthy Jews would have 

resented that word. They would have claimed that they 

were just being good businessmen. In fact, they would have 

claimed, "Why, we're just being benevolent! We are 

finding ways to finance our brothers." They claimed that 

they were being benevolent. The fact is they were charging 

an exorbitant annual interest rate and some of the poor 

among the Jews had to sell their sons and daughters into 

slavery. “We are only charging the standard business 

practice rate. There's nothing wrong with a fellow making 

a buck, is there? In fact, we find that age-old adage, "the 

rich are getting richer, and the poor are getting poorer." 

(Nehemiah 5:7) The rich are the ones responsible.  

Nehemiah can't do anything about the famine—God will 

have to take care of that. Nehemiah's not going to do 

anything about the taxation, but he will do something about 

the exploitation. "When I heard their outcry and these 

charges, I was very angry." (Nehemiah 5:6) Look at that! 

Why is he so angry? It really was common business 

practice among the people. You lend money, you charge 

interest rates. So, if they have to sell their kids into slavery, 

it's their problem, not mine.  

మర్యు రంపాన్స్ే  తీసివేసి, వెళ్లళ నప్ప టి నండి 

న్స్రా్గ ణాన్స్ే  ప్రపారంభిస్తతడా? "నేన జెరూసలేంకు 

వెళ్లళ న మర్యు అక్క డ మూడు ర్టజులు ఉండి, 

ర్గప్రతపూట కొంతమంద మనషుూ లతో బయలుదేర్గన. 

జెరూసలేం కోసం దేవుడు నా హృదయంలో ఏమి 

ఉంచాడో నేన ఎవర్ీ చెప్ప లేదు." (నెహెమాూ  2: 11-12) 

మూడు ర్టజులోు , అతన ఏ ప్న్స్ చేయడు. ఇప్పప డు ఆ 

మూడు ర్టజులు ఏం చేస్తతనేా డు? అతన కొంచెం 

విప్రశంత తీస్తకుంటునేా డన్స్ మీరు 

అనకుంటునాే ర్గ? అతన దేవున్స్తో "ఒంటర్గా" 

రడిపాడా? 

స్లప్రతం 1. ఒక్ వూ కి త వూ కి తరతంగా లేన్స్ దాన్స్న్స్ 

బహిరంరంగా కొనస్తగించలేడు. 

నెహెమాూ  యెరూషలేముకు వచి్చ నప్పప డు, దేవుడు 

అతన్స్ హృదయంపై ప్న్స్ చేస్లత నే ఉనేా డు. దేవుడు 

అక్క డ ఉనే ందున అతన ఇప్పప డు ఏమి చేయాలో 

ఖచ్చి తంగా అతన్స్ మనస్తట లో ఉంచాడు. కొంతమంద 

A వూ కి తతా ం 11వ వచనాన్స్ే  చదవి, "నెహెమాూ  మొదటి 

కొన్స్ే  ర్టజులు ఏమీ చేయలేదు" అన్స్ చెబ్బత్వరు. 

బదులుగా, ఇద అన్స్ే టిక్ంటే ముఖూ మైన ప్న్స్. దేవుడు 

కోరుకునే దే త్వన చేస్తతనేా నన్స్ 

న్స్శి్ యించుకునేా డు. అతన ఒక్క  ఇటుక్న కూడా 

వేయలేదు, కానీ ఈ మొదటి కొన్స్ే  ర్టజులు దేవున్స్ నండి 

సప షట్యమైన న్స్ర్గధ రణ కోసం రడిరనందున అవి చాలా 

విలువైనవి. 

"యెరూషలేము కొరకు దేవుడు నా హృదయములో ఏమి 

ఉంచాడో నేన ఎవర్ీ చెప్ప లేదు." నెహెమాూ  అక్క డికి 

చేరుకున్స్ తన ప్రపారనా సమయాన్స్ే  కొనస్తగించ్చనప్పప డు, 

దేవుడు అతన్స్కి సర్గాా చేయవలసిన ్జాానానే్స్  ఇచిా డు. 

మనం జ్యమ్ట  1:5లో చదవిన దాన్స్కి అతన క్టుట్యబడి 

ఉనేా డన్స్ నేన అనకుంటునేా న; "మీలో ఎవర్ైనా 

్జాానం లోరస్వత, అడరండి. నేన మీకు ఇస్తతన." 

నెహెమాూ  కేవలం యెరూషలేములో ఒక్ గోడ క్టట్యడాన్స్కి 

మాప్రతమే లేడన్స్ గురుతంచుకోండి. అతన ఆధాూ తా క్ 

నాయకుడు, కానీ మీరు మొదట ఆధాూ తా క్ ప్పరుషుడు 

లేదా స్తస్తత కాకుండా ఆధాూ తా క్ నాయకుడిగా ఉండలేరు. 

బిజ్జ అనేద ఎప్పప డూ దైవభకి త కాదన్స్ ఈ తరం 

నేరుి కోవాలి. ఏకాంతంలో ఒక్ వూ కి త బహిరంరంగా 

నాయక్తా ం వహించే హకుక న పందుత్వడు, 

ఎందుక్ంటే ఒక్ వూ కి త అతన లేదా ఆమె వూ కి తరతంగా 



Reasons for outrage: 

1.   The wealthy Jews were violating God's law. God had 

said, "If you lend money to one of my people among 

you who is needy, do not be like a moneylender, charge 

him no interest." (Exodus 22:5) It was the law of God 

that an Israelite could not charge interest to money 

loaned to a fellow Israelite in need. That was the law. 

No ifs, ands and buts! It was repeated in Leviticus and 

again in Deuteronomy 23:19-20 "Do not charge your 

brother interest, whether on money or food or anything 

else that may earn interest. You may charge a foreigner 

interest, but not a brother Israelite. So that the Lord 

your God may bless you in the land you are entering to 

possess." Now, you may not understand the 

differentiation. But God said, "I am intentionally 

setting up a very peculiar economic system. For one 

thing, I'm telling you not to work on the seventh day. I 

want the whole world to notice that you can just take it 

easy. You rest, you relax, and you praise me. I want the 

world to notice that you don't even charge interest to 

your own brother. Then I bless you far more 

abundantly than all those other nations. They'll sit up 

and say, 'How on earth do you figure that?'" It must be 

the power of an awesome God. They would be so 

genuinely benevolent and yet they would have the 

greatest return among all peoples. That was the law! 

Hundreds of years after that law had been written, the 

Jews were ignoring it. Nehemiah was angry because 

they were violating God's law, 

2. God's people were also being violated. It was just 

simply abuse of the Golden Rule. Nehemiah realized it 

wouldn't do much good to build a wall to protect the 

people from the enemy if the enemy were on the inside. 

Nehemiah was angry because he knew God was angry. 

So, what does he do?  

He says, "I pondered them in my mind." (v. 7) He 

doesn't just immediately get mad and go blow off 

steam. He follows James' and Paul’s admonition "Let 

every man be swift to hear, slow to speak, and slow to 

wrath." (James 1:19) "Be angry and sin not." 

(Ephesians 4) Slow to wrath, slow to anger and not sin. 

He stops and considers the best thing to do.  “I 

pondered them in my mind and then accused the nobles 

and officials. I told them you are exacting usury from 

your own countrymen. So, I called together a large 

meeting to deal with them and said, 'As far as possible, 

we have bought back our Jewish brothers who were 

sold to the Gentiles. Now you are selling your brothers 

only for them to be sold back to us.' They kept quiet 

because they could find nothing to say." (v. 7-8) You 

see what Nehemiah is stating about the problem? He 

said, "When we came back here to rebuild this wall one 

of the things, we wanted to do is free our own brethren, 

లేన్స్ వాటిన్స్ బహిరంరంగా కొనస్తగించలేరు. 

 

స్లప్రతం 2. బాగా సిదధం చేయండి. 

"నేన గోడన ప్ర్శీలించడాన్స్కి వెళ్లళ న." "ఎగ్ామిన" 

అనే ప్దం హీప్రూ వైదూ  ప్దం, ఇద గాయాన్స్ే  

ప్ర్శీలించడాన్స్ే  వివర్ంచడాన్స్కి 

ఉప్యోగించబడింద. అద ఎంత దారుణంగా ఉందో 

చూడాలనకునేా డు. అతన తన మనస్తట లో 

సప షట్యమైన చ్చప్రత్వన్స్ే  పందాలనకునేా డు. ఇద 

చెడదాన్స్ అతన వినేా డు. ఇద చాలా ఘోరంగా ఉంద, 

అతన గోడ చుట్యట్య  తన మంట్్న తొక్క లేక్పోయాడు. 

ఆ సమయంలోనే ప్రపాజెక్ ట్య ప్ర్మాణం న్స్జంగా 

మున్స్గిపోుందన్స్ నేన అనకుంటునేా న. మొతతం 

గోడ ధా్ ంసమైంద, గేటుు కాలిపోయాయి. చేయవలసిన 

ప్న్స్ యొక్క  ప్ర్ధిన్స్ చూసి, అద ఒంటర్గా చేయలేమన్స్ 

నెహెమాూ కు తెలుస్త. 

"నేన సా్త ర్జ చేస్తతనే ద తప్ప  నా దరరా ఏ కొండలు లేవు; 

ర్గప్రత, నేన లోయ దాా రం గుండా నక్క ల బావి మర్యు 

పేడ దాా రం వైప్పకు వెళ్లు, ధా్ ంసమైన జెరూసలేం 

గోడలన మర్యు దాన్స్ దాా ర్గలన ప్ర్శీలించాన. 

అగిే  దాా ర్గ నేన ఫంటెన గేట్ మర్యు కిం్ట  పూల్ 

వైప్ప వెళ్లళ న, కాన్స్ నా మంట్్కి వెళళ డాన్స్కి తగినంత 

్సలాం లేదు, కాబటిట్య, నేన ర్గప్రతకి గోడన ప్ర్శీలిస్లత  

లోయ పైకి వెళ్లళ న, చ్చవరగా, నేన వెనకిక  తర్గి తర్గి- 

లోయ దాా రం గుండా ప్రప్వేశ్చంచారు, నేన ఎక్క డికి 

వెళ్లునో, ఏమి చేస్తతనేా నో అధికారులకు తెలియదు, 

ఎందుక్ంటే నేన యూదులతో, యాజకులతో, 

ప్రప్భువులతో లేదా అధికారులతో లేదా ప్న్స్ చేస్వ 

ఇతరులతో ఏమీ చెప్ప లేదు." (నెహెమాూ  2:13-16) 

 

దేవున్స్తో తన సమయం దాా ర్గ మళ్లు ధ్ృవీక్ర్ంచబడిన 

నెహెమాూ  ప్ర్సితాన్స్ ప్ర్శీలించాడు. ఈ సమయంలో 

గోడ గుర్ంచ్చ నెహెమాూ  నేరుి కునే దంత్వ, అతన 

వినే  క్థల దాా ర్గ నేరిు కునేా డన్స్ గురుతంచుకోండి. 

కాబటిట్య, మూడు ర్టజుల తరా్గ త అతన అరధర్గప్రత ఒక్ 

చ్చనే  బృందంతో బయటకు వెళ్లతడు. అతన తనపై 

లేదా తన క్లపై అనవసరమైన దృష్ట్యన్స్ 

తీస్తకుర్గకుండా గోడన సౌక ట్ 

చేయాలనకుంటునేా డు. 

నెహెమాూ  ప్ర్యిా నండి వస్తతనేా డన్స్ గురుతంచుకోండి, 

అక్క డ అతన రెండవ ్సా్తనంలో ఉనే  వూ కి త. అతన 



and so we bought back those who were enslaved. Now 

because of the burden you are putting on your fellow-

countrymen, they are having to sell their children again 

to these foreigners and now we are going to have to 

buy them back again." Notice the end of verse 8, they 

couldn't say anything because it was true. It's the truth! 

No excuse, no defense. 

Corrective action: 

1.   Stop extracting usury. "So, I continued. What you are 

doing is not right. Shouldn't you walk in the fear of our 

God to avoid the reproach of our Gentile enemies? I 

and my brothers and my men are also lending the 

people money and grain, but let the exacting of usury 

stop." (v. 9-10) 

 

Nehemiah says, "You are deliberately disobeying the 

will of God." The issue here isn't interest rates, the 

issue here is your lack of interest in the word of God. 

"Shouldn't you walk in the fear of God?" One of the 

great temptations in any generation is allowing the rich 

and the powerful among God's people to live outside 

His will and just letting it ride because we are afraid. 

We tend to change that to “shouldn't you walk in the 

fear of the wealthy?” 

That wasn't Nehemiah's mindset. Nehemiah 

remembered this one key fact we all need to remember. 

He remembered it was all God's money. He remember-

ed that God's the one who owns the cattle on a thousand 

hills. Nehemiah knew where the power was and he 

would not wink at the sin of those who deliberately 

disobeyed the Lord regardless of the size of their bank 

account. 

Some people, when they see someone doing something 

wrong are tempted to coddle, counsel, nurture, or look 

the other way. They didn't want to run them off or 

make them mad.   Our God is not pleased when we take 

our time dealing with wrong that way. “Brothers, if 

someone is caught in a sin, you who are spiritual 

should restore him gently. But watch yourself, or you 

also may be tempted.” (Galatians 6:1) But many of us 

say, "Look, you know it's wrong, I know it's wrong, 

God knows it's wrong, so just stop it! Just quit!" When 

we make long-range plans to deal with wrong, we set 

ourselves up for moral failure.  

You give any one long enough and they will find a way 

to rationalize that whatever they are doing is right. The 

sands of time will erode the fine edge of God's sword, 

and we will wallow in our sin. Nehemiah knew there 

wasn't time to set up a commission or a committee to 

come up with a solution. It was time to step up and grab 

the bull by the horns and just say, "STOP"! It's wrong! 

2.  Make it right. "Give back to them immediately their 

అరతహషసత ర్గజు నండి ప్ర్వారంతో వస్తతనేా డు. 

అతన వస్తతనేా డన్స్ అందర్ీ తెలుస్త. నెహెమాూ  తన 

దార్లో ఉనేా డన్స్ వినే ప్పప డు వూ తర్నక్త వెలుువెతతడం 

ప్రపారంభించ్చంద, (ఈ పాఠం ముగింప్పలో ఆ వూ తర్నక్త 

స్ టిీక్ర్ంచబడుుందన్స్ మర్యు అద 

బయటప్డుుందన్స్ మేము చూడబోునేా ం.) కాబటిట్య, 

నెహెమాూ  వీలైనంత న్స్శ్శ బంేగా ఒక్ ప్రప్ణాళ్లక్న సిదధం 

చేస్తకుంటునేా డు. వూ తర్నక్తన తగింాచడాన్స్కి, 

ఎందుక్ంటే ఈ తెలివైన వూ కి త తన ప్రప్ణాళ్లక్ ప్రపారంభ 

దాా రంలో న్స్లిచ్చపోవాలన్స్ కోరుకోలేదు. గప్ప  

నాయకులు తమ ప్రప్ణాళ్లక్లన అకాల మరణం నండి 

కాపాడుకుంటారు. మంచ్చ ఆలోచనన ప్రప్చారం 

చేయడం క్ంటే మంచ్చ ఆలోచనన చంప్డం స్తలభం. 

స్లప్రతం 3. గప్ప  ఆలోచనలు మీవి లేదా నావి కావు. వారు 

మా వారు 

• మీ వూ కుతలతో పాలుప్ంచుకోండి. 

క్లలు క్నే  తరా్గ త, అనచరులన క్లిగి ఉండటం 

చాలా ముఖూ ం. ఆయన క్లన ప్రప్జలు ఆదర్స్వత తప్ప  

గోడ క్టట్యడం స్తధ్ూ ం కాదు. నెహెమాూ  వార్తో 

మాటాుడాడు. "అప్పప డు నేన వార్తో అనేా న, 

మేము ప్డుునే  ఇబీ ందులన మీరు 

చూస్తతనేా ర్గ?" "జెరూసలేం శ్చథిలావసలాో ఉంద 

మర్యు దాన్స్ దాా ర్గలు అగిే తో కాలిపోయాయి. 

జెరూసలేం గోడన ప్పనరే్ రా్ దేాం రండి, మనం 

ఇక్పై అవమానం చెందము" అన్స్ అతన్స్ 

అనచరులుగా ఉండే ప్రప్జలకు ఇవి మొదటి 

మాటలు. (నెహెమాూ  2:17) అతన అక్క డ నడవలేదు 

మర్యు ఇలా అనేా డు, "ఓడిపోయిన సమూహము. 

ఈ గోడ ఎందుకు ప్పనరే్ రా్ ంచబడలేదు? మీరు 90 

సంవతట ర్గలకు పైగా ఇక్క డ ఉనాే రు. మీకు 

ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ ప్రప్త అవకాశ్ం ఉంద. . దాన్స్ే  పూర్త 

చేయడాన్స్కి నేన దేవుడిచే ప్ంప్బడాాన మర్యు 

దాన్స్న్స్ ప్పనరే్ రా్ ంచే వరకు నేన మీ కేస్తన 

కొనస్తగించబోునేా న." అతన చెరప ంద కాదు. 

బదులుగా, అతన తన ప్రప్జలతో మర్యు 

అవసర్గన్స్ే  గుర్తంచాడు. అతన "మేము, మేము, 

మర్యు మేము." నెహెమాూ  చెరప న ముఖూ మైన 

విషయాలు అవే. "మేము అవమానంలో ఉనేా ము, 

రండి మనం గోడన ప్పనరే్ రా్ దేాం, మర్యు మేము 

ఇక్పై అవమానంలో ఉండము." 



fields, their vineyards, olive groves and houses and 

also the usury you are charging them. The hundredth 

part of the money, grain, new wine and oil." 

(Nehemiah 13:11) He says I want you to give back 

what you took that deliberately violated God's law. 

Repentance demands the righting of wrong whenever 

that is possible. Remember the story of Zacchaeus?  He 

was a tax collector and undoubtedly took money he 

shouldn't have taken. He declared, I'm going to give 

back four times to those I have wronged and half of 

what is left over, I'm going to give to the poor and Jesus 

told him, "Today, salvation has come to this house." 

3.   Make a promise. "We will give it back they said and 

we will not demand anything more from them. We will 

do as you say. Then I summoned the priests and made 

the nobles and officials take an oath to do what they 

had promised." (Nehemiah 5:12-13) Once you stop and 

make it right, you need to make a vow to stop doing it. 

Nehemiah had these officials make a public statement 

of their intent to do what was right. It was valuable then 

and it is just as valuable today. It's not to say that we'll 

never fall a victim to temptation again, but it is saying 

it is my absolute intent that it will not happen again. 

4.    Make yourself a personal example. Nehemiah was 

appointed governor over Judah. (v. 14) The prior 

governors had placed these heavy burdens on the 

people. (v. 15) Nehemiah did differently. He didn't 

even accept a salary. He said he would not take the 

money that was allotted to him for the king's table. 

"But despite that, I still fed daily a hundred and fifty 

Jews plus others that came from the surrounding 

territories." (Nehemiah 5:17-18) He said I just did that 

on my own. He did that not to brag, but simply to say 

I'm making myself an example of a charitable and 

generous non-exploiting person. He made himself an 

example. 

Principles: 

1.   It is easier to criticize than to confront. It's a challenge 

face to face to tell the sinner to quit sinning. We know 

people who are not living according to God. I'm not 

talking about people just falling victim to temptation. 

Some people say, "let him who is without sin cast the 

first stone." I'm not talking about all of us who struggle 

daily, fall, repent and we confess and by God's grace 

get back. I'm talking about people who are spitting in 

the face of God. They know it, we know it, and God 

knows it. Our silence allows their lives to be destroyed 

and allows God's name to be slandered. It is a lot easier 

to gossip about folks we think are doing wrong than to 

confront; but, we sin against them and God.  

Back in 1894, the Baltimore Orioles were playing the 

Boston Red Sox in Boston. John McGraw played for 

the Baltimore Orioles. You may have heard of him. He 

• సమసూ పై దాడి చేయడాన్స్కి ప్రప్జలన 

ప్రపేర్నరంచండి. 

నెహెమాూ  దాన్స్తో గుర్తంచడమే కాదు. ప్రప్జలన 

చైతనూ ప్రుస్తతడు. అతన, "మనం ప్డుునే  

ఇబీ ందులన మీరు చూస్తతనేా ర్గ? యెరూషలేము 

శ్చథిలావసలాో ఉంద మర్యు దాన్స్ దాా ర్గలు అగేి తో 

కాలి బడాాయి. రండి, యెరూషలేము గోడన 

ప్పనరే్ రా్ దేాం, మర్యు మనం ఇక్పై అవమానం 

చెందము." (నెహెమాూ  2:17) నెహెమాూ  ఇక్క డ 

అదుు తమైన ప్న్స్ చేస్తతనేా డు. దశబేాలు, 

దశబేాలుగా ప్రప్స్తతతం ఈ గోడ శ్చథిలావసకాు 

చేరుకుంద. ప్రప్జలు తమ జ్జవితంలో ప్రప్తర్టజూ దాన్స్ 

దాా ర్గ నడిచారు మర్యు కొంతకాలం తరా్గ త వారు 

దాన్స్కి అలవాటు ప్డాారు. ఇద అంత చెడదా కాదు. 

ఇద అంత అసహూ ంగా లేదు. అద అంత పెద ే

విషయం కాదు. న్స్జాన్స్కి ఆ శ్చథిలావసకాు చేర్న గోడన 

జనం చూడలేదు. నెహెమాూ  వార్న్స్ మళ్లు చూస్వలా 

చేశడు. అవసర్గలన నొకిక  చెప్ప డాన్స్కి ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాలన ఉప్యోగించడం దాా ర్గ 

అతన దాన్స్న్స్ చేస్తతడు. ఈ ్సలాం శ్చథిలావసలాో 

ఉందన్స్, మంటలతో కాలిపోయిన దాా ర్గలు, మేము 

అవమానంలో ఉనేా మన్స్ ఆయన అనాే రు. 

ప్రప్స్తతత ప్ర్సిుాలపై ప్రప్జలు అసంతృరత చెందనంత 

వరకు మారుప  ఎప్పప డూ జరరదు. మీ వాూ పారం, 

పాఠశల, చరి్ , కుటుంబం మర్యు జ్జవితంలో ఇద 

న్స్జం. ఒక్ వూ కి త దేన్స్తోనైనా క్లిసి వెళుడాన్స్కి సంతృరతగా 

ఉనే ంత కాలం, విషయాలు ఎప్ప టిీ మారవు లేదా 

మెరుగుప్డవు. నెహెమాూ  ఇలా అనేా డు, "ఇద ఎంత 

ఘోరంగా ఉందో మీరు చూడాలనకుంటునేా న." 

యెరూషలేములో ప్ర్సితా ఎంత ఘోరంగా ఉందో, 

యూదులు దాన్స్తో ఉదాస్తనతతో సంతృరత చెందారు. 

నెహెమాూ  వార్ ్బెల ుండర ున తీసివేసి, "ఏయ్, మనం 

ఎక్క డ ఉనాే మో మర్యు మనం ఎక్క డ ఉండాలో 

బాగా చూస్తకోండి" అన్స్ చెపాప డు. 

అతన ఉప్యోగించే ప్రపేరణన రమన్స్ంచండి. 

ప్రప్ప్ంచమంత్వ నవుా తూ, "ఆ పేద యూదులు, వారు 

న్స్జమైన దేవుణిణ ఆర్గధిస్తత రన్స్ వారు చెపాప రు, వారు తమ 

నరరం చుట్యట్య  గోడన కూడా ప్పనరే్ రా్ ంచలేరు, వారు 

తమ దేవుడు సరా శ్కి తమంుడన్స్, వార్ ప్విప్రత ్సలాానే్స్  



went on to become a famous manager later, but he got 

in a fight with the third baseman from Boston. The 

fight escalated and the benches cleared and there was 

a big brawl. Then a fight broke out in the stands and 

the fans began to fight, it even spilled over into the 

field. Somehow, in the midst of that melee a fire got 

started and burned the stadium to the ground. In fact, 

before they could get it under control, it burned down 

107 buildings in downtown Boston. It all started when 

two guys got into a fight and nobody said, "Stop It." 

That's how sin works. The Bible can't take place where 

sin is ignored. 

2.   It is easier to confess sin than correct it. It's easier to 

confess wrongs than it is to be driven to change it for 

the better. The word "repentance" means "turn." It 

means to turn 180 degrees. It means to change 

direction and as you change direction, you go back and 

make it right. If you are guilty of gossip, stop 

gossiping. Turn and apologize to those you have 

offended. Retract what should not have been said. If 

you are guilty of fraud, stop, turn around and return 

that which you have defrauded to your victims. Don't 

misunderstand. I have a great appreciation for 

confessing sin. It's not an easy thing to confess and the 

first step in turning around, repenting, is confession. 

But it takes more. 

It takes courage, conviction and accountability. That's 

why Nehemiah made those nobles and officials make 

a promise in front of all those people. You need people 

who love you that you trust enough to say this is the 

sin I am struggling with. I want to make it right by 

God's power and grace. Would you hold me 

accountable? I think that is at the heart of James 5:16 

about confessing your sins one to another. 

3.   It's easier to stay with the program than to focus on 

people. A church work or program is almost a dirty 

word. Let me tell you something, programs are worth-

while. They are wonderful. Going back to Nehemiah, 

chapter 3, organization is essential to God's work. But 

programs are useful only as they benefit and bless 

people. Nehemiah believed in the value of this building 

program, didn't he? Remember at the very threat of 

death to some of the workers, what does Nehemiah 

say? "The program is not going to stop. We'll work 

with a spear in one hand and a shovel in the other. Let's 

keep going. Nobody's going to stop us from building 

this wall." Why? Because he knew that that was best 

for the people. If they were intimidated and paralyzed 

by their fear, that is the worse thing that could happen 

to them. 

 

But construction on the wall stopped because of the 

grievances of the people. Nehemiah called a meeting 

because the one thing that could stall the rebuilding of 

కూడా రక్షించలేరన్స్ వారు చెపాప రు. " మేము 

అవమానంలో ఉనేా మన్స్ నెహెమాూ  చెరప నప్పప డు, ఇద 

ప్రప్జల ప్టు మాప్రతమే కాదు, వార్ దేవున్స్పై వాూ ఖ్యూ నం. 

అతన్స్ చ్చనే  ప్రప్సంరంలో అతన్స్ అంతమ ఆక్రణి 

దేవున్స్ మహిమన ఆక్ర్ంిచ్చంద. 

జ్జవితంలో గప్ప  ప్రపేరణ బాహూ మైనద కాదు, 

అంతరతామైనద కాదు. ఇద శశా్ తమైనద. 

ప్రపేరణ యొక్క  అతూ లప  మర్యు అతూ ంత త్వత్వక లిక్ 

రూప్ం బాహూ  ప్రపేరణ, అతూ లప మైనద: మీరు దీన్స్ే  

చేస్వత, నేన మీకు ఇస్తతన. మేము దాన్స్న్స్ మా రలులపై 

ఉప్యోగిస్తతము, కాదా? వారు చాలా అప్ర్ప్కా్ ంగా 

ఉనాే రు-మీరు బాగుంటే, నేన మీకు ఇస్తతన. నెహెమాూ  

ఎలాంటి బాహూ  ప్రపేరణన ఉప్యోగించలేదు. 

అంతరతా ప్రపేరణ కొంచెం గప్ప ద. నెహెమాూ  "మేము 

అవమానంలో ఉనేా ము. అద మీ హృదయాన్స్ే  

గాయప్రచలేదా?" కానీ అతన న్స్జంగా వార్న్స్ 

చేయమన్స్ రలుస్తతనేా డు, వార్ శశా్ తమైన ప్రపేరణన 

గురుతంచుకోవడమే. అతన చెపాప డు, "జెరూసలేం గోడ 

అవమానక్రమైనద." అద ఇప్పప డు మనం కాదు, "దేవున్స్ 

న్స్వాస ్సలాం" అయిన జెరూసలేం. “దేవున్స్ నామాన్స్కి 

అవమానం క్లరకుండా దేవున్స్ మహిమ కోసం 

ప్రపాకార్గన్స్ే  ప్పనరే్ రా్ దేాం” అనేా డు. 

మీరు పాలుప్ంచుకోవడాన్స్కి అుూ నే త ప్రపేరణ 

ఏమిటంటే, దేవున్స్ కోసం ప్న్స్ చేయడం, మీరు ఏమి 

చేసినా గురుతంచుకోండి, మీరు దాన్స్న్స్ ప్రప్భువు కోసం 

చేస్తతరు. మీరు చెపేప ద లేదా చేస్వద ఏదైనా, మీరు 

దేవున్స్ మహిమ కోసం మర్యు ప్రప్భువు కోసం చేస్తతరు. 

మీరు ఆ ప్రమారా్గనే్స్  మీ మనస్తట లో ఉంచుకోరలిగితే, 

మీరు లేక్పోతే చేయరలరన్స్ మీరు అనకునే దాన్స్క్ంటే 

ఎకుక వ చేస్తతరు. గప్ప  ప్రపేరణ అంతరతా లేదా 

బాహూ మైనద కాదు, అద శశా్ తమైనద. 

• పందండి మర్యు వూ కి తరత క్థనం లేదా స్తక్ష్ూ ం 

ఇవా ండి 

18వ వచనాన్స్ే  చూడండి: "నాపై నా దేవున్స్ 

దయరల హసతం గుర్ంచ్చ మర్యు ర్గజు నాతో 

చెరప నదాన్స్ గుర్ంచ్చ నేన వార్కి చెపాప న." 

(నెహెమాూ  2:18) "విచారణలు ఎంత చెడవాి అనే 



the wall was hurting people. Does your heart hurt over 

the things that break God's heart? Do you grieve over 

that which grieves God? Are you hurting because of 

sin? The Lord invites you to come to Him, put your trust 

in Him and obey His Word. AG Lesson #1330 September 7, 

1997 by Steve Flatt 

 

 

 

Chapter 7 

OPERATION INTIMIDATION 

 

Back in 1975, one of the scariest movies I ever saw came 

out called "Jaws", a great white killer shark. The 

newspapers recorded that beach tourism went way down 

during the popular run of the movie. The next year 

everybody went back to the beach, everybody was fine. But 

three years later, they came out with "Jaws II", the sequel. 

The advertisement for that movie said, "Just when you 

thought it was safe, terror returns to the beach."  

 

It seems like in our lives sometimes, just when everything 

seems to be going well, disaster hits. Someone or 

something threatens you.  

 

Jerusalem is the city where God chose to dwell. God's 

temple was there. God's people were there. Nehemiah had 

come from Babylon intent on rebuilding the wall because 

God had called him to do so. The wall around the city not 

only fortified the city and protected it from the enemy 

attacks, but it symbolically stood for something. It stood 

for strength and it stood for the honor of the people there—

in fact, the honor of God. So, for the wall of Jerusalem to 

lie in ruins was an insult to God's people and as far as they 

were concerned, that was an insult to God Himself. 

Nehemiah wept and prayed that God would use him to go 

and rebuild the wall. God answered that prayer and 

Nehemiah rallied the people, he motivated them, he organ-

ized them and got to work about 450 B.C or so. Everybody 

was working well together and getting along good, 

enthusiastically doing the work of the Lord. Everything 

was going along great until Sanballat, Tobiah and Geshem 

came and tried to undo Nehemiah's plan.  

 

These guys ridiculed the workers, made fun of them, and 

dampened their spirits. In fact, they threatened to storm the 

city and attack them and kill them. They tried to scare them 

to death. So, Nehemiah prayed to the Lord for strength and 

he prepared the people for battle. He prepared them to 

defend themselves. When those enemies saw how strong 

an army God's people made, they backed off. They said that 

they'll not attack those people. So, everybody got back to 

work and everybody was fine and all was well. Right? 

The wall is almost finished. In fact, the only thing left to do 

న్స్వేదక్న నేన వినేా న. దాన్స్ గుర్ంచ్చ నేన 

నాలుగు నెలలు ప్రపార్ంాచాన. నేన ఎంత ఎకుక వగా 

ప్రపార్ంాచానో, సమాధానంలో భారం కావాలన్స్ దేవుడు 

నా హృదయంలో ఉంచాడు. అతన ననే  దీన్స్కి 

రలిచాడు. ప్రపాజెక్ ట్య. అతన ర్గజుతో తలుప్ప 

తెర్చాడు, నాకు సదుపాయం మర్యు రక్ష్ణన 

కూడా అందంచాడు." 

స్లప్రతం 4: ప్రప్జలు ప్రప్జలన అనసర్స్తతరు, 

కారూ ప్రక్మాలు కాదు. 

సా యంగా, ప్రపోప్రగామ్్లు చలుగా మర్యు శుప్రభమైనవి, 

కానీ వూ కుతలన వార్తో ఉంచుత్వయి మర్యు 

అక్సా్త ుతగా మీరు ప్రప్యోజనం మర్యు అభిరుచ్చన్స్ 

పందారు. మార్ట్యన లూథర కిం్ అమెర్కా రమనాన్స్ే  

మార్ని  తన అదుు తమైన ప్రప్సంరం చేసినప్పప డు, 

అతన న్స్లబడి "నాకు ఒక్ కారూ ప్రక్మం ఉంద" లేదా 

"నాకు ఒక్ సంస ా ఉంద" లేదా "నాకు ఒక్ ఎజెండా 

ఉంద" అన్స్ చెప్ప లేదు. అతన ఉంటే, మేము అతన్స్ 

గుర్ంచ్చ ఎప్పప డూ వినలేము. బదులుగా, అతన 

చెపాప డు, "నా రలులు జార్య్ాలోన్స్ ఎప్రరటి మటిట్య 

కొండలలో తెలుటి రలులతో చేులు క్లిర నడవాలన్స్, 

"నాకు ఒక్ క్ల ఉంద," అతన్స్ సా ంత క్థ. ఈ క్థ 

వినే ప్పప డు, వారు వినేా రు మర్యు వారు 

అనసర్ంచారు. 

 

మీకు మీ చరి్ లో ప్ర్చరూ  కోసం వాలంటీరుు 

అవసరమైతే, లేచ్చ, "ఈ ప్ర్చరూ లో సహాయం 

చేయడాన్స్కి మాకు వాలంటీరు అవసరం ఉంద" అన్స్ 

ప్రప్క్టించడమే టేక్రున పందకుండా ఉండేందుకు 

న్స్శి్ యమైన మారంా. ఇద చాలా చలుగా మర్యు చాలా 

వైదూ ప్రంగా అన్స్రస్తతంద, కానీ మీరు ఆ మంప్రతతా  

శఖలో హృదయపూరా క్ంగా ఉనే  వూ కి తన్స్ ప్రప్జల 

ముందు ఉంచారు మర్యు వారు ఎందుకు 

పాలాొంటునేా ర్ట మర్యు దాన్స్ నండి వారు ఏమి 

పందుత్వర్ట ఆ వూ కి త చెప్ప న్స్వా ండి మర్యు వూ కుతలు 

సహాయం చేయడాన్స్కి వరుసలో ఉంటారు. ఎందుక్ంటే 

ప్రప్జలు ప్రప్జలన అనసర్స్తతరు, కారూ ప్రక్మాలన కాదు. 

నెహెమాూ  లేచ్చ న్స్లబడి, "నా క్థన మీకు చెపాతన" 

అనేా డు. ప్రప్జలు అనసర్ంచడాన్స్కి సిదధంగా 

ఉనాే రు. వాసతవాన్స్కి, 18వ వచనం ముగుస్తతంద, వారు 

ఇలా సమాధానమిచాి రు, "మనం ప్పనరే్ రా్గ ణాన్స్ే  

ప్రపారంభిదేాం, కాబటిట్య వారు ఈ మంచ్చ ప్న్స్న్స్ 



is to hang the doors and the gates. But guess who comes 

back for the sequel? That's right! Those same three guys. 

Just when it appears to be safe, here come these enemies 

again ready to attack again and to try to undo God's plan. 

Our world today has enemies of God. God still has his 

enemies and always will until Christ comes back to judge 

the world. Everybody who's an enemy of God is an ally of 

Satan. That's right! They are an agent of Satan. Satan has 

influence in our world today. Don't mistake that fact. And 

he uses that influence against us.  

"Put on the full armor of God". In other words, prepare to 

defend yourself. Why Paul? Take your stand against the 

devil's schemes, as “Our struggle is not against flesh and 

blood. Our struggle is against the rulers and authorities and 

powers of the dark world, and against the spiritual forces 

of evil in the heavenly realms.” (Ephesians 6:12) The pages 

of the New Testament are filled with the reality of spiritual 

warfare. God says to prepare yourself for that kind of 

battle. 

But what are the motives of Satan? a) He wants to deny 

God the glory that is due his name. Our purpose on this 

earth, as Christians, is to bring glory to God. But the devil 

wants to stop that. One thing you know from studying the 

origin of Satan is that he is very egotistical, and he wants 

all of the glory to himself. So, anything he can do to take 

glory away from God, he is going to do it even if he has to 

use you to do it. That's kind of a scary thought, isn't it? b) 

His motive is to frustrate God's will in the world. Anything 

that God wants done, Satan wants undone. c) To win 

converts. That's right! Satan wants to win converts. Satan 

is evangelistic, did you know that? He wants a bigger army 

all the time. He wants to enlist you. 

The previous time Sanballat, Tobiah and Geshem were 

in Jerusalem they attacked the people. This time they 

focused their attack on Nehemiah. This time it's 

personal, and they've got three more tricks up their 

sleeve. But God wants us to keep working for Him in 

spite of personal attacks.  

God wants you to keep working in spite of distractions.  

Nehemiah 6:1 states that word got to Sanballat, Tobiah and 

Geshem and the rest of the enemies that Nehemiah had 

rebuilt the wall and not a gap was left in it except for the 

doors and the gates. They sent this message, "Come, let us 

meet together in one of the villages on the plain of Ono. 

They are scheming to harm me. So I sent messengers to 

them with this reply, 'I am carrying on a great project here, 

and I cannot go down. Why should the work stop while I 

leave it and go down to you?'" (Nehemiah 6:2) Now at first 

thought, their invitation to meet with Nehemiah might not 

seem so suspicious. What's wrong with that? Sounds like 

they want to have a little peace talk, you know. But 

Nehemiah knew these guys. He knew how dangerous they 

could be. In fact, they didn't offer to come to Jerusalem. 

ప్రపారంభించారు." 

"అయితే హోర్టనీయుడైన సనీ లుట్, అమాో నీయుడైన 

ట్లబియా, అరబ అనే అరబ్బీ లు దాన్స్ గుర్ంచ్చ 

వినే ప్పప డు, వారు మమా లిే  వెకిక ర్ంచారు మర్యు 

ఎరత్వళ్ల చేస్తరు. మీరు ఏమి చేస్తతనేా రు, వారు ర్గజుపై 

తరుగుబాటు చేస్తతనేా ర్గ?" సనీ లుట్, ట్లబియా 

మర్యు గేషాము నెహెమాూ న ఎందుకు 

వూ తర్నకించారు? వారు గోడన ప్పనరే్ రా్ ంచడంలో పెద ే

విషయం ఏమిటి? సనీ లుట్ మర్యు ట్లబియా యుదధ 

ప్రప్భువులు. వారు వార్ సా ంత చ్చనే  నరర్గలు మర్యు 

వారు పాలించే ర్గస్తషాట్యలన క్లిగి ఉనాే రు. వారు వార్ 

సా ంత చ్చనే  ఆర్కా్ స్తప్రమాజాూ న్స్ే  క్లిగి ఉనాే రు. 

జెరూసలేం ఒక్ పెద ేశ్కి తగా మార్తే, ప్రప్తేూ కించ్చ పెద ేఆర్కా్ 

శ్కి తగా మార్తే, అద వార్ వాూ పార్గన్స్ే  దెబీ తీస్తతంద. 

మర్క్ పాఠంలో మనం ప్రప్తప్క్ష్ం దాన్స్ వికారమైన 

తలపై వివిధ్ సమయాలోు  చరి్ స్తతము 

స్తత్వన మీ క్లలన అడుాకోవడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచక్పోతే, మీ క్లలు చాలా చ్చనే వి. అతన 

మిమా లిే  అడుాకోవడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచక్పోతే, మీరు 

దాదాప్ప తగినంత క్లలు క్నేవారు కాదు. ఏదైనా 

దైవభకి తరల నాయకుడి యొక్క  అలిఖిత ఉదోూ ర 

వివరణలో భారం విమరశ లతో వూ వహర్ంచే 

అన్స్వారూ త. 

ఎ) నెహెమాూ  తన వూ తర్నకుల ప్రటాక్ ర్కార్ాన 

ప్ర్రణించాడు. "ప్రలోక్ప్ప దేవుడు మనకు 

విజయాన్స్ే  ఇస్తత డన్స్ చెప్ప డం దాా ర్గ నేన వార్కి 

సమాధానమిచిా న. మేము అతన్స్ స్వవకులమైన 

ప్పనరే్ రా్గ ణానే్స్  ప్రపారంభిస్తతము, కానీ మీ 

విషయాన్స్కొస్వత, మీకు జెరూసలేంలో ఎటువంటి 

హకుక  లేదా దావా లేదా చార్ప్రతక్ హకుక  లేదు." 

(నెహెమాూ  2:20) అతన ఇలా ప్రప్శే్చ ంచాడు: ఈ 

మనషుూ లకు దేవున్స్ ప్రప్జలకు సహాయం చేసిన 

చర్ప్రత ఉందా? దేవుడు మదతేచేి వాటిన్స్ 

సమర్ధంచాలనకునే  చర్ప్రత ఇంతమందకి 

ఉందా? అతన మూలాన్స్ే  ప్ర్శీలించ్చనప్పప డు, 

దేవుడే తప్ప  మరెవరూ ప్న్స్న్స్ ఆప్కూడదన్స్ 

అతన రతంలో క్ంటే ఎకుక వ 

న్స్శి్ యించుకునేా డు. మీరు దేవున్స్ కోసం 

చేస్తతనే  ప్న్స్పై విమరశ లకు ఒక్ ప్రప్తసప ందన 

ఏమిటంటే “మీరు మీ ప్రటాక్ ర్కార్ాన మాకు 



They wanted Nehemiah to leave Jerusalem and go some 

twenty miles away to a place or region where Nehemiah's 

enemies were known to be where they could either kidnap 

him or assassinate him. He knew how dangerous it would 

be. But a two-day journey would take him off that wall, 

away from the work that God gave him to do. They tried to 

lure Nehemiah away four times. He resisted and stayed at 

his task. He was going to do what God wanted done not 

what God’s enemies wanted done. He was able to do this 

by continuing to: 

 

1.  Stay focused. Nehemiah was focused. He knew his 

priorities. He knew the commitment that he had made 

to the Lord. He kept his eyes on his goal. You can be 

assured that our enemy, Satan, wants to distract us from 

doing God's will. Satan has put all kinds of allurements 

and distractions in our culture today. Many of them 

wicked. Like Nehemiah, we have to evaluate them in 

the light of God's calling. Sometimes staying focused 

on God and what He wants me to do means saying "no". 

It's hard for us to say no. We like to do things, go places 

and be involved. But sometimes we just have to say 

"no" and be more focused and do the job that God gave 

us to do. What is taking your time away from doing 

God's will, from the really important things in life?  

2. Work in spite of defamation. When you defame 

someone, you spread lies and rumors about them. "Then 

the fifth time Sanballat sent his aid to me with a 

message and in his hand was an unsealed letter which 

said, 'It is reported among the nations and Geshem says 

this is true, Nehemiah, that you and the Jews are 

plotting to revolt and therefore that's why you are 

building the wall. Moreover, according to the report, 

you are about to become their king, and you have sent 

prophets to make a proclamation about you being a king 

in Judah. This is going to get back to the king.'" 

(Nehemiah 6:5) In other words, Nehemiah, I'm going to 

tell the real king that you are trying to get his job. Well, 

it was a lie, wasn't it? You notice that the letter was 

unsealed. It was open. This would be like a letter to the 

editor and everybody who carried it on its way would 

be able to read it and I'm sure Sanballat made sure his 

servants and lots of eyes got to see this letter. He wanted 

to spread this vicious and false rumor and if Nehemiah's 

people found out about this and they thought their 

leader was just an opportunistic, self-centered person, 

why they wouldn't support him anymore. This could be 

a harming thing.  

Nehemiah sent this reply, "Nothing of what you are 

saying is true, and you’re just making it up out of your 

own head. You're trying to frighten me." Then 

Nehemiah says, "I prayed to the Lord, now strengthen 

my hands." (Nehemiah 6:8) So true to Nehemiah's 

character, he simply dismissed the charges as false. He 

prayed to God like he always did and then he got back 

చూరంచండి. మా వద ేఅన్స్ే  సమాధానాలు లేవు. 

మేము చేయరలిగినంత ఉతతమంగా చేస్తతనేా ము. 

దేవుడు చేయాలనకునే ద చేస్తతనే వాడా? అలా 

అయితే, దీన్స్ే  ఎలా చేయాలో మాకు చూప్ండి. 

మాకు చెప్ప కు!” 

బి) అతన తన దేవున్స్ ప్రటాక్ ర్కారాున ప్ర్రణించాడు. 

అతన విజయం స్తధించాలన్స్ దేవుడు 

కోరుకుంటునేా డన్స్ అతన్స్కి తెలుస్త. దేవున్స్ గప్ప  

వూ కుతలు ఎరత్వళ్ల చేయబడాారన్స్ అతన క్థలు 

వినేా డు, 1) నోహ్ ఒక్ ఓడన న్స్రా్ ంచడాన్స్కి వంద 

సంవతట ర్గలు రడిపాడు మర్యు దార్ పడవునా 

ప్రప్జలు న్స్లబడి నవాా రు; 2) మోషే ఫర్ట 

ఆసా్తనంలోకి వెళ్లు "నా ప్రప్జలన వెళున్స్వా ండి" అన్స్ 

చెప్ప డం మర్యు మొదటి ర్టజు ఆ ఆవరణలో 

ఉండే ముసిముసి నవుా లు; "నా చేులు 

్సతంభాలన త్వకేలా ననే  ఉంచు" అన్స్ బాన్స్సలుగా 

మర్యు బంధించబడినప్పప డు సైడ్జ్షోలో అతన్స్ 

క్ళ్తళ  బయటప్డాాయి; మర్యు గోలియత్ ర్గళుతో 

బయటకు వచ్చి న చ్చనే  రలువాడిన్స్ వెకిక ర్ంచాడు. 

కాబటిట్య ఈ సహచరులు నెహెమాూ న ఎరత్వళ్ల 

చేసినప్పప డు, "మన దేవుడు మనకు విజయానే్స్  

ఇస్తతడు. లోక్ం చేయలేన్స్ ప్న్స్న్స్ చేయడంలో 

అతన్స్కి ప్రటాక్ ర్కార ాఉంద" అన్స్ చెపాప డు. అద' 

నేడు ప్రీస్తత చరి్  యొక్క  ఏైక్ గప్ప  సమసూ  ఆమె 

సమసూ లు కాదు కానీ ఆమె సమసూ ల గుర్ంచ్చ ఆమె 

ఏమనకుంటుంద. చాలా చరి్ లు తమ దేవున్స్ క్ంటే 

సమసూ లు గప్ప వన్స్ భావిస్తతరు. అద ఎప్పప డూ కాదు. 

స్లప్రతం 5: అవకాశ్ం ఎలుప్పప డూ వూ తర్నక్తతో కూడి 

ఉంటుంద 

"అయితే పెంతెకొస్తత వరకు నేన ఎఫెస్తలో ఉంటాన. 

ఎందుక్ంటే సమరవాంతమైన ప్న్స్ కోసం నాకు గప్ప  

తలుప్ప తెరవబడింద మర్యు ననే  వూ తర్నకించే 

వారు చాలా మంద ఉనాే రు." ఇప్పప డు అద చూడండి. 

ఇద వైరుధ్ూ ంగా అన్స్రంచడం లేదా? అతన ఇలా 

అంటాడు, "నేన ఇక్క డే ఉండిపోవాలి, ఎందుకు, 

ఎందుక్ంటే ఈ గప్ప  తలుప్ప తెరవబడింద." (1 

కొర్ంథీయులు 16:8-9) మీకు ఎలా తెలుస్త? "ననే  

వూ తర్నకించే అన్స్ే  రకాల వూ కుతలు ఉనాే రు." మనలో 

చాలా మంద "ప్రప్జలు ననే  వూ తర్నకిస్తతనేా రు.. 

తలుప్పలు మూస్తకోండి.. వెళే్లం. ఇక్క డ నండి 

వెళ్లుపోదాం" అన్స్ అంటారు. దేవుడు తలుప్ప తెర్చాడు 



to work. He didn't waste time defending himself. Have 

you ever stopped working on something because 

someone was criticizing you and you had to take time 

to defend yourself? Well, Nehemiah said that I'm not 

going to fall for that. I'm not going to respond to rumors. 

I'm not going to respond to gossip and innuendos. The 

work of God is too important. 

One of the toughest things that any leader has to do is 

to respond to false accusations about them, usually 

from a jealous source. You want to quit sometimes, but 

not Nehemiah. He just trusted in God and he trusted in 

the truth. He believed that the truth would prevail and 

that's important to remember when someone slanders 

you and spreads gossip about you. Truth will win out. 

Who was the most falsely accused man in the history of 

the world? My Lord, Jesus Christ. What did He say 

"Blessed are you when people insult you and persecute 

you falsely and say all kinds of evil against you because 

of me? Rejoice and be glad because great is your 

reward in heaven for in the same way they persecuted 

the prophet who came before you." (Matthew 5:11) 

One of those prophets was Nehemiah and God will 

protect you against slander just like He protected 

Nehemiah. 

3. Work in spite of danger. "One day I went to the house of 

Shemaiah, and he said, let's meet in the house of God, 

in fact inside the temple." He meant by that "in the Holy 

of Holies". "And let's close the doors because men are 

coming by night to kill you, Nehemiah." Nehemiah 

said, "Should a man like me run away? Should a man 

like me hide in the temple? I will not go." (Nehemiah 

6:10) Well, what are they doing? They're trying to scare 

him. They say, "Nehemiah, there's a hit man out there 

and he's got a contract on your life, and the best place 

for you to hide is inside the Holy of Holies. The bad 

guys won't follow you in there. First of all, only the 

priests were allowed into the Holy of Holies, but these 

enemies of Nehemiah wanted him to break that law and 

he would be guilty of the death penalty. 

But even more than that, Nehemiah knew that he was being 

set up to look like a coward. The people would be able to 

say, "What kind of a leader do we have? He's running and 

hiding."  Nehemiah said "I realize that God did not send 

them, but Tobiah and Sanballat have hired them to 

intimidate me so that I would commit a sin by doing this, 

and then they would give me a bad name and discredit me." 

(v. 12) Oh, I like that. Should a man like me run and hide. 

He's not being egotistical there. He's saying, "Look, I'm a 

leader and God has chosen me. God has commissioned me. 

I'm responsible for all these people. I can't just run and hide 

in the face of danger." Nehemiah remembered who he was. 

He knew his own God-given character. Because of that, he 

could remain strong. The Bible says that our enemy, Satan, 

prowls around like a roaring lion just looking for someone 

కాబటిట్య త్వన ఇంకా బయలుదేరలేనన్స్ పాల్ చెపాప డు. 

ఇద తరచుగా ప్న్స్చేస్వ మారంా. ఎవరైనా న్స్జంగా ప్రప్జల 

గుర్ంచ్చ ఆందోళన చెందతే, పెదగేా ప్టిట్యంచుకోన్స్ వారు 

క్లత చెందుత్వరు. ఎవరైనా ఏదైనా 

చేయాలనకునే ప్పప డు, ఏమీ చేయన్స్ వారు ర్గళ్తు 

విసర్గలన్స్ కోరుకుంటారు. అందుకే సమసూ లన 

మర్యు వూ తర్నక్తన మనం దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్కి వెలుప్ల 

ఉనేా మన్స్ స్లచ్చంచడాన్స్కి తొందరప్డకూడదు. మీరు 

దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్కి లోబడి ఉనాే ర్గ లేదా వెలుప్ల 

ఉనాే ర్గ అనే దాన్స్తో సంబంధ్ం లేదు. 

ఆలోచనలన ఆచరణలో పెటట్యడాన్స్కి ఆ దశ్ల యొక్క  

అంతమ ఉదాహరణ యేస్తప్రీస్తతలోనే ఉంద. మనం 

స్తైసతవం అన్స్ రలుస్తతనే  దాన్స్క్ంటే గప్ప  ప్న్స్ లేదు, 

గప్ప  ఉదూ మం లేదు మర్యు గప్ప  ప్రపాజెక్ ట్య లేదు. 

మన్స్ష్ సృష్ట్యంచబడినప్పప డు ఇదంత్వ ప్రపారంభమైంద. 

దేవుడు చెపాప డు, "మానవజాత ఎలా 

విమోచ్చంచబడుుందో నేన ఇప్ప టికే మనస్తట లో 

ఉంచుకునేా న." (ఆదకాండము 3) కాబటిట్య దేవుడు 

చ్చప్రతం యొక్క  ప్ర్ధిన్స్ చూశడు. అతన మాంసం 

తీస్తకోవడాన్స్కి తన సొంత కుమారుడిన్స్ ప్ంప్డం 

దాా ర్గ తన ప్రప్జలతో పాలుప్ంచుకునేా డు. మన 

జ్జవిత్వలోు  పాప్ సమసూ న చూడడాన్స్కి ఆయన మనలిే  

ప్రపేర్నరంచాడు. సమాధానంగా ప్రీస్తత వైప్ప తరరమన్స్ 

ఆయన ప్రప్తర్టజూ మనలిే  బలవంతం చేస్తతనేా డు. 

అతన పాల్ వంటి బలమైన వూ కి తరత స్తక్షాూ లన క్లిగి 

ఉనే  వూ కుతలన అక్క డ ఉంచాడు-న్స్జంగా, ఏ స్తైసతవుడి 

జ్జవితం మారి బడింద. అప్పప డు స్తైసతవ మతం యొక్క  

ప్న్స్ ప్రప్ప్ంచ చర్ప్రతలో ఏ ఇతర శ్కి త లేదా ఏ ఇతర 

ఉదూ మం క్ంటే ఎకుక వగా వూ తర్నకించబడింద. 

మీ జ్జవిత్వన్స్ే  ప్రీస్తతకు అప్ప గించాలన్స్ మీరు 

న్స్రణయించుకునేా ర్గ? మీరు చేయక్పోతే, మీరు ఈర్టజ్య 
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అధాూ యం 5 

న్స్రుత్వట హంతో వూ వహర్ంచడం 

దేవున్స్ కోసం ఒక్ మంచ్చ ప్న్స్ జరుగుునే ప్పప డు, దాన్స్న్స్ 

ఓడించడాన్స్కి స్తత్వన త్వన చేయరలిగినదంత్వ 



to devour, looking for you and looking for me. You will be 

able to withstand the devil if you know who you are and if 

you remember that you are God's child. If you are a 

Christian, you wear the name of Christ. You have put Him 

on in baptism and you wear His name. Christ died for you.  

That is your identity. He also equips you. 

God helps you withstand the Devil. 

1. He gives you a compelling purpose in life. You know the 

game Trivial Pursuit; it's kind of a fun thing. You sit 

around and answer questions about meaningless things. 

It does describe a lot of people’s lives. They are just in 

a trivial pursuit. The Bible clearly says that the 

Christian life is not to be that way. "Great lives are 

produced by a commitment to a great cause." They said, 

"Nehemiah, stop what you are doing and come down 

off that wall and come meet with us." What did he say? 

"Look, I'm doing a great project. Why should I come 

down? I'm involved with something great." Do you 

have a great project in your life? Do you have a 

compelling purpose that motivates you every day? 

Again, great people are ordinary people who are 

committed to a great cause. That cause draws them out 

of themselves and makes them better than they could be 

on their own. Jesus gives us our purpose. Several times, 

Jesus was asked what is the most important thing. “An 

expert in the law tested Him with the question, 

‘Teacher, which is the greatest commandment in all the 

law?’ Jesus said, ‘Love the Lord your God with all your 

heart, with all your soul and with all your mind.’ That's 

the first and greatest commandment. ‘And the second is 

like it: Love your neighbor as yourself. All the law and 

the prophets hang on these two commands.’” (Matthew 

22) Jesus said. That is called the great commandment. 

A few chapters later, Jesus is about to ascend to the 

Father, but He tells His disciples, "All authority in 

Heaven and on earth has been given to me, therefore, 

go and make disciples of all nations, baptizing them in 

the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 

teaching them to obey everything that I have 

commanded you." (Matthew 28) There is nothing better 

that you can devote your life to than the great 

commandment and the great commission. These things 

last forever! They are our compelling purposes— love 

God, love people, tell people the gospel, and disciple 

them. I challenge you not to be on the sidelines of the 

Christian life watching others. Take ownership of this 

purpose for your own life. 

2.  God gives you a clear perspective. Did you notice that 

every time Nehemiah's enemies tried to trap him, he 

sensed it? He could smell a trap a mile away. He had 

incredible perception, discernment and wisdom. 

Nehemiah had a spiritual radar that enabled him to 

withstand his enemies. Now, how do you get that? God 

gives it to you. But you do have to ask Him for it. James 

ఖచ్చి తంగా చేయబోునేా డన్స్ మీరు 

న్స్శి్ యించుకోవచుి . ఇప్పప డు దేవున్స్ ప్రప్జలన 

విడిచ్చపెటట్యడం క్ంటే ఓడించడాన్స్కి మంచ్చ మారంా 

ఏమిటి. నెహెమాూ  దీన్స్ గుర్ంచ్చ ప్రపార్సా్లత నే ఉనేా డు. 

ప్రప్జలన సిదధం చేశడు. అతన ప్రప్జలన 

వూ వస్తకా్ర్ంచాడు మర్యు గప్ప  విషయాలు 

జరుగుునేా యి. "కాబటిట్య, మేము గోడన సరం ఎుతకు 

చేరుకునే వరకు ప్పనరే్ రా్ ంచాము: ప్రప్జలు తమ 

హృదయంతో ప్న్స్చేశరు (ప్న్స్ చేయాలనే మనస్తట  

క్లిగి ఉనాే రు -NKJV)." (నెహె. 4:6) 

అద అదుు తం కాదా? ప్రపాజెక్ ట్య ప్రపారంభించ్చ యాభై రెండు 

ర్టజులైంద, ఇద సరం వరకు పూరతయింద. నమా శ్క్ూ ం 

కాన్స్ ప్పర్టరత! పాత దెయూ ం వార్న్స్ ఒంటర్గా వదలదన్స్ 

మీరు ఖచ్చి తంగా అనకోవచుి . అతన వాటిన్స్ 

టవల్్లో వేయడాన్స్కి లేదా వార్ విషయంలో, ప్రతోవలో 

వేయడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచబోునేా డు. ఆ న్స్రుత్వట హం 

నండి ప్రప్జలన బయటకు తీస్తకుర్గవడాన్స్కి నెహెమాూ  

ఎలా సప ందంచాడు? 

న్స్రుత్వట హాన్స్కి ఉప్రతేప రక్ం- ఈ వస్తతవులన డెవిల్ 

దాన్స్న్స్ తీస్తకుర్గవడాన్స్కి ఉప్యోగిస్తతంద. 

1. అప్హాసూ ం. "మేము గోడన ప్పనరే్ రా్ స్తతనేా మన్స్ 

సనీ లుట్ వినే ప్పప డు, అతన కోప్ంగా మర్యు 

చాలా కోప్ంగా ఉనేా డు. అతన యూదులన 

ఎరత్వళ్ల చేశడు మర్యు అతన్స్ సహచరులు 

మర్యు షోప్రమోన సైనూ ం సమక్ష్ంలో, అతన ఇలా 

అనేా డు, "ఆ బలహీనమైన యూదులు ఏమి 

చేస్తతనేా రు? వారు తర్గి వస్తతర్గ? వార్ గోడు వారు 

బలి అర్ప స్తత ర్గ?ఒక్ ర్టజులో పూర్త చేస్తతర్గ?, 

కాలిపోయిన ఈ ర్గళు కుప్ప ల నండి ర్గళున తర్గి 

ప్రబతకించరలర్గ?' అతన్స్ ప్క్క న ఉనే  

అమాో నీయుడైన ట్లబియా, 'వారు ఏమి 

న్స్రా్ స్తతనేా రు, ఒక్ నక్క  దాన్స్పైకి ఎకిక తే, అతన 

వార్ ర్గళు గోడన ప్డగడత్వడు' అన్స్ చెపాప డు. 

(నెహెమాూ  4:1-3) వారు ఎ) ప్రప్జలన - "బలహీనమైన 

యూదులు," బాన్స్సతా ం నండి వచి్చ న వార్న్స్ 

అప్హాసూ ం చేస్తతనేా రన్స్ మీరు రమన్స్ంచార్గ; బి) 

వార్ మతం - "వారు త్వూ రం చేస్తతర్గ"? దాన్స్కి 

త్వూ గాలకు సంబంధ్ం ఏమిటన్స్ మీరు 

ఆశ్ి రూ పోవచిు . అతన' లు, "అయోూ , వారు 



talked about how our faith is tested sometimes and how 

we're going to go through trials. "If any of you lack wis-

dom, he should ask God who gives generously without 

showing favoritism and it will be given to him." (James 

1:5) Do you have that relationship? How is your 

spiritual sensitivity? Do you know God's word well 

enough to know a trap when it comes along? 

3. God calls us to continual prayer. That's right: continual 

prayer. The Bible says, "Pray without ceasing." 

Nehemiah prayed at every turn. Anything that came up, 

Nehemiah's first response to that situation was to pray, 

to ask God for the strength. Jesus was the same way and 

He told His disciples to be the same way. In Luke 18:1, 

Jesus told His disciples a parable to show them that they 

should always pray and not give up. So how is your 

prayer life?  

4.  God calls us to a courageous persistence. Nehemiah kept 

on hanging in there no matter what came. He said, "I'm 

not going to run away because God is with me. Satan is 

the one who tries to tempt people to run away when the 

going gets tough. He tempts people to run away from 

God. He tempts people to run away from their 

marriages when the going gets tough. He tempts people 

to run out of ministry, to run away from reality and into 

some addiction or some sin. The devil wants you to run, 

but God's will for Christians is persistence even in the 

face of defamation, danger, or distractions. 

Paul said, "Let us not become weary in doing good, for 

at the proper time we will reap a harvest if we do not 

give up." (Galatians 6:9) So the question is: how 

persistent are you in doing God's will? Do you just 

obey the Lord when it's convenient? Or have you so 

committed your life to Him that even in times of 

danger you will do what He wants you to do. Even in 

times of hardship, you are there for Him. Nehemiah 

had that commitment and he spread it to all of the 

people for they finished the wall. 

"When our enemies heard about this (the fact that the 

wall was done), all the surrounding nations were afraid 

and disheartened." (Nehemiah 6:16) Beforehand they 

were trying to make God's people afraid, but now that 

the wall is finished and Jerusalem is once more a 

fortified city, then they are afraid. Nehemiah said, 

"They are afraid because they realize that this work had 

been done by our God." Isn't that great? They knew 

that God had done that work. Now there was another 

building project in the Old Testament that God didn't 

bless. In fact, God stirred it up. Do you remember 

following the flood the people attempted to build the 

Tower of Babel? God did not let that building project 

go forward. Why? Because the people said, "Look how 

great we are. Look how much we can do. We can build 

the tower to Heaven." God didn't like that conceit so 

ప్రప్జలన బలి చేస్తతనేా రు-వారు చాలా 

మతప్రమైనవారు. వారు ఏదో ఒక్ దూడన లేదా 

కొంత గప్రరెరలున కాలిి వేయవచుి  మర్యు గోడ 

ప్పనరే్ రా్ ంచబడత్వరన్స్ వారు అనకోవచిు ;" 

మర్యు సి) వార్ ప్న్స్ - "ఒక్ నక్క  వారు న్స్రా్ స్తతనే  

దాన్స్ పైన నడిస్వత, అద కింద కూలిపోుంద." 

అప్హాసూ ం ఏమి చేస్తతంద? వారు ఎవరు మర్యు 

వారు ఏమి చేయరలరు అనే సందేహాన్స్ే  

క్లిగిస్తతంద. ఎరత్వళ్ల ఎలుప్పప డూ కారణం కోసం 

ప్రప్త్వూ మేా యం. వూ కుతలు మిమా లిే  ఒక్ ్సా్తనం 

నండి తర్క ంచలేక్పోతే, వారు మర్ంత 

ప్రపాథమిక్మైనదాన్స్కి తర్గి వస్తతరు. వారు మిమా లేి  

ఎరత్వళ్ల చేస్తతరు. వారు మిమా లిే  ఎరత్వళ్ల చేస్తతరు. 

అప్హాసూ ం చేస్వ వూ కుతలు ఎప్పప డూ భయప్డత్వరు. 

మీరు విజయం స్తధిస్తత రన్స్ వారు 

భయప్డుునేా రు మర్యు వారు విజయం 

స్తధించలేరు. అద స్తత్వన స్తధ్నం. 

2. ప్రప్తఘటన. "అయితే సనీ లుట్, ట్లబియా, 

అరబ్బీ లు, అమాో నీయులు మర్యు అషాోదు 

మనషుూ లు జెరూసలేం గోడకు మరమా ులు 

చేయబడాారన్స్ మర్యు ఖ్యళ్లలు 

మూసివేయబడుునేా యన్స్ వినే ప్పప డు వారు 

చాలా కోప్ంగా ఉనాే రు." ఎరత్వళ్ల వార్న్స్ ఆప్లేదు 

చూడండి. "అందరూ క్లిసి వచ్చి  జెరూసలేంకు 

వూ తర్నక్ంగా పోర్గడాలన్స్ మర్యు దాన్స్కి 

వూ తర్నక్ంగా క్లతలన ర్నకెతతంచాలన్స్ ప్నాే రం 

ప్నాే రు." (నెహెమాూ  4:7-8) ఇప్పప డు ఇక్క డ 

ఆలోచన పూర్తగా యుదధం కాదు. ఇక్క డ సన్బలుట్, 

ట్లబియా మర్యు శ్ప్రువులందర్ మనస్తట లో 

ఉనే ద ఉప్రరవాదం-గెర్లాు  యుదధం. మీలో ఇదరేు 

ఒక్ ర్గప్రత గోడపై ప్న్స్ చేసి ఇంటికి వెళ్తతనే టుుగా 

ఉంద, ఇదగో, ఎవర్ట పదలోు  నండి బయటకు 

వచాి రు మర్యు మీకు ఆ ప్న్స్వారు క్న్స్రంచరు. 

కాబటిట్య మీరు జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే 

మేము మిమా లిే  ఒకొక క్క టిగా ఎంరక్ చేయడాన్స్కి 

సిే ప్ర్లన ప్ంప్బోునేా ము. ఇద మానసిక్ 

యుదధం. 

3. ప్పకారు. "ఇంతలో యూదాలోన్స్ ప్రప్జలు, 'కూలీల 

బలం తగిపాోతోంద, గోడన ప్పనరే్ రా్ ంచలేనంత 



He crushed their effort. But, God did the work through 

Nehemiah and through the people because they 

focused on Him. 

I wonder if those around us can look at us and say, "All 

that they are doing, and they are doing because God is 

there. God is with them." Is that obvious? Oh, I hope 

so! I hope others can say, "God dwells there and works 

through them." Do we have that faith? Are we 

attempting anything that requires utter dependence on 

God? Do we have that kind of faith? If we do, then the 

world will know that God is here in this place. People 

can see if you are focused on God. If we are then our 

testimony about our God will be great. I hope that your 

life is characterized by a great faith in God. AG Lesson 
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Chapter 8 

REVIVAL 

It's been only nine months since Nehemiah first heard the 

word while in Shushan about the total state of disrepair of 

the wall around Jerusalem. He spent the first four of those 

nine months praying and fasting about what to do about it. 

So, in five months he has gathered supplies, crossed 800 

miles of desert, rallied the people and built the wall. Now 

wouldn't you think after that it would be time to take a little 

bit of a break? At least a three- or four-month sabbatical? 

But no, Nehemiah now begins to focus on the greatest task 

of all. He focuses on the transition of leadership. Nehemiah 

didn't come to Jerusalem to become a little monarch. He 

didn't come to be king for 30 years. He came to build a 

wall. King Artaxerxes even asked him, "When are you 

coming home after you finish?" So now he's got to move 

the people from the construction phase to the consolidation 

phase. 

 

Therefore it is time to appoint leaders. He appoints a fellow 

by the name of Hanani to be responsible for the daily 

governing of Jerusalem. Then he appoints a man named 

Hananiah as the military commander to be in charge of the 

defense of the nation. The Bible specifically points out that 

he chose these two men because they had integrity and 

because they had a fear of God. He has gone from 

construction to consolidation, and now he looks for 

leadership for consecration. 

 

Nehemiah had come to build a wall and then to build a 

people. The wall was important only in terms of what it 

meant to the lives of the people. Many people today assume 

that construction and structure will guarantee a vibrant life. 

We tend to think if we just get everything built, get 

everything organized and get everything set up we will 

have revival. That's wrong! Nehemiah realized that the 

wall only created the needed environment for his objective. 

శ్చధిలాలు ఉనాే యి' అన్స్ అనాే రు. అలాగే, మన 

శ్ప్రువులు ఇలా అనాే రు, 'వార్కి అద తెలియక్ 

లేదా మమా లిే  చూడక్ముందే, మేము అవుత్వము. 

వార్ మధ్ూ నే, మేము వార్న్స్ చంర, ప్న్స్న్స్ 

న్స్లిరవేస్తతము, అప్పప డు వార్ దరరా న్స్వసించ్చన 

యూదులు వచ్చి , మీరు ఎక్క డికి తర్గినా, వారు దాడి 

చేస్తత రన్స్ మాకు ప్దస్తరుు చెపాప రు. ఓహ్, ప్పకారు 

గుర్ంచ్చన రెండు లక్ష్ణాలు ఆ పేజ్జల నండి నాపైకి 

వచాి యి: 

ఎ) శ్ప్రువుకు అతూ ంత సన్స్ే హితంగా ఉండే వార్ 

దాా ర్గ ప్పకారుు వాూ రత చెందుత్వయి. "వార్ దరరా 

న్స్వసించ్చన యూదులు చెపాప రు." దేవున్స్ గప్ప  

ప్న్స్న్స్ అడుాకోవడాన్స్కి లేదా కూలిి వేయడాన్స్కి 

ప్పకారుు వాూ రంప్జ్యస్వ వూ కి తన్స్ మీరు 

ఎదుర్క నే ప్పప డు, వారు ఆధాూ తా క్ంగా మర్యు 

రవాణాప్రంగా శ్ప్రు శ్చబిర్గన్స్కి దూరంగా లేరన్స్ మీరు 

విశా్ సించవచుి . 

బి) ప్పకారుు వాటిన్స్ ప్పనర్గవృతం చేస్తతనే ందున 

ఎలుప్పప డూ అతశ్యోకి తగా ఉంటాయి. "యూదులు 

మాకు ప్దస్తరుు చెపాప రు." అవి పెదవేిగా మర్యు 

పెదవేిగా మర్యు న్స్యంప్రతణలో లేవు. 

కాబటిట్య, న్స్రుత్వట హం, అప్హాసూ ం మర్యు ప్రప్తఘటన 

మర్యు ప్పకారుు ప్రపారంభించడాన్స్కి స్తత్వన 

ఉప్యోగించేవి ఇవి. స్తత్వన వ్యూ హాలు పెదగేా 

మారక్పోవడం ఆసకి తక్రం కాదా? అతన్స్ వద ేన్స్జంగా కొతత 

ఆయుధాలేమీ లేవు. ఈర్టజు వాడుునే  పాత వస్తతవులే. 

యూదులు చాలా న్స్రుత్వట హాన్స్కి గురయాూ రన్స్ మనం 

చూస్తతము. ఎందుకు? స్తత్వన యొక్క  ఈ పాత 

ఉపాయాలకు వారు ఎందుకు అంతగా లోనయాూ రు? 

 

న్స్రుత్వట హాన్స్కి అనకూలమైన ప్ర్సిుాలు ఉనాే యి. 

1. వారు అలసటకు దరరాగా ఉనాే రు. "కారా్ కుల బలం 

బయట ప్డుతోంద." (నెహెమాూ  4:10) వారు 

విప్ర్జతంగా ఉనాే రు, వారు అలిసిపోయారు. మీరు 

చన్స్పోయిన అలసిపోయినప్పప డు ప్ర్సిుాలు 

ఎలుప్పప డూ మర్ంత న్స్ర్గశజనక్ంగా క్న్స్రస్తతయి. 

అవి అయిపోయే దశ్కు చేరువలో ఉనాే యి మర్యు 

అవి ఎక్క డా పూర్తకాలేదు. 

దేవున్స్ గప్ప  ప్రప్వక్ త అయిన ఎలిజా, బైబిల్ యొక్క  



His real objective was the reconstruction of the hearts and 

minds of the people. He wanted what Peter would call 

hundreds of years later "the living stones" to be in place so 

that God could truly bless the nation. So how would he do 

that? 

 

Just as Nehemiah appointed leaders over the civic matters 

and leaders over the military matters, he needed to appoint 

a leader over the spiritual life of Israel. Nehemiah knew 

that he wasn't that man. So Nehemiah steps back and lets 

another come to the forefront to lead the people spiritually. 

That man was Ezra. "When the seventh month came and 

the Israelites had settled in their towns, all the people 

assembled as one man in the square before the water gate. 

They told Ezra the scribe to bring out the book of the Law 

of Moses which the Lord had commanded to Israel. On the 

first day of the seventh month, Ezra the priest brought the 

law before the assembly which was made up of men and 

women and all who were able to understand." (Nehemiah 

8:1-2) 

 

A church can easily make the mistake in thinking that its 

life is in its structure and organization. If we are not careful, 

we will make the mistake of thinking that that's where our 

power comes from; that it comes from our organization, 

our building, or from our numbers instead of remembering 

our empowerment comes from God and His word. That's 

the only place it comes from. How did Nehemiah go from 

building limestone to building living stones? 

 

1. A hunger for the word of God. 

There will be no revival until one craves the word of God. 

He got them all together and they all had this great hunger 

to hear the word of God. The reason they were so hungry 

was because they had been in the midst of spiritual famine. 

Back in the days of the kings God through prophets said 

that if they would disobey Him, He would send them into 

captivity. In captivity they were going to have a spiritual 

famine. In fact, the prophet Amos prophesied "The days 

are coming, declares the sovereign Lord, when I will send 

a famine through the land, not a famine of food or of thirst 

of water, but a famine of hearing the words of the Lord." 

(Amos 8:11) Sure enough they went into Babylonian 

captivity followed by Persian dominion. The people had 

gone through decades of not being able to hear the word of 

God like they had when they lived in their native country. 

Can you imagine living in an environment where you and 

I did not have access to the word of God? 

 

For a Christian with a heart on fire for God, he doesn't have 

his arm twisted to feed on the word of God. It's just not an 

option. In our present culture, we are in the midst of 

spiritual famine because we're convinced that God doesn't 

speak anymore, so we don't come to listen. 

 

2. Honored the word. 

గప్ప  అధాూ యాలలో ఒక్దాన్స్లో, అహాబ్బ మర్యు 

జెజెబెల్్లతో యుదధం చేస్తతడు మర్యు 800 మందకి 

పైగా ప్రప్వక్ తలు ుడిచ్చపెటుట్యకుపోయారు. అప్పప డు 

ఎలిజా కారాె ల్ ప్రా తం నండి దగి వచి్చ , అతన 

తన అంీన్స్ తన బెల్ట్య్లోకి చొరప ంచాడు మర్యు 

అతన అహాబ్న అధిరమించాడు (అతన రథం 

మీద ఉనేా డు). జెప్రజ్జల్్కు ప్దేెన్స్మిద మైళ్తు. 

"ఎలిజా సప షట్యమైన కారణం లేకుండా ఒక్ చెటుట్యకింద 

బయటకు వెళ్లతడు మర్యు అతన దేవుడు, నేన 

తప్ప  మరెవరూ లేరు, నా ప్రపాణాన్స్ే  తీయండి. నేన 

జ్జవించాలన్స్ కోరుకోవడం లేదు." అతన అన్స్ే  గెట్-

అవుట్ వలె డిప్రపెషన్లో ఉనేా డు. ఆ సందరు ంలో 

దేవుడు ఏలీయాకు ఇచ్చి న గప్ప  ఆధాూ తా క్ 

సలహాన మీరు తెలుస్తకోవాలనకుంటునేా ర్గ? 

అతన, "ఏలీజా, లేచ్చ, తనడాన్స్కి ఏదైనా తీస్తకొన్స్, 

న్స్ప్రదపో" అన్స్ చెపాప డు. ఏలీయా చేస్తడు మర్యు 

అతన లేచ్చనప్పప డు దేవుడు రెండవస్తర్ అతన్స్తో 

"ఏలీజా, ఇంకేమైనా తనండి. మర్ కొంచెం 

ప్డుకోండి" అన్స్ చెపాప డు. 

"ప్రప్జలు 52 ర్టజులోు  గోడన సరం ఎుతకు 

న్స్రా్ ంచారు." కానీ ీ అక్క డ ఉందన్స్ నేన 

అనకుంటునేా న మీకు తెలుస్త? దాన్స్ ఎుత సరం! 

మీకు తెలుస్త, ఆ మొదటి ఇటుక్లు చాలా స్తలభం. 

కానీ ఇప్పప డు కొతతద అర్గిపోయింద మర్యు ఈ 

్సలాం రందరగోళంగా ఉంద. మీరు రమన్స్ంచార్ట 

లేదో నాకు తెలియదు, కానీ జ్జవితంలో సరం మారంా 

చాలా క్షట్యమైన ప్రప్దేశ్మన్స్ నేన భావిస్తతనేా న. 

మీలో కొందరు రనే ర్లు కావచుి  కాబటిట్య ర్నస్తలో 

క్షట్యతరమైన సమయం సరం-మారంా అన్స్ మీకు 

తెలుస్త. మీరు ఇంకా మీ రెండవ గాలిన్స్ పందలేదు, 

మీరు వీలైనంత అలసిపోయారు మర్యు అద మీ 

మనస్తట న దాటడాన్స్కి సహాయం చేయదు "నేన 

ఇప్ప టికే వచ్చి నంత దూరం వెళ్లళ న." ఇద 

భయంక్రమైన, భయంక్రమైన న్స్రుత్వట హక్రమైన 

క్ష్ణం. మీరు రనే ర కాక్పోతే, ఖచ్చి తంగా, మీరు 

కుటుంబ సెలవులో ఉనాే రు మర్యు దాదాప్ప కారు 

వాకిలి నండి బయటికి వచ్చి న వెంటనే, రలులు 

"మేము ఇంకా అక్క డ ఉనాే ర్గ?" దార్ పడవునా 

వారు మిమా లిే  అడుగుత్వరు, కానీ చెతత పాయింట్ 

ఏమిటంటే, మీరు రంటల తరబడి స్తడై్ చేసి, 

"మేము ఇంకా అక్క డ ఉనాే ర్గ?" "లేదు, మేము 



"He read it aloud from daybreak till noon as he faced the 

square before the water gate in the presence of the men, 

women and others who could understand. And all the 

people listened attentively to the book of the law. Ezra, the 

scribe, stood on a high wooden platform built for the 

occasion. Beside him on his right stood a lot of other men 

". (v. 3): "Ezra opened the book. All the people could see 

him because he was standing above them, and as he opened 

it, the people all stood up. Ezra praised the Lord, the great 

God, and all the people lifted their hands and responded, 

'Amen, Amen'. Then they bowed down and worshipped the 

Lord with their faces to the ground." (v. 5) Isn't that 

incredible? Revival occurs when the people treat the word 

of God as a treasure. 

 

All across America, there are churches that devalue the 

word of God. It would amaze you how many churches in 

this city are meeting that do not believe or teach that the 

Bible is inspired. You would be shocked at the number of 

places where preachers either totally ridicule or trivialize 

the miracles and say, "Aw, those fictitious stories are to just 

teach us the good morals." Let me tell you when that 

attitude is prevalent there is no life-there is no revival. 

 

Look at how the Jews honored the word of God. The first 

thing I see that really impresses me was their lack of time 

consciousness. For six hours, Ezra read the law and they 

stood and they listened. I can't even begin to imagine that. 

I realize they developed better listening skills than we have 

as a people, but they stood and they listened because they 

were eager to have God speak to them. Even the teenagers 

were soaking it in. They didn't have a time consciousness. 

 

They honored the word of God by their respect and by their 

expressiveness. Nobody had to ask them to stand. Ezra 

didn't say, "Will you all stand for the reading of the law?" 

Nobody had to ask them to raise their hands. Nobody had 

to ask them to say, "Amen, Amen." Nobody had to ask 

them to bow their faces to the ground. 

We are not like that because our culture has taught us to 

control our emotions. There are times when God's word is 

burning a hole in your heart and you are about to explode, 

but you are not going to because you are more worried 

about what someone will think than about what God's word 

is doing in your heart. Now, lest you misunderstand, I'm 

not encouraging disruption or chaos or personal shows that 

are bizarre. I also know that some people show their 

greatest reverence by their stillness and silence. 

 

"The Levites instructed the people in the law while the 

people were standing there. They read from the book of the 

law of God, making it clear and giving the meaning so that 

the people could understand what was being read." (v. 7-8) 

3. A proper handling of the word. 

First, they read it from the original language, Hebrew. 

Second, they translated it into the tongue, language, of the 

సరం మారంాలో ఉనేా ము." ఓహ్, లేదు-సరం దార్? 

హే, సరం మారంా మానసిక్ంగా క్షట్యతరమైన 

సమయం అన్స్ స్తత్వనకు తెలుస్త మర్యు మీరు 

శ్చథిలాలనే్స్ ంటినీ తీసివేయాలనకుంటునాే రు. 

ఇద అలా ప్న్స్ చేయదు! 

 

ప్ర్సిుాలు అనకూలించ్చనందున యూదులు 

న్స్రుత్వట హప్డాారు. స్తత్వన దాన్స్న్స్ చూసి, 

న్స్రుత్వట హం, అప్హాసూ ం, ప్రప్తఘటన మర్యు 

ప్పకారు యొక్క  న్స్జమైన కారణాలన 

మండించడాన్స్కి ఆ చ్చనే  ఉప్రతేప రక్ం యూన్స్టున 

ప్ంపాడు. అవి బాహూ  శ్కుతలు. న్స్రుత్వట హాన్స్కి అసలు 

కారణం బాహూ మైనద కాదు. ఇద అంతరతామైనద. 

ప్ంప్పన స్తపైమ్ చేయడాన్స్కి స్తత్వన బాహూ  

వస్తతవులన ఉప్యోగిస్తతడు, కానీ మన న్స్రుత్వట హం 

లోప్ల నండి వస్తతంద. యూదుల న్స్రుత్వట హాన్స్కి 

కారణమైన రెండు అంతరతా విషయాలు ఉనాే యి. 

 

2. తరన్స్ భయం. యూదులు తమన త్వము 

అయోమయాన్స్కి గుర్చేయడాన్స్కి మర్యు 

భయపెటట్యడాన్స్కి అనమతంచారు. వారు సందేహం 

యొక్క  వితతనాలన నాటడాన్స్కి అనమతంచారు 

మర్యు సందేహం యొక్క  వితతనాలు నాటినప్పప డు, 

న్స్ర్గశ్ యొక్క  ప్ంట అన్స్వారూ ం. "నేన 

భయప్డినద నాపైకి వచ్చి ంద." (యోబ్బ 3:25) 

మానవజాత అందర్ీ భయం క్లిగించే సమసూ  

గుర్ంచ్చ ఆద నండి దేవున్స్కి తెలుస్త. "భయప్డకు" 

అనే ప్దాలతో ప్రపారంభమయేూ  350 ్ ుకాలన 

బైబిల్్లో ఉంచడాన్స్కి ఆయన కారణం కావచిు . 

మీరు దేవున్స్ బిడ ా అయితే, మీరు న్స్జంగా 

భయప్డవలసింద భయం మాప్రతమే, అద 

మిమా లిే  నాశ్నం చేస్తతంద, ఆ యూదులకు తరన్స్ 

భయం ఉంద. 

3. సర్పోన్స్ విశా సం. ఆధాూ తా క్ వాసతవాల గుర్ంచ్చ 

అవగాహన లేకుండా వారు ఈ గోడన న్స్రా్ ంచడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచడం సమసూ కు అసలు మూలం. వారు 

ఒక్ గప్ప  దేవున్స్కి గోడ క్టట్యడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచే 

బదులు గప్ప  గోడన న్స్రా్ ంచడాన్స్కి 

ప్రప్యతే స్తతనే ందున వారు అలసిపోయారు, 

అలిసిపోయారు మర్యు న్స్రుత్వట హప్డాారు. చాలా 

తేడా ఉంద. వారు పెద ే తప్పప  చేశరు. మీరు 



listeners which would have been Aramaic. Then it says, 

"They made it clear what the point was." All the way 

through the chapter, you see an emphasis on the word 

"understanding." All too often, preaching is not generated 

by scripture but generated by the preacher or by some 

agenda of the church. You must not decide what to say and 

then see if the Bible agrees with it. Instead, teach the Bible 

and then decide whether you are going to agree with it. 

That's the way it works. That's the proper handling of 

scripture. 

 

That's exactly what I think Paul was trying to tell Timothy. 

"Do your best to present yourself to God as one approved, 

a workman who does not need to be ashamed and who 

correctly handles the word of truth." (2 Timothy 2:15) That 

doesn't mean to handle your agenda or to manipulate it for 

what you want to get across, but just helping the people 

clearly understand what God wants them to understand. 

You don't get revival by a pre-conceived agenda and 

manipulation. You get revival by accurately releasing the 

power of the word of God. Revival occurs when people 

have a hunger for the word, when they honor the word, and 

when they properly handle the word. 

 

4. Humbled by God's word. 

"Nehemiah, the governor, Ezra, the priest and scribe, and 

the Levites who were instructing the people said to them 

all, 'This day is sacred to the Lord, your God. Do not mourn 

or weep, for all the people had been weeping as they 

listened to the words of the law.'" Nehemiah said, "Go and 

enjoy choice food, and sweet drinks, and send some to 

those who have nothing prepared. This day is sacred to our 

Lord. Do not grieve for the joy of the Lord is your strength. 

The Levites calmed all the people, saying be still, for this 

is a sacred day. Do not grieve. Then all the people went 

away to eat and drink, to send portions of food and to 

celebrate with great joy because they now understood the 

words that had been made known to them." (Nehemiah 8:9-

12) 

 

There it is. Revival broke out. 

1. The people heard the word and they recognized their 

own brokenness and sinfulness. "They had been weeping 

as they heard the law read to them." (v. 9) Why? Because 

as they heard the law read, they realized they'd not done 

what was required. We had not obeyed God. No wonder 

we were in captivity. No wonder we were just in squalor 

down here. We were broken. But their weeping turned to 

joy as they realized that even though they had left God, 

God had not left them. Their sorrow turned to celebration. 

 

There are so many people who are scared to death of the 

word of God because they know it will show them their 

brokenness. They know it will convict their hearts and 

make them hurt. I don't want to see it; I don't want to look 

at it. I don't want to know, let me do my own thing. What 

చూడండి, ఇద వార్ గోడ కాదు. ఇద దేవున్స్ గోడ. 

దేవుడు ఏదైనా క్లిగి ఉంటే, నరక్ం యొక్క  

దాా ర్గలు కూడా దాన్స్న్స్ అధిరమించలేవు. ఆ రెండు 

విషయాలన దృష్ట్యలో ఉంచుకున్స్ ఉంటే, వారు 

భయప్డాలిట న ప్న్స్లేదు. మన దేవుడు మన కోసం, 

ఇద అతన్స్ గోడ. వార్ న్స్రుత్వట హం చాలా తకుక వ 

్సా్తయిలో ఉండేద. 

 

న్స్రుత్వట హాన్స్కి న్స్వారణ 

మేమంత్వ అక్క డకు వెళ్లు ఆ ప్న్స్ చేశం. మీలో కొందరు 

ప్రప్స్తతతం న్స్రుత్వట హంలో ఉనాే రు. నాయక్తా్వ న్స్కి 

సంబంధించ్చన ీలక్ ప్ర్జక్ష్ లోయల దాా ర్గ 

ఊప్ందుకుంద. మీరు న్స్రా హించే వాూ పారం, మీరు 

శ్చక్ష్ణ ఇచేి  బృందం, మీరు న్స్రా హించే పాఠశల, మీరు 

పెదగేా ఉనే  చరి్  లేదా మీరు తలిుదంప్రడులుగా ఉనే  

కుటుంబం గుర్ంచ్చ మాటాుడుునే ప్పప డు ఇద న్స్జం. 

మీ చుట్యట్య  ఉనే  ప్రప్త ఒక్క రూ న్స్రుత్వట హాన్స్కి 

గురవుునే ప్పప డు మీరు ఎలా 

ఊప్ందుకుంటునాే రనేద నాయక్తా్వ న్స్కి న్స్జమైన 

ప్ర్జక్ష్. 

 

1. వార్ దృష్ట్యన్స్ సరేుబాటు చేస్తరు. ఇప్రశయేలీయులు 

భయప్డాారు, వారు న్స్రుత్వట హప్డాారు, వారు 

విడిచ్చపెటట్యడాన్స్కి సిదధంగా ఉనాే రు. 14వ వచనంలో, 

"నేన విషయాలు ప్ర్శీలించ్చన తరా్గ త, నేన లేచ్చ 

న్స్లబడి, ప్రప్భువులతో, అధికారులతో మర్యు మిగిలిన 

ప్రప్జలతో ఇలా అనేా న, 'వార్కి భయప్డవదేు, గప్ప  

మర్యు అదుు తమైన ప్రప్భువున గురుతంచుకో. .'" 

(నెహెమాూ  4:14) మంచ్చ ప్రప్సంరం నెహెమాూ ! గప్ప  

మొదటి లైన. మీరు చూడండి, అసలు సమసూ  ట్లబియా 

కాదన్స్ నెహెమాూ కు తెలుస్త. అసలు సమసూ  సనీ లుట్ 

లేదా గెషెమ్ కాదు. అసలు సమసూ  ర్గళ్తు , ఈటెలు లేదా 

క్తత కాదు. అసలు సమసూ  ఏమిటంటే వారు గప్ప  

మర్యు అదుు తమైన ప్రప్భువున సా ర్ంచుకోవడం 

మరి్ పోయారు. అందుకే భయప్డిపోయారు. నెహెమాూ , 

"శ్చధిలాల నండి నీ క్నే లన తీసివేయుము, శ్ప్రువుపై 

నండి నీ క్నే లన తీసివేయుము మర్యు నీ 

క్నే లన దేవున్స్పై ఉంచుము" అన్స్ చెపాప డు. మాకు 

పాఠం ఇద: మీకు భయంక్రమైన సమసూ  ఉండవచుి  

లేదా మీకు అదుు తమైన భరవంుడు ఉండవచుి  కానీ 

మీకు రెండూ ఉండవు. మీరు వినేా ర్గ? ఇప్పప డు మీకు 



they don't understand is that when they face their 

brokenness, there is celebration just on the other side 

because the Word and the power of God take them there. 

They'll never know any real life happiness or celebration 

until they go through that brokenness by the word of God 

to the other side. That's how you are humbled by the word 

of God. 

 

2. Let God's word speak to you. If you will let Him speak 

to you. His word will convict. God's word cuts through the 

facades that we tend to put up and it forces us to look at 

who we really are. "For the word of God is living and 

active. Sharper than any doubled-edged sword, it 

penetrates even to dividing soul and spirit, joints and 

marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart." 

(Hebrews 4:12) Everyday, we need to be examined by the 

word of God. 

 

Mark Twain once said "Some people get upset about parts 

of the Bible they can't understand. It's parts that I do 

understand that give me difficulty." God's word is a mirror 

that reflects us so we see what we actually are, sinful 

people. It convicts. 

 

3. It consecrates. "For everything God created is good, and 

nothing is rejected if it is received with thanksgiving, 

because it is consecrated by the word of God and prayer." 

(1 Timothy 4:4-5) We don't use the word "consecrated" 

everyday, but it just means to pull aside and prepare for a 

special purpose. That's what God's word does. Once it 

convicts us of our own weakness, then God's word pulls us 

aside and begins to prepare us for a special purpose. It 

prepares us for great things that we couldn't and wouldn't 

do otherwise. It is that living sword cutting to the core of 

our being that cuts us away from that which is evil and pulls 

us to the light. 

 

4. The word of God completes. It completes our life. We 

get so concerned with the tangible and material that we 

neglect the spiritual. In reality we are spiritual beings 

wrapped temporarily in a material tent of flesh. You are 

made in the image of God. That means you cannot be 

fulfilled without the word of God. You need soul food. No 

way around it. "For you have been born not of perishable 

seed but of imperishable through the living and enduring 

word of God." (1 Peter 1:23) You exist because of the word 

of God. God spoke all things into existence, and you have 

a saving relationship with Jesus today because of the word 

of God. The word of God didn't just create you, it will re-

create you. The only way that you will feel whole is with a 

genuine relationship with that Word. 

Revival is necessary. It always is. We don't need it once a 

decade, or once a year, we need continually. The key to 

revival is the word-the very breath of God that we need to 

hunger for, honor, and handle correctly so that it will 

humble us and make our lives a celebration to Him. 

ఒక్ అదుు తమైన సమసూ  మర్యు ఒక్ చ్చనే  నప్పంసక్ 

దేవుడు ఉండవచుి  మర్యు మారంా దాా ర్గ, మీ 

సమసూ  అదుు తంగా ఉంటుంద. ఇద చ్చనే దగా 

ఉండదు మర్యు అద పోదు. లేదా మీరు ఒక్ 

అదుు తమైన దేవుడిన్స్ క్లిగి ఉండవచుి  మర్యు 

మీకు సమసూ లు ఉంటాయి; అవి అవిశా స్తలంత 

పెదగేా ఎక్క డా ఉండవు. మీరు అదుు తమైన దేవుడిన్స్ 

క్లిగి ఉండవచుి  లేదా మీకు అదుు తమైన సమసూ  

ఉండవచుి -కానీ మీకు రెండూ ఉండకూడదు. 

నెహెమాూ  చెరప నదాన్స్న్స్ చేయడం మనం చేయరలిగే 

అతూ ంత ప్రపోత్వట హక్రమైన విషయాలలో ఒక్టి, "మీ 

దేవుడు ఎంత అదుు తమైనవాడో గురుతంచుకోండి, 

ఆయన ఎంత గప్ప వాడో గురుతంచుకోండి మర్యు 

అతన మీ కోసం మర్యు అతన మీ కోసం 

పోర్గడుునేా డన్స్ గురుతంచుకోండి. మీ సమసూ  

అదుు తంగా ఉంటుంద. ఇద చ్చనే దగా ఉండదు 

మర్యు అద పోదు. లేదా మీరు ఒక్ అదుు తమైన 

దేవుడిన్స్ క్లిగి ఉండవచుి  మర్యు మీకు సమసూ లు 

ఉంటాయి; అవి అవిశా స్తలంత పెదగేా ఎక్క డా 

ఉండవు. మీరు అదుు తమైన దేవుడిన్స్ క్లిగి 

ఉండవచుి  లేదా మీకు అదుు తమైన సమసూ  

ఉండవచుి -కానీ మీకు రెండూ ఉండకూడదు. 

నెహెమాూ  చెరప నదాన్స్న్స్ చేయడం మనం చేయరలిగే 

అతూ ంత ప్రపోత్వట హక్రమైన విషయాలలో ఒక్టి, "మీ 

దేవుడు ఎంత అదుు తమైనవాడో గురుతంచుకోండి, 

ఆయన ఎంత గప్ప వాడో గురుతంచుకోండి మర్యు 

అతన మీ కోసం మర్యు అతన మీ కోసం 

పోర్గడుునేా డన్స్ గురుతంచుకోండి. మీ సమసూ  

అదుు తంగా ఉంటుంద. ఇద చ్చనే దగా ఉండదు 

మర్యు అద పోదు. లేదా మీరు ఒక్ అదుు తమైన 

దేవుడిన్స్ క్లిగి ఉండవచుి  మర్యు మీకు సమసూ లు 

ఉంటాయి; అవి అవిశా స్తలంత పెదగేా ఎక్క డా 

ఉండవు. మీరు అదుు తమైన దేవుడిన్స్ క్లిగి 

ఉండవచుి  లేదా మీకు అదుు తమైన సమసూ  

ఉండవచుి -కానీ మీకు రెండూ ఉండకూడదు. 

నెహెమాూ  చెరప నదాన్స్న్స్ చేయడం మనం చేయరలిగే 

అతూ ంత ప్రపోత్వట హక్రమైన విషయాలలో ఒక్టి, "మీ 

దేవుడు ఎంత అదుు తమైనవాడో గురుతంచుకోండి, 

ఆయన ఎంత గప్ప వాడో గురుతంచుకోండి మర్యు 

అతన మీ కోసం మర్యు అతన మీ కోసం 

పోర్గడుునేా డన్స్ గురుతంచుకోండి. 

 

"ప్రీస్తత ప్రపేమ నండి మనలిే  ఎవరు వేరు చేస్తతరు?" 



 

I don't know what your individual need is today but turn, 

repent and build or repent, return and rebuild your 

relationship to God. Lesson #1332 September 21, 1997 

 

 

Chapter 9 

CONFESSION IS GOOD FOR THE SOUL 

 

A young man at the candy store told the proprietor, "I want 

three boxes of candy. I want a $5.00 box, a $10.00 box, and 

a $20.00 box." The candy store owner said, "What on earth 

do you want three boxes of candy?" He said, "I've got a 

date with a young lady this weekend. If she just shakes my 

hand and says I had a nice time, I'm going to give her a 

$5.00 box of candy. If she gives me a big bear hug, I'm 

going to give her the $10.00 one. But if she plants a big kiss 

on me, I'm going to give her a $20.00 box of candy." Well, 

come that Friday, he went over to her house, was invited in 

and asked if he couldn't stay for supper. The father asked 

the boy "Would you lead us in prayer for the meal?" That 

young man led the most eloquent, longest and most 

beautiful prayer you've ever heard. After it was over, his 

date whispered over to him, "I didn't know you were so 

spiritual." He whispered back, "and I didn't know your 

daddy owned the candy store." The moral of the story is 

sometime prayers sound a lot more sincere than they are. 

I wonder how many insincere prayers God has heard 

through the centuries.  Particularly as they relate to 

personal sinfulness. Prayers that oft times are well worded 

and eloquent but are not very authentic, not very heartfelt. 

Personally, I believe that God has heard many more token 

prayers than He has broken prayers. Do you know what I 

mean when I say "a broken prayer"? It's the prayer of one 

who has been cut to the quick that he or she has offended 

an all holy, all loving, all faithful God. For example: The 

prayer David offered after his sin with Bathsheba. After he 

had been confronted by the prophet Nathan and the truth 

looked him square in the face. David prayed "Have mercy 

on me, O God, according to Your unfailing love; according 

to Your great compassion, blot out my transgressions. 

Wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin 

for I know my transgressions and my sin is always before 

me. Against You, You only have I sinned and done what is 

evil in your sight, so that You are proved right when You 

speak and justified when you judge." … "Cleanse me with 

hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter 

than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones 

You have crushed rejoice. Hide Your face from my sins 

and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O 

God, and renew a steadfast spirit within me." (Psalm 51:4, 

7-10) This prayer flows from a broken heart and only the 

broken heart is big enough for God to dwell in. 

In this lesson we can see the necessity of brokenness 

"మరణం, లేదా క్రువు లేదా నరే తా ం లేదా క్తత యొక్క  

ప్రప్మాదం?" (ర్టమీయులు 8:35) ఎవర్ైనా సంభవించే 

అధాా నే మైన విషయాలన పౌలు పేర్క నేా డు. "లేదు, 

ఈ విషయాలన్స్ే ంటిలో మనం విజ్యతల క్ంటే ఎకుక వ." 

విజ్యతల క్ంటే "మనలిే  ప్రపేమించ్చన ఆయన దాా ర్గ." 

(ర్టమీయులు 8:37) మీకు అదుు తమైన దేవుడు 

ఉండవచుి  లేదా మీకు భయంక్రమైన సమసూ  

ఉండవచుి . నెహెమాూ  అనేా డు, నీకు అదుు తమైన 

దేవుడు ఉనేా డన్స్ గురుతంచుకోండి. అతన వార్ దృష్ట్యన్స్ 

సరేుబాటు చేశడు. 

 

2. వార్ కోటలన అభివృదధ చేశరు. "అందుకే, నేన 

బహిరంర ప్రప్దేశలలో గోడ యొక్క  అతూ లప  బిందువుల 

వెనక్ కొంతమంద వూ కుతలన ఉంచుత్వన, వార్ 

క్ుతలు, ఈటెలు మర్యు విలుులతో కుటుంబాలవార్జగా 

వార్న్స్ పోస్ట్య చేస్తతన." …. "ఆ ర్టజు నండి, నా 

మనషుూ లలో సరం మంద ప్న్స్ చేస్తరు, మిగిలిన సరం 

మంద ఈటెలు, డాలులు, విలుులు మర్యు క్వచంతో 

ఉనాే రు. గోడన న్స్రా్ స్తతనే  యూదా ప్రప్జలందర్ 

వెనక్ అధికారులు తమన త్వము 

న్స్యమించుకునాే రు. స్తమప్రగిన్స్ మోస్వ వారు చేస్తరు. 

వార్ ప్న్స్ ఒక్ చేతోత  మర్యు మర్క్ చేతోత  ఆయుధాన్స్ే  

ప్టుట్యకునేా డు, మర్యు ప్రప్త బిలరా తన క్తతన్స్ తన 

వైప్పకు ధ్ర్ంచాడు." (నెహెమాూ  4:13, 16) 

 

ఇప్పప డు, ఎవర్ైనా ప్రప్శే్  ఉండవచుి : "ప్రప్జలకు 

ఆయుధాలు వేయడం విశా సం లోపాన్స్ే  చూప్డం 

లేదా? నెహెమాూ  ఇప్ప టికే ప్రపార్ంాచాడు, దేవా, 

మమా లిే  జాప్రరతతగా చూస్తకో. మాకు ఏమీ 

జరరన్స్వా వదేు. భూమిపై అతన ఎందుకు ఆయుధాలు 

చేస్తతడు? అతన్స్ ప్రప్జలార్గ? దేవుడు తనన జాప్రరతతగా 

చూస్తకుంటాడన్స్ అతన విశా్ సించలేదా?" అలా 

ఆలోచ్చంచే వారు చాలా మంద ఉనాే రు. నెహెమాూ  తన 

విశా స్తన్స్ే  తన ప్నల దాా ర్గ, తన చరూ ల దాా ర్గ 

చూరంచాడు. 

 

"మీరు ోధ్నలో ప్డకుండా మెలకువగా ఉండి 

ప్రపార్ంాచండి" అన్స్ యేస్త చెపాప డు. (మతతయి 26:41) 

మీరు అద వినేా ర్గ? చూడండి మర్యు ప్రపార్ంాచండి! 

పౌలు ఇలా ప్రవాశడు, "ప్రపారనాకు అంకితమై మెలకువగా 

మర్యు ప్రపారనాతో ఉండండి." (కొలొసట యులు 4:2) ఆ 

రెండు వచనాలోు  ఏమి చెప్ప బడిందో మీరు చూశర్గ? 



because only when we are broke will we face the truth 

about ourselves. We are sure David felt twinges of guilt for 

months after his sin with Bathsheba. But there is a 

difference between feeling guilty and being broken. There 

have been times in life when we've done things that were 

wrong and we felt a little bad about it, but that's not being 

broken over your sins. Only when David was confronted 

by the stark truth presented by the prophet Nathan, only 

then did David strip away the Band-Aids of twinges of guilt 

and come face to face with the moral cancer that was eating 

away at his soul. Only when he was broken did he face the 

truth about himself. 

The same thing happened to Peter. When he boasted that 

he would never betray Jesus.  Jesus said that all of them 

would betray Him. Peter said, "Well, maybe all of them, 

Lord, but not me. No, I'll be faithful to you to death. Lord." 

Jesus said, "Oh, Peter! Before this very night's over, you'll 

deny me three times before the cock crows." Sure enough 

by that campfire it happened the denials came - once, twice 

and then thrice. The Bible says, "Then Jesus walked by and 

looked at Peter. When he did Peter knew the truth about 

himself." The unfaithfulness that filled his heart and it 

broke the apostle. The Bible said he went out and he wept 

bitterly. A broken man doesn't make excuses or play the 

blame-game.  He just pleads for mercy. 

“On the twenty-fourth day of the same month, the Israelites 

gathered together, fasting and wearing sackcloth and 

having dust on their heads.  Those of Israelite descent had 

separated themselves from all foreigners. They stood in 

their places and confessed their sins and the wickedness of 

their fathers.  They stood where they were and read from 

the Book of the Law of the LORD their God for a quarter 

of the day, and spent another quarter in confession and in 

worshiping the LORD their God.”  (Nehemiah 9:1-3) 

1. Revival is linked to the word of God.  

It is that word that acts as the two-edged sword, cutting to 

the heart, and being cut to the heart.  It was time for Israel 

to face the facts and confess her sins. The result is the long-

est recorded prayer in the entire Bible. It is a prayer that is 

spoken by the broken. In this confession and prayer, Israel 

confesses her sins. She traces her past from Abraham all 

the way to the present situation. There are two key points 

stressed over and over again, first, the faithfulness of God, 

and second, the faithlessness of God's people. 

The people pray and recount the covenant that God with 

them through Abraham, and said, "Oh God, you've been 

good to us, even when we went down to Egypt in bondage. 

We prayed for deliverance and you sent a deliverer, Moses. 

After the plagues, You parted the Red Sea, and we walked 

across on dry ground. Then you gave our people food and 

water and you protected us from the enemies. God, you 

were good to us." How did those people respond to that 

goodness? "But they and their forefathers became arrogant 

ప్రపార్ంాచండి-ఓహ్, ఖచ్చి తంగా. కానీ మీరు 

ప్రపార్సా్తతనే ప్పప డు, శ్ప్రువు కోసం మీ జారరూక్తతో 

ఉండండి. 

పేురు ఈ విధ్ంగా చెపాప డు: "స్తా య న్స్ప్రరహంతో 

మర్యు అప్రప్మతతంగా ఉండండి. మీ శ్ప్రువు, 

అప్వాద, రర్ం్చే సింహంలా ఎవరైనా 

ప్రమింగివేయాలన్స్ చూస్తతనేా డు." (1 పేురు 5:8) 

రక్ష్ణ కోసం దేవుణిణ ప్రపార్ంాచడం విశా సం, ఆ తరా్గ త 

మీ క్వచాన్స్ే  ధ్ర్ంచడం మర్యు అప్వాద నండి 

జాప్రరతతగా ఉండడం. 

న్స్జాన్స్కి, రక్ష్ణ కోసం ప్రపార్ంాచడం మర్యు శ్ప్రువులకు 

హాన్స్ క్లిగించేలా చేయడం, అద విశా సం కాదు, అద 

మూరుప్ప ఊహ. ఉదాహరణకు, మీరు ఇలా ప్రపార్సా్వత, 

"ఇప్పప డు, ప్రప్భూ, ఈ ర్గప్రత నేన సిన్స్మాకి 

వెళ్లు లనకుంటునేా న మర్యు అబాీ యి, అద 

అప్ర్శుప్రభంగా మర్యు హింస్తతా క్ంగా ఉంద, అద 

సెక్ట  మర్యు అనైతక్త మర్యు హింసతో న్స్ండి 

ఉంద. దీన్స్కి గప్ప  ్పాుటుు ఉనాే యన్స్ నేన వినేా న, 

కాబటిట్య దేవుడే కాపాడు. నేన అన్స్ే  ఇతర విషయాల 

నండి." మిప్రులార్గ, అద దేవుడు గౌరవించే ప్రపారనా 

కాదు. "దేవుడా, నేన శ్ప్రువుతో క్లిసి నాటూ ం 

చేయాలనకుంటునేా న, అయితే మీరు ననే  

జాప్రరతతగా చూస్తకోండి, సర్న?" అన్స్ మీరు చెప్ప డం ఎంత 

ఊహ. "ఇప్పప డు, ప్రప్భూ, నేన ఈ 80 రంటలు ర్గబోయే 

అనేక్, చాలా, చాలా వార్గలు ప్న్స్ చేయాలన్స్ మీకు 

తెలుస్త. నేన ఇంటికి మర్ంత బేక్న తీస్తకుర్గవడాన్స్కి 

దీన్స్ే  చేస్తన. కానీ, దేవా, మీరు నా కుటుంబాన్స్ే  

జాప్రరతతగా చూస్తకోండి మర్యు ఆ రలులు సర్గాా 

ఉండేలా చూస్తకోండి." ఎంత ఊహ! దేవుడు ఆ 

ప్రపారనాకు జవాబిస్తతడన్స్ మనం ఆశ్చస్తతనేా మా? లేదా 

మీరు ఇలా అనవచుి , "దేవా, నేన ఒక్ స్తైసతవుడిన్స్ 

వివాహం చేస్తకోవాలన్స్ మీరు కోరుకుంటునేా రన్స్ నాకు 

తెలుస్త. అద ముఖూ మన్స్ నాకు తెలుస్త, కానీ, ఈ వూ కి త 

ఉనేా డు మర్యు వారు మీ గుర్ంచ్చ ప్టిట్యంచుకోరన్స్ 

నాకు తెలుస్త. నేన మీకు ఏమి చెబ్బత్వన . దేవా, నీవు 

వార్ హృదయాన్స్ే  మారి రలవు." మీరు శ్ప్రువుతో 

నృతూ ం చేస్వత, దేవుడు మిమా లిే  కాపాడత్వడన్స్ మీరు 

ఆశ్చంచవదేు. ఇక్క డ నెహెమాూ  చెరప నద పూర్తగా 

సరైనద. మేము దేవుణిణ ప్రపార్ంాచబోునేా మన్స్, మేము 



and stiff-necked and did not obey your commands. They 

refused to listen and failed to remember the miracles you 

performed among them. They became stiff-necked and, in 

their rebellion, appointed a leader and ordered to return to 

their slavery. But you are a forgiving God, gracious and 

compassionate; slow to anger and astounding in love. 

Therefore, you did not desert them." 

The cycle is repeated over and over again in verses 19 

through 25. The people pray about how good God was after 

that. After taking them through the desert, not even 

allowing their shoes and clothing to wear out. Then when 

they entered Canaan, you gave them kingdom after 

kingdom. You gave them wells to drink from that they 

didn't dig. You gave them vineyards to eat from that they 

didn't plant. You gave them houses to live in that they did 

not build. God, you were awesomely good! 

But then how did the people respond again? "But they were 

disobedient and rebelled against you. They put your law 

behind their backs; they killed your prophets who had 

admonished them in order to turn them back to you. They 

committed awful blasphemies. So you handed them over to 

their enemies who oppressed them. But when they were 

oppressed, they cried out to you, from Heaven you heard 

them and in your great compassion, you gave them de-

liverers who rescued them from the hand of their enemies. 

But as soon as they were at rest, they again did what was 

evil in your sight. Then you abandoned them to the hand of 

their enemies, so that they ruled over them and when they 

cried out to you again, you heard from heaven." (vs. 26-

28a) "And in your compassion, you delivered them time 

after time." (v. 28b) 

You see what is happening here? Did you ever try to hug a 

baby that didn't want to be hugged? Did you ever pick up 

an infant and have that infant stiffen that back and throw 

that back in such a way? They didn't want that affection? 

That is exactly what happened with Israel. No matter how 

much God tried to show His love and His care, Israel 

balked and they rebelled. Don't misunderstand. This prayer 

is not a group of Jews gathering in the 5th century B. C. 

just offering a laundry list of gripes about their ancestors. 

No, these broken people were saying, "We are the product 

of a rebellious and arrogant ancestry and we bear the family 

resemblance. 

Instead of talking about the great-great grandparents, the 

words we, our, and us come into play. "In all that has 

happened to us, you have been just, you have acted 

faithfully while we did wrong." (v. 33) "We are slaves 

today, slaves in the land you gave our forefathers so they 

could eat its fruit and the other good things it produces. 

Because of our sins, its abundant harvest goes to the kings 

you have placed over us. They rule over our bodies and our 

cattle as they please. We are in great distress." (v. 36) 

ఒక్ గారాున పోస్ట్య చేయబోునేా మన్స్ అతన చెపాప డు. 

ఇద ఒక్ విప్ువంలోన్స్ పాత స్తమెత లాంటిద "దేవున్స్పై 

నమా క్ం ఉంచండి మర్యు పడి పడిగా ఉంచండి." 

మనం చేయాలన్స్ దేవుడు ఆశ్చంచేద అదే. అతన వార్ 

కోటలన అభివృదధ చేస్తడు మర్యు మన వూ కి తరత 

జ్జవిత్వలలో మనం కూడా అదే ప్న్స్ చేయాలి. మీకు 

తెలుస్త, ఈ వూ కి త ఉనేా డు మర్యు వారు మీ గుర్ంచ్చ 

ప్టిట్యంచుకోరన్స్ నాకు తెలుస్త. నేనేమి చెపాతన. దేవా, 

నీవు వార్ హృదయాన్స్ే  మారి రలవు." మీరు 

శ్ప్రువులతో క్లిసి నృతూ ం చేస్వత, దేవుడు మిమా లిే  

రక్షిస్తత డన్స్ మీరు ఆశ్చంచవదేు. ఇక్క డ నెహెమాూ  

చెరప నద ఖచ్చి తంగా న్స్జం. మేము దేవుణిణ 

ప్రపార్ంాచబోునేా మన్స్ చెపాప డు, మర్యు మేము 

కాప్లాదారున్స్ పోస్ట్య చేయబోునేా రు. ఇద విప్ువంలోన్స్ 

పాత స్తమెత లాంటిద "దేవున్స్పై నమా క్ం ఉంచండి 

మర్యు పడిన్స్ పడిగా ఉంచండి." దేవుడు మనం ఏమి 

చేయాలన్స్ ఆశ్చంచాడో అదే. అతన వార్ కోటలన 

అభివృదధ చేస్తడు మర్యు మనం కూడా అదే ప్న్స్ 

చేయాలి మా వూ కి తరత జ్జవిత్వలు. మీకు తెలుస్త, ఈ వూ కి త 

ఉనేా డు మర్యు వారు మీ గుర్ంచ్చ ప్టిట్యంచుకోరన్స్ 

నాకు తెలుస్త. నేనేమి చెపాతన. దేవా, నీవు వార్ 

హృదయాన్స్ే  మారి రలవు." మీరు శ్ప్రువులతో క్లిసి 

నృతూ ం చేస్వత, దేవుడు మిమా లిే  రక్షిస్తత డన్స్ మీరు 

ఆశ్చంచవదేు. ఇక్క డ నెహెమాూ  చెరప నద ఖచ్చి తంగా 

న్స్జం. మేము దేవుణిణ ప్రపార్ంాచబోునేా మన్స్ చెపాప డు, 

మర్యు మేము కాప్లాదారున్స్ పోస్ట్య చేయబోునాే రు. 

ఇద విప్ువంలోన్స్ పాత స్తమెత లాంటిద "దేవున్స్పై 

నమా క్ం ఉంచండి మర్యు పడిన్స్ పడిగా ఉంచండి." 

దేవుడు మనం ఏమి చేయాలన్స్ ఆశ్చంచాడో అదే. అతన 

వార్ కోటలన అభివృదధ చేస్తడు మర్యు మనం కూడా 

అదే ప్న్స్ చేయాలి మా వూ కి తరత జ్జవిత్వలు. నేన దేవుణిణ 

ప్రపార్ంాచబోునేా న మర్యు మేము ఒక్ గారాున పోస్ట్య 

చేయబోునేా ము. ఇద ఒక్ విప్ువంలోన్స్ పాత స్తమెత 

లాంటిద "దేవున్స్పై నమా క్ం ఉంచండి మర్యు పడి 

పడిగా ఉంచండి." మనం చేయాలన్స్ దేవుడు ఆశ్చంచేద 

అదే. అతన వార్ కోటలన అభివృదధ చేస్తడు మర్యు 

మన వూ కి తరత జ్జవిత్వలలో మనం కూడా అదే ప్న్స్ 

చేయాలి. నేన దేవుణిణ ప్రపార్ంాచబోునేా న మర్యు 

మేము ఒక్ గారాున పోస్ట్య చేయబోునేా ము. ఇద ఒక్ 



If you don't remember anything, remember this, your 

prayer must not be a token prayer but a prayer from a 

broken and contrite heart and mind. No excuses or alibis 

just confession and a cry for mercy. It is true the book of 

Nehemiah is not just about the rebuilding of a wall, oh 

that's how it started. It is about rebuilding people. Ne-

hemiah, while in Persia heard word of the dilapidated 

condition of the wall around Jerusalem. He wanted to go 

there and rebuild it, but what he really wanted to rebuild 

was a people. 

The wall had been rebuilt. The people don't pray "Oh, God, 

our problem was that we had poor defenses." Instead they 

prayed "God, our problem was we had poor obedience. 

God, we understand that we are where we are because 

we've been who we've been." 

These were children of God of the Old Covenant. What is 

the application of all this to children of God of the New 

Covenant? Until a person stops making excuses, stops 

playing the blame-game, and pointing the finger for all of 

his circumstances and reaches the point of brokenness and 

says, "I have sinned before God and that's why my life is 

in a mess" there can be no healing. Just can't! 

This prayer is Israel's story. What's your story? Can you be 

as honest about your story as the Israelites were about 

theirs? There are a lot of stories. Is your story one of 

spurning God's gracious offer of salvation for years? 

Sitting in your own arrogant way, thinking I'll do what I 

want, when I want, and if I want. Yet God still gives you 

chance, after chance, after chance. Is that your story? Is 

your story one of coming back to God in tears? You really 

were touched when you came back to Him, but as months, 

weeks, days, and maybe just a few hours later, you 

wandered away again.  As you look back over your life, 

has your cycle been more repeated than the Israelites? Yet, 

God was always there the next time you came back. How 

many of you have lived for years as a chameleon Christian? 

 

Are you going through the motions, praying the token 

prayers, putting on that big smile but knowing that week 

after week you're not even obeying the first 

commandment? Yet He has never, ever failed you. 

You know we've all got a story, every one of us. Let me tell 

you nobody's story is what it ought to be. The question is 

why on earth has God put up with us? The reality is, as with 

the Israelites, even though we've failed Him many, many 

times, He has never failed us. 

You know what sin is? The Hebrew word for sin means "to 

miss the mark". I think most of us miss the mark in terms 

of our concept about sin. Most of us think that sin is 

breaking a rule. We don't feel too bad about that because 

everybody breaks rules. Rules are made to be broken. 

విప్ువంలోన్స్ పాత స్తమెత లాంటిద "దేవున్స్పై నమా క్ం 

ఉంచండి మర్యు పడి పడిగా ఉంచండి." మనం 

చేయాలన్స్ దేవుడు ఆశ్చంచేద అదే. అతన వార్ 

కోటలన అభివృదధ చేస్తడు మర్యు మన వూ కి తరత 

జ్జవిత్వలలో మనం కూడా అదే ప్న్స్ చేయాలి. 

3. వార్ భవిషూ ుతన సమర్ంాచారు. "వార్కి 

భయప్డవదేు, గప్ప వాడు మర్యు అదుు తమైనవాడు 

అయిన ప్రప్భువున ్జాాప్క్ం చేస్తకోండి మర్యు మీ 

సోదరులు, మీ కుమారులు మర్యు మీ కుమారెతలు, మీ 

భారూ లు మర్యు మీ ఇళు కోసం పోర్గడండి." (నెహెమాూ  

4:14) నెహెమాూ  ఇలా అనేా డు, "మేము ఇక్క డ గోడన 

మాప్రతమే న్స్రా్ ంచడం లేదు, మేము భవిషూ ుతన 

న్స్రా్ స్తతనేా ము." న్స్రుత్వట హాన్స్కి గురైన ప్రప్జలకు ఎంత 

గప్ప  ప్రప్క్టన. వార్కి దీరఘకాలిక్ దృక్ప థం ఉండాలన్స్ 

అనాే రు. మేము ఇక్క డ చేస్తతనే ద క్ష్ణం క్ంటే పెదదే. 

4. వార్ సహవాస్తన్స్ే  నొకిక చెపాప రు. "అప్పప డు నేన 

ప్రప్భువులతో, అధికారులతో మర్యు మిగిలిన ప్రప్జలతో 

చెపాప న, ప్న్స్ విసతృతంగా మర్యు విసతర్ంచ్చ ఉంద 

మర్యు మేము గోడ వెంట ఒక్ర్కొక్రు విసతృతంగా 

విడిపోయాము. మీరు బాకా శ్బంే వినే ప్పప డలాు  

మమా లిే  అక్క డ చేరండి. మన దేవుడు మనకోసం 

పోర్గడత్వడు." (నెహెమాూ  4:19-20) "ఆ సమయంలో, 

నేన ప్రప్జలతో ఇలా చెపాప న, 'ప్రప్త మన్స్ష్ మర్యు 

అతన్స్ సహాయకుడు ర్గప్రతపూట యెరూషలేములో 

ఉండన్స్వా ండి, తదాా ర్గ వారు ర్గప్రతపూట కాప్లాగా 

మర్యు ప్రలు ప్న్స్వారుగా మాకు స్వవ చేస్తతరు.'" 

(నెహెమాూ . 4:22) నెహెమాూ తో సహవాసం మర్ంత 

క్ఠినంగా ఉందన్స్ మీరు చూశరు. అతన చెపాప డు, 

"మేము ఒక్ ప్రటంపెటీర్న క్లిగి ఉనేా ము మర్యు 

మీరు ఆ ప్రటంపెట్ వినే ప్పప డలాు , అందరూ క్లిసి 

వస్తతరు ఎందుక్ంటే మేము భప్రదత కోసం క్లిసి 

ఉండాలి." అప్పప డు అతన, "గోడ వెలుప్ల న్స్వసించే 

మీలో, మీరు వచ్చి  లోప్ల న్స్వసించండి." వార్ రక్ష్ణ 

కోసం మర్యు శ్ప్రువులు వాూ రత చేస్తతనే  

భయంక్రమైన ప్రప్చార్గలనీే  వినకుండా ఉండేందుకు 

అతన అలా చేశడు. న్స్రుత్వట హాన్స్కి సహవాసం గప్ప  

విరుగుడు అన్స్ నెహెమాూ కు తెలుస్త కాబటిట్య 

ప్రప్జలందర్నీ ఒక్చోట చేరి్గ డు. 

2,500 సంవతట ర్గల ప్రకితం ఆ యూదుల మాదర్గానే, 



Right? No wonder we don't feel guilty about sin. Sin is not 

primarily breaking a rule. Sin is primarily breaking the 

heart of the only one who has never turned His back on us, 

and has never done anything but good for us. When David 

realized that his heart ached. When Peter saw that he hadn't 

broken a rule, but a broken heart, that's when he went out 

and cried. Have you even once ever been genuinely broken 

before the Lord? Until you are, you don't really know the 

Lord. Some of you may have many times. Some of you 

may not have for many years, but if and when that day 

comes, confess your sins before God and plead for mercy 

and forgiveness. 

2. Assume personal responsibility for your sin. 

Come to the Lord pleasing and begging "Lord, I am where 

I am because I've been where I've been. It's my 

responsibility." I heard a story about an older lady. She had 

been just kind of a clerical worker all her life and she had 

saved her money little by little and built a nest egg. Finally, 

she had got to retirement and low and behold, a slick 

salesman came to her door and conned her into investing 

all of her money in some fly-by-night scheme. He left 

town, she lost everything she had. Upset about it, she called 

her accountant, a fellow that she had trusted for years, 

giving her financial advice she'd always received. He lis-

tened to her, and he said, "Why on earth didn't you call me 

before you made that decision?" She said, "I didn't call you 

because I was afraid you'd tell me not to do it." You know 

what? That's us and God. We haven't wandered from God 

because of ignorance. We know His will. We know His 

word. We don't want to come to Him because we know that 

if we do He won't let us have our own way. He wants us to 

go His way and we don't want to hear that. Let's just admit 

"God, it's my fault." “If we say we have no sin, we deceive 

ourselves and the truth is not in us.” (1 John 1:8) Square up 

to it. Don't blame your mother or your father, your boss or 

someone at church. It's your sin, period! Admit it. 

 

3. Appreciate the goodness and faithfulness of God. 

The Jews prayed; "All that has happened to us, you have 

been just. You have acted faithfully while we did wrong." 

(Nehemiah 9:33) If you can't pray that prayer, you're not 

broken. If you can't say, "God, none of this is your fault. 

You've acted faithfully, we've done wrong." The Israelites 

said the same thing that David said in Psalm 51, "God, you 

are right, I'm wrong. You're the faithful one; I'm the one 

who broke the promise." 

 

4. Ask forgiveness through the blood of Christ. 

The problem in our culture is that we think we don't need 

forgiveness anymore, and if we do, we only need it from 

ourselves. We sin against God and yet, we assume that we 

decide how to fix that. That would be like: Let's say you 

and I got into a heated conversation that turned into an 

argument. Lo and behold, you got very upset, jumped up 

and punched me in the nose. I'm stunned that you did this, 

మనందర్ీ శ్చథిలాల సమసూ  ఉంద. మా సమసూ లనీే  

తొలగిపోత్వయన్స్ నేన మీకు చెపాప లనకుంటునేా న. 

వారు చేయరు. మనం క్లిసి అక్క డ ప్రవేలాడదీయవచుి  

మర్యు దేవున్స్కి గప్ప  గోడన న్స్రా్ ంచవచుి . "ఈర్టజు 

రలవగానే ఒక్ర్నొక్రు ప్రపోతట హిదేాం." … "మర్యు 

మనం అసెంబ్బున్స్ వదులుకోము." (హెప్రబ్బయులు 10:24-

23) మనకు వీలైనప్పప డలాు  క్లిసి ఉందాం. 

మంప్రతతా  శఖ రందరగోళంగా ఉంద. అద లోతైనద 

కాదా? లోతైనద, కాదా? మంప్రతతా  శఖ రందరగోళంగా 

ఉంద. ఎక్క డ వస్తతవులు ధా్ ంసమయాూ యో, ఎక్క డ 

వస్తతవులు న్స్రా్ ంచబడాలి మర్యు జ్జవిత్వలన 

బాగుచేయాలి మర్యు కుటుంబాలన తర్గి ఒక్చోట 

చేరి్గ లిట న అవసరం ఉనే  చోట దేవున్స్ పేరు మీద 

మంప్రతతా  శఖ బయటప్డుతోంద. శ్చథిలాలు లేకుండా 

మీకు మంప్రతతా  శఖ ఉండదు. ఇద ఎప్పప డూ 

రందరగోళంగానే ఉంటుంద. మర్యు సా రంా రజబిజగా 

మారుుందన్స్ భయప్డి ఉంటే, మనం ఖచ్చి తంగా 

రందరగోళంలో ఉండేవాళళ ం, కాదా? ఎందుక్ంటే యేస్త 

ఎప్పప డూ ఈ భూమిపైకి వచ్చి  తనన త్వన 

మాంస్తహారంగా పాూ క్ చేసి ఉండేవాడు కాదు. ప్ర్చరూ  

ఎలుప్పప డూ ఖర్జదైనద, మనలిే  అలసిపోయేలా 

చేస్తతంద మర్యు న్స్రుత్వట హప్రుస్తతంద. మర్న్స్ే  

చేయడాన్స్కి మేము ఎలుప్పప డూ ప్రపేర్నరంచబడాలి 

మర్యు ప్రపోతట హించబడాలి. చేులు 

దులిపేస్తకోకుండా భరవంున్స్ కోసం గప్ప  వస్తతవున 

న్స్రా్ ంచలేము. 

 

విశా సం అంటే పూర్త చేయడం. స్తైసతవుడిన్స్ 

విడిచ్చపెటట్యడం స్తత్వన లక్ష్ూ ం. మీరు న్స్ప్రషక మించాలన్స్ 

అతన కోరుకుంటునేా డు. మీరు గోడ దగి ర్గవాలన్స్ 

ఆయన కోరుకుంటునేా డు. “కాబటిట్య, నా ప్రరయమైన 

సోదరులార్గ, ్సిరాంగా ఉండండి. ఏదీ మిమా లిే  

క్దలించన్స్వా ండి. ప్రప్భువులో మీ ప్రశ్మ వూ రంా కాదన్స్ 

మీకు తెలుస్త కాబటిట్య ఎలుప్పప డూ ప్రప్భువు ప్న్స్కి 

మిమా లిే  మీరు పూర్తగా అప్ప గించుకోండి. (1 

కొర్ంథీయులు 15:58) 

 

మీరు న్స్రుత్వట హంగా ఉనాే ర్గ? స్తత్వన ఉప్రతేప రకాలు 

మీపై ప్న్స్ చేస్తతనేా యా? మీ జ్జవితంలో న్స్రుత్వట హాన్స్కి 

తగిన ప్ర్సిుాలు ఉనేా యా? మీరు ఆ అంతరతా 



but in a couple of minutes, you come back and say, "I don't 

know what came over me. I want you to know that I've 

forgiven myself and I'm all right now." An observer runs 

up and says, "I saw that whole thing, and I've forgiven you, 

too." Now what's the problem with that? I'm the offended 

one. There's some part I play in all that. But in our modem 

culture men break God's Word, they break His heart and 

then seek secular therapy and counseling which says I'm 

OK, you're OK so let's all just forget about it. Then they 

wonder why they still feel guilty and empty. The answer is 

simple: they've never gone to God, the one they offended. 

Once a Christian is broken, how does he get forgiveness? 

"If we claim to be without sin, we deceive ourselves and 

the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful 

and just and will forgive us our sins, and purify us from all 

unrighteousness." (1 John 1:8-9) "My dear children, I write 

this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, 

we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus 

Christ the righteous one. He is the atoning sacrifice for our 

sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole 

world." (1 John 2:1-2) Admit your sin guilt to God. "I have 

sinned. Now God I am confessing to you, please, please 

cleanse me in the blood of Jesus." 

Abraham Lincoln was out in the country one day, and a 

passerby came in his buggy.  Lincoln stopped the man and 

said, "Sir, could you please take my overcoat into town?" 

The fellow said, "Well, that would be no problem. But how 

do you intend to get it back?" Lincoln said, "That won't be 

any problem. I plan to stay in it." If we are going to get to 

Heaven, we must clothe ourselves with Christ. (Galatians 

3:27) If we are going to get to Heaven, we must stay in the 

robes of Christ.  

 

A Pharisee and tax collector, both Jews children of God, 

were praying in the temple. Our Lord said that Pharisee 

gave a laundry list of why he was such a good guy saying 

"Lord, aren't you glad I'm on your side?" But that publican, 

a tax collector smote his breast and said, "Lord, be merciful 

to me a sinner!" Jesus said, "It was the latter who left there 

justified because he was a broken man." (Luke 18) He was 

broken! In his brokenness, he claimed the power of Jesus 

Christ for forgiveness. The Pharisee was far from broken, 

he was righteous in his own eyes; i.e., self-righteous.  

5. Accept God's promise. 

This is hard to do because Satan, the old accuser, after 

we're broken and after we've accepted Christ's forgiveness, 

is whispering in our ear; "Aw, surely you don't think God 

will ever really forgive and forget, do you?" What you've 

got to do is confront those subjective feelings with a clear 

objective truth of God's word. Look at some of His 

promises.  

The "amnesia promise." "For I will forgive their 

wickedness and remember their sins no more." 

కారణాలన రూట్ చేయడాన్స్కి అనమతంచార్గ? మీకు 

ఏ సమసూ  వచ్చి నా దాన్స్క్ంటే చాలా అదుు తమైన 

దేవుడు మీకు ఉనేా డు. ఈర్టజు ఆయనపై మీ 

నమా కాన్స్ే  మర్యు విశా స్తన్స్ే  ఉంచండి. 
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అధాూ యం 6 

డబీ్బ  ప్రప్భావం 

నెహెమాూ  ప్పసతక్ం గోడ అవసరం ఉనే  నరర క్థ క్ంటే 

ఎకుక వ. ఇద ప్పనరుజ్జవ్నం అవసరమైన ప్రప్జల క్థ. 

ఇద మన అధ్ూ యనాన్స్కి విలువైన క్థ, ఎందుక్ంటే 

మంటలోు  ఉండడాన్స్కి లేదా దేవున్స్ కోసం మళ్లు 

మంటలోు కి ర్గవడాన్స్కి మనం ఏమి చేయాలో అద 

చెబ్బుంద. అద చేస్తతనే ప్పప డు, దేవున్స్ కోసం ఒక్ గప్ప  

ప్న్స్ చేయడాన్స్కి మనం ప్పనరుజ్జవ్నం పందనటుయితే, 

సిదధంగా ఉండండి అన్స్ నెహెమాూ  ప్పసతక్ం మనలిే  

హెచి ర్స్తతంద! స్తత్వన మనలన అడుాకోవడాన్స్కి 

త్వన చేయరలిగినదంత్వ చేయబోునేా డు. అతన 

సనీ లుట్, మర్యు ట్లబియా, మర్యు గెషెమ్ మర్యు 

వార్ మిప్రులందర్ వంటి బాహూ  వూ తర్నక్తన 

లేవనెత్వతడు. అతన తమ ప్న్స్న్స్ చేయకుండా 

మమా లిే  భయపెటట్యడాన్స్కి తీప్రవవాద రూప్ంలో ఎరత్వళ్ల, 

ప్పకారు మర్యు చ్చవరకు భౌతక్ ప్రప్తఘటనన 

ఉప్యోగిస్తతడు. 

దేవున్స్ గప్ప  ప్న్స్న్స్ స్తత్వన అడుకాునే ఉతతమ మారంా 

బయట నండి కాదు లోప్ల నండి. అనచరులన 

తమలో త్వము పోటాుడుకునేలా చేయండి. స్తత్వన 

దేవున్స్ ప్రప్జలతో క్లిసిపోకుండా చేయడాన్స్కి 

ఉప్యోగించుకునే  అనేక్ వైవిధాూ లు మర్యు 

వూ త్వూ స్తల గుర్ంచ్చ ఆలోచ్చంచడం మీరు ఎప్పప డైనా 

ఆగిపోయార్గ? ఉదాహరణకు, అతన జాత భేదాలు, 

స్తంసక ృతక్ భేదాలు, విదాూ  ్సా్తయిలలో తేడాలు, 

తర్గల క్లహాలు మర్యు దేవున్స్ ప్రప్జలన 

విభజంచడాన్స్కి మీరు ఆలోచ్చంచరల ప్రప్తదాన్స్న్స్ 

ఉప్యోగించారు. కానీ దేవున్స్ ప్రప్జల మధ్ూ  ఉనే  

ప్పర్గతనమైన ఉప్రదక్ తతలలో ఒక్టి ధ్న్స్క్ మర్యు 

పేదల మధ్ూ  వూ త్వూ సం. న్స్జాన్స్కి, శ్ప్రువు యొక్క  

దాే షం మర్యు వూ తర్నక్త అనే్స్ ంటిక్ంటే డబీ్బ పై 

ప్రపేమ దేవున్స్ కోసం ఎకుక వ గోడలన న్స్లిరవేసిందన్స్ 

నేన నముా ునేా న. మీరు పేరు పెటట్యరల బాహూ  శ్కి త 



(Jeremiah 31:34) It's amazing to me that an omniscient 

God can choose to forget. This is the "amnesia 

promise".  

The “detergent promise." "Though your sins are like 

scarlet, they shall be as white as snow. Though they are 

as red as crimson, they will be like wool." (Isaiah 1:18) 

The "distance promise." "As far as the east is from the 

west, so far has he removed our transgressions from 

us." (Psalm 103:12) 

The "depths of the sea promise." "You will again have 

compassion on us. You will tread our sins under foot, 

and hurl all our iniquities into the depths of the sea." 

(Micah 7:19) 

I don't understand all those promises. I don't understand 

how God can forgive us in the magnitude that He does. But 

I've learned this, I'm smart enough in life that I use a lot of 

things I don't understand. I still don't understand how an 

airplane gets off the ground, but I still use one. I don't 

understand, how a microwave makes food hot, but I use 

one every day. I don't understand how God can forgive me 

but I use it every single day.               Steve Flatt Amazing Grace 

Lesson #1333 September 28, 1997 

 

 

Chapter 10 

REVIVE US AGAIN 

There was an ad in the "Business Farmer's News" in 

Scottsbluff, Nebraska under the "Sale and Trade" column. 

The ad said "Will trade one white wedding gown, size 16, 

never worn. Will trade for a 38-caliber revolver." Now I 

don't know the story, but somehow, I suspect things didn't 

work out quite like somebody had hoped. 

The Bible is so honest about the way things are. Take the 

book of Nehemiah for example. Nehemiah had every 

opportunity to end his book on a high, positive, and happily 

ever after note. But life really isn't that way. God's people 

don't stay on the mountaintop.  

Nehemiah served as governor a total of 12 years after 

getting the wall rebuilt and the people restored. As he had 

promised Artaxerxes, he then went back to Persia. 

Sometime later he returns to Jerusalem to check on things. 

Upon his arrival he is severely disappointed. Everything he 

had worked so hard to see accomplished was undone. 

(Nehemiah 13:6-7) Have you noticed how many times 

revival in any arena seems to fizzle? In politics you might 

have this great surge of conservatism, environmentalism or 

a great quest for campaign reform. It appears everybody 

gets worked up, but after a while, it all begins to fizzle and 

it's back to business as usual. 

క్ంటే డబీ్బ పై ప్రపేమ దేవున్స్ ప్న్స్న్స్ అడుాకుంద. జ్జవితం 

గుర్ంచ్చన అదుు తమైన విషయాలలో ఒక్టి, దీన్స్ే  ఎలా 

చేయాలో దేవుడు మనకు ప్రప్తేూ క్ంగా చెపాప లన్స్ మనం 

కోరుకోవడం లేదు; ఇద ఆర్కా్ రంగాన్స్కి 

సంబంధించ్చనద. 

"ఇప్పప డు ప్పరుషులు మర్యు వార్ భారూ లు తమ 

యూదు సోదరులపై పెద ే మొర పెటుట్యకునేా రు. 

కొందరు, మేము మర్యు మా కుమారులు మర్యు 

కుమారెతలు చాలా మంద ఉనేా ము, మేము తన్స్ 

జ్జవించాలంటే, మనకు ధానూ ం కావాలి, మర్కొందరు 

మాటాుడుతూ, మేము క్రువు సమయంలో ధానూ ం 

పందడాన్స్కి మా పలాలు, ప్రదాక్ష్తోటలు మర్యు మా 

ఇళున త్వక్టుట్య పెటట్యడం, మర్కొందరు మాటాుడుతూ, మా 

పలాలు మర్యు ప్రదాక్ష్తోటలపై ర్గజు ప్నే  

చెలిుంచడాన్స్కి మేము డబ్బీ  తీస్తకోవలసి వచ్చి ంద, 

అయినప్ప టిీ, మేము ఒకే రక్ తమాంస్తలతో ఉనేా ము 

మన దేశ్సా్తలుగా మర్యు మన కుమారులు వార్లాగే 

మంచ్చవారైనప్ప టిీ, మన కుమారులన మర్యు 

కుమారెతలన మనం బాన్స్సతా్వ న్స్కి గుర్చేయవలసి 

ఉంటుంద. మన కుమారెతలలో కొందరు ఇప్ప టికే 

బాన్స్సలుగా ఉనాే రు, కానీ మన పలాలు మర్యు 

ప్రదాక్ష్తోటలు ఇతరులకు చెందనందున మేము 

శ్కి తహీనలమయాూ ము." (నెహెమాూ  5:1-5) 

నమోదైన మొదటి కారా్ క్ సమెా  ఇదే కావచుి . "మేము 

గోడన న్స్రా్ ంచడం లేదు, మేము ఆరవేస్తతనేా ము 

మర్యు మాకు న్స్జమైన సమసూ  ఉంద." 

ప్రపాథమిక్ ఫిర్గూ దులు: 

1. భూమి అధిక్ జనాభాతో ఉంద. మాకు ఇప్పప డు 

కుమారులు మర్యు కుమారెతలు ఉనాే రన్స్ 

మర్యు శ్రణారాులు ఇప్పప డు గోడ పైకి 

వెళ్తతనేా రన్స్, వారు జెరూసలేంలో భారం కావాలన్స్ 

కోరుకుంటునాే రన్స్ మర్యు చాలా మంద ప్రప్జలు 

ఉనే ందున ఆహారం పందడం చాలా క్షట్యమన్స్ 

వారు అంటునాే రు. 

2. మా ఇళున త్వక్టుట్య పెటాట్య లిట  వసోతందధానూ ం 

పందడాన్స్కి. మాకు ఆసిత లేదు, మర్యు మాకు 

ధానూ ం అవసరం కాబటిట్య మేము జ్జవించడాన్స్కి 

అప్పప లు చేస్తతనేా ము. 

3. మన రలులన బడికి అముా కోవాలిట  వసోతంద. మాకు 

తండి లేదు. అప్పప ల కారణంగా మా ఆసిత జప్పత 



Churches sometimes have a great revival and everybody is 

on fire for weeks, maybe for several months. But in a year 

or two most everything has returned to the condition as it 

was before. Even in our lives we have those moments. We 

make New Year's resolutions or vow that things are going 

to be different and for awhile, we see that improvement. 

But all too often, we withdraw right back to where we were. 

It is the nature of revival to wear off. 

"Before this, Eliashib, the priest, had been put in charge of 

the storerooms of the house of our God. He was closely 

associated with Tobiah and he had provided him with a 

large room formerly used to store the grain offerings and 

incense and temple articles and also the tithes of grain, new 

wine and oil prescribed for the Levites, singers and 

gatekeepers, as well as the contributions for the priests. But 

while all this was going on, I was not in Jerusalem. For in 

the thirty-second year of Artaxerxes, king of Babylon, I 

had returned to the king. Sometime later, I asked his 

permission and came back to Jerusalem. Here I learned 

about the evil thing Eliashib had done in providing Tobiah 

a room in the court of the house of our God." (Nehemiah 

13:4-7) 

Reasons why revivals fizzle. 

1.   People cultivate wrong companions. Notice Eliashib. 

He was a worldly and ambitious high priest who laid 

low as long as Nehemiah was around. Apparently, he 

was not a big fan of Nehemiah and especially of 

Nehemiah's foreign policy. You remember Nehemiah's 

two chief enemies all the way through were Sanballat, 

the Horonite, and Tobiah, the Amonite. When 

Nehemiah goes back to Artaxerxes, Eliashib 

establishes or re-establishes a relationship with 

Tobiah. Verse 4 states "He was closely associated with 

Tobiah." Verse 5 states "He even prepared him a 

room." In of all places, right there in the temple. You 

see, in those days, the house of God was joined by 

chambers, large rooms, that often held grain and 

utensils and vessels of worship. Eliashib, the High 

Priest, said, "Well, let's just clear out a room here in the 

temple and make a place for my good friend Tobiah." 

Now, can you imagine that? A man who was the 

bitterest foe of Nehemiah. A man who, on one 

occasion, even plotted to kill Nehemiah is now 

sleeping in the temple. Not because he has repented, 

but because evil is lurking back in as Nehemiah has 

left. 

Nehemiah said upon learning about that situation "I 

was greatly displeased and threw all of Tobiah's 

household goods out of the room. I gave orders to 

purify the rooms and then I put back into them the 

equipment of the house of God with the grain offerings 

and incense." (v.8) Nehemiah immediately knew the 

influence that this was bringing upon all of Jerusalem. 

చేయబడింద. మన రలులన మనతో పాటు ఆక్లితో 

అలమటించే బదులు వార్న్స్ బడికి అముా కోవడమే 

మిగిలి ఉనే  ఏైక్ మారంా. 

భరవంుడు తన రలులలో ప్రప్త ఒక్క రూ ప్రపాప్ంచ్చక్ 

వస్తతవులలో ధ్నవంులుగా ఉండాలన్స్ నేన నమా న. 

వారు ఆర్కా్ బాన్స్సతా ంలో ఉండాలన్స్ కూడా ఆయన 

కోరుకోవడం లేదు. 

 

కారణాలు: 

1. క్రువు. క్రువు సమసూ  వచ్చి ందో లేదో నాకు 

తెలియదు. ప్ర్సిుాలు ఎలా ఉనాే యో తెలియదు కానీ 

క్రువు వచ్చి ంద. క్షట్య సమయాలోు  నెహెమాూ  

న్స్రా్ ంచాలిట  ర్గవడం ఆసకి తక్రంగా లేదా? క్రువు 

సమయంలో నెహెమాూ  న్స్రా్ ంచాలిట  వచ్చి ంద. క్షట్య 

సమయాలోు  మీరు తదుప్ర్స్తర్ మీ ప్ర్చరూ  చేయాలన్స్ 

గురుతంచుకోండి. దాన్స్ గుర్ంచ్చ ఏడవక్ండి, దాన్స్ చుట్యట్య  

క్షాట్యలు ఉనాే యి కాబటిట్య దేవుడు దాన్స్ కోసం కాదు అన్స్ 

అనకోక్ండి. 

2. ప్నే  విధింప్ప. వారు ఇప్ప టిీ అరతహషసత పాలనలో 

ఉనాే రు కాబటిట్య వారు ఇప్ప టిీ ర్గజు ప్నే కు లోబడి 

ఉనాే రు. (వ. 4) ప్నే  ఎతతవేస్వందుకు 

ప్రప్యతే ంచడం గుర్ంచ్చ నెహెమాూ  ఒక్క  మాట కూడా 

మాటాుడలేదు, అవునా? దేవున్స్ ప్రప్జలు ప్రప్భుతా్వ న్స్కి 

తమ బాధ్ూ తలన నెరవేరి్గ లన్స్ లేఖనాలు సప షట్యం 

చేస్తతనేా యి. "స్తజర్కి చెందనద స్తజర్కి ఇవా ండి." 

3. దోరడీ. ఇప్పప డు ధ్నవంులైన యూదులు ఆ 

మాటపై ఆప్రరహం వూ క్ తం చేశరు. వారు కేవలం మంచ్చ 

వాూ పారవేతతలమన్స్ చెప్పప కునేవారు. న్స్జాన్స్కి, "ఎందుకు, 

మేము దయతో ఉనేా ము! మా సోదరులకు ఆర్కా్ 

సహాయం చేయడాన్స్కి మేము మారా్గలన 

క్నగంటునేా ము" అన్స్ వారు పేర్క నాే రు. తమకు 

అండగా ఉంటామన్స్ పేర్క నాే రు. వాసతవం ఏమిటంటే 

వారు అధిక్ వార్కి్ వడీ ా ర్నటున వస్లలు చేస్తతనేా రు 

మర్యు యూదులలోన్స్ కొంతమంద పేదలు తమ 

కుమారులు మర్యు కుమారెతలన బాన్స్సలుగా 

విప్రక్యించవలసి వచ్చి ంద. “మేము ప్రపామాణిక్ వాూ పార 

అభాూ స ర్నటున మాప్రతమే వస్లలు చేస్తతనేా ము. 

తోటివాడు డబ్బీ  సంపాదంచడంలో తప్పప  లేదు, 



He could see that this was a root cause for the slippage 

in their revival. We've got to learn how to get mad at 

the right things, at the root causes. I am amazed how 

Christians will fuss over things that are so trivial and 

absolutely ignore the moral and the spiritual cancers 

that destroy our lives and our children's lives. 

Nehemiah saw the root cause and he attacked it. He 

wasn't going to live with wrong in a place that was built 

for right. So, he takes all the furniture, throws it out 

into the street and says, "I purified the room." (v.9) The 

Hebrew word there means "he had it fumigated." He 

didn't want the stench of Tobiah around. So, he had it 

all removed. That sounds strong but keep reading and 

see all of the evil that spawned from a man like Tobiah 

rising to a place of influence.  

2.  The people quit contributing. "I also learned that the 

portions assigned to the Levites had not been given 

to them. And all the Levites and singers responsible 

for the services had gone back into their own fields. 

So, I rebuked the officials and asked them, 'Why is 

the house of God neglected?'" (v. 9-10) A sign that 

revival is fizzling is when people find something else 

to do with their money rather than keep their pledges 

and commitments to give to God. This is always a 

sign that revival is on the back-slide. 

 

"In those days, I saw men in Judah treading wine 

presses on the Sabbath and bringing in grain and 

loading it on donkeys together with wine, grapes and 

figs and all other kinds of loads and they were bringing 

all this into Jerusalem on the Sabbath. Therefore, I 

warned them about selling food on that day. Men from 

Tyre who lived in Jerusalem were bringing in fish and 

all kinds of merchandise and selling them in Jerusalem 

on the Sabbath to the people of Judah. I rebuked the 

nobles of Judah and said to them, 'What is this wicked 

thing you are doing, desecrating the Sabbath day. 

Didn't your forefathers do the same things so that our 

God brought all of this calamity upon us and upon this 

city? Now you are stirring up more wrath against Israel 

by desecrating the Sabbath.'" (Neh. 13:15-18) 

Now, someone may say, "Maybe the people quit giving 

because of poor leadership. Eliashib was the high priest 

and he had brought Tobiah into the temple. Maybe, 

they just say we're not going to give as long as that kind 

of evil relationship is going on." But, regardless of the 

reason, the Levites and temple servants had to leave the 

temple and go back to their farms. They had to find a 

way to survive. Regardless of the reason the temple 

was being neglected because the people were not 

giving. 

God only knows how much work is not being done in 

mission fields and in communities all across the world 

because of what's not being given to the Lord's work 

అవునా? న్స్జాన్స్కి, "ధ్నవంులు మర్ంత 

ధ్నవంులవుునాే రు, పేదవారు మర్ంత పేదలుగా 

మారుునేా రు" అనే ప్పర్గతన స్తమెత మనకు 

క్న్స్రస్తతంద. (నెహెమాూ  5:7) ధ్నవంులే బాధ్యూ లు. 

క్రువు విషయంలో నెహెమాూ  ఏమీ చేయలేడు-దేవుడు 

దాన్స్న్స్ చూస్తకోవాలి. నెహెమాూ  ప్నే ల గుర్ంచ్చ ఏమీ 

చేయడు, కానీ అతన దోరడీ గుర్ంచ్చ ఏదో చేస్తతడు. 

"వార్ ఆరతనాదాలు మర్యు ఈ ఆర్టప్ణలు వినే ప్పప డు, 

నాకు చాలా కోప్ం వచి్చ ంద." (నెహెమాూ  5:6) అద 

చూడండి! అతన్స్కి అంత కోప్ం ఎందుకు? ఇద న్స్జంగా 

ప్రప్జలలో స్తధారణ వాూ పార ప్దధత. మీరు డబ్బీ  అప్పప గా 

ఇస్తతరు, మీరు వడీ ార్నటుు వస్లలు చేస్తతరు. కాబటిట్య, వారు 

తమ రలులన బాన్స్సలుగా విప్రక్యించవలసి వస్వత, అద 

వార్ సమసూ , నాద కాదు. 

ఆప్రరహాన్స్కి కారణాలు: 

1. ధ్నవంులైన యూదులు దేవున్స్ చటాట్య నే్స్  

ఉలుంఘిస్తతనేా రు. దేవుడు ఇలా చెపాప డు, "మీలో 

పేదవార్లో ఉనే  నా ప్రప్జలలో ఒక్ర్కి మీరు డబీ్బ  

ఇస్వత, వడీ ా వాూ పార్లా ఉండక్ండి, వడీ ా వస్లలు 

చేయవదేు." (న్స్రమాకాండము 22:5) 

ఇప్రశయేలీయులు అవసరంలో ఉనే  తోటి 

ఇప్రశయేలీయులకు అప్పప గా ఇచ్చి న డబ్బీ కు వడీ ా

వస్లలు చేయకూడదనేద దేవున్స్ చటట్యం. అద 

చటట్యం. ifs, ands and buts లేవు! ఇద 

లేవీయకాండములో మర్యు 

దా తీయోప్దేశ్కాండము 23:19-20లో ప్పనర్గవృతం 

చేయబడింద "డబ్బీ  లేదా ఆహారం లేదా వడీనా్స్ 

సంపాదంచే మర్నదైనా మీ సోదరున్స్కి వడీనా్స్ వస్లలు 

చేయవదేు. మీరు విదేశీయుల వడీనా్స్ వస్లలు 

చేయవచుి , కానీ సోదరుడు ఇప్రశయేలీయులపై 

కాదు. నీవు సా్త ధీనప్రచుకొనటకు 

ప్రప్వేశ్చంచుచునే  దేశ్ములో నీ దేవుడైన యెహోవా 

న్స్నే  ఆశీరా దంచున గాక్." ఇప్పప డు, మీకు భేదం 

అరంా కాక్పోవచిు . కానీ దేవుడు, "నేన 

ఉదేేశ్పూరా క్ంగా చాలా విచ్చప్రతమైన ఆర్కా్ వూ వసనా 

ఏర్గప టు చేస్తతనేా న. ఒక్ విషయం ఏమిటంటే, 

నేన' ఏడవ ర్టజు ప్న్స్ చేయకూడదన్స్ మీకు 

చెప్పతనేా న. మీరు తేలిక్గా తీస్తకోవచి న్స్ ప్రప్ప్ంచం 

మొతతం రమన్స్ంచాలన్స్ నేన కోరుకుంటునేా న. 



by people who should be—Christians. One of the 

comments I've heard through the years and it's the age-

old alibi, "I don't always agree with what the elders 

decide and I don't always agree with what the preacher 

preaches so I withhold my contribution." Nehemiah 

declared that their tithe was obligatory whether the 

leaders were fit to be leaders or not. Incidentally, they 

were not. Nehemiah said you've got an obligation 

before God to support the temple regardless of what 

you think.  

I think one of the great misunderstandings among 

God's people is that giving is a function of financing 

the church. That the reason God incorporated giving 

was just that little practical necessity that if we don't 

give, the church would have to shut down. That is 

ridiculous! Giving is not about financing the church. 

God can finance the church. He owns the cattle on a 

thousand hills. God can do whatever He wants to 

whether you gave a dime or not. Giving is about 

blessing the people's lives. The reason is it's an index 

of your priority. God knows it's a cleansing of your 

heart. "Where your treasure is, there your heart will be 

also." In some ways, the Bible is the most spiritual 

document you own. But another of your books is also 

a spiritual book. It's your checkbook. Wherever you are 

putting your treasure, that is where your heart is also.  

3.   They were compromising the consecrated. They were 

secularizing the Sabbaths. It had just become another 

day. There is nothing wrong with doing business, and 

there's nothing wrong with making a dollar, making a 

profit. The problem is taking something God calls 

"holy" and treating it as if it were trivial, as if there was 

nothing special about it at all. Under the Law of Moses, 

God said, "I want the Sabbath kept sacred.” The people 

treated it as just another day.  

God wants certain things consecrated in our lives and 

He becomes upset when we trivialize them. For 

example: Marriage. If there is anything holy and sacred 

to God it is marriage. He calls it a covenant and He 

uses that word very sparingly. Jesus was asked, “what 

reason can somebody put their mate away?" He replied 

"What are you talking about? Haven't you read from 

the beginning God made them one flesh? How do you 

divide one flesh?” But people put away their mates by 

the scores of thousands every day, some for trivial 

reasons while others do so because a mate treated the 

marriage as something trivial. 

 

Other examples could be given but the point is that 

which is consecrated or dedicated to God, is not to be 

compromised. In this case, the Sabbath Day abuse, 

Nehemiah made physical changes to see that it was 

consecrated and stayed that way. "When evening 

shadows fell on the gates of Jerusalem before the 

మీరు విప్రశంత తీస్తకోండి, విప్రశంత తీస్తకోండి 

మర్యు మీరు ననే  ్స్తతతస్తతరు. మీరు మీ సా ంత 

సోదరుడికి వడీ ాకూడా వస్లలు చేయరన్స్ ప్రప్ప్ంచం 

రమన్స్ంచాలన్స్ నేన కోరుకుంటునేా న. అప్పప డు 

నేన మిముా లన ఆ ఇతర దేశలన్స్ే ంటిక్ంటే 

చాలా ఎకుక వగా ఆశీరా దస్తతన. వారు లేచ్చ కూరి్ న్స్, 

'భూమిపై మీరు దీన్స్ే  ఎలా గుర్తంచారు?' అన్స్ 

చెబ్బత్వరు. "ఇద ఒక్ అదుు తమైన దేవున్స్ శ్కి త అయి 

ఉండాలి. వారు చాలా న్స్జమైన దయతో ఉంటారు 

మర్యు అయినప్ప టిీ వారు అన్స్ే  ప్రప్జలలో గప్ప  

ర్గబడిన్స్ క్లిగి ఉంటారు. అద చటట్యం! 

ఆ చటట్యం ప్రవాయబడిన వందల సంవతట ర్గల 

తరా్గ త, యూదులు దాన్స్న్స్ విసా ర్ంచారు. వారు 

దేవున్స్ ధ్రా శస్తస్తత నే్స్  ఉలుంఘిస్తతనే ందున 

నెహెమాూ కు కోప్ం వచి్చ ంద. 

2. దేవున్స్ ప్రప్జలు కూడా ఉలుంఘించబడాారు. ఇద 

కేవలం గోలెనా రూల్ యొక్క  దురా్ న్స్యోరం. శ్ప్రువు 

లోప్ల ఉంటే శ్ప్రువుల నండి ప్రప్జలన 

రక్షించడాన్స్కి గోడన న్స్రా్ ంచడం పెదగేా 

ఉప్యోరప్డదన్స్ నెహెమాూ  ప్రరహించాడు. దేవుడు 

కోప్ంగా ఉనేా డన్స్ నెహెమాూ కు తెలుస్త కాబటిట్య 

కోప్ంగా ఉనేా డు. కాబటిట్య, అతన ఏమి చేస్తతడు? 

"నేన వాటిన్స్ నా మనస్తట లో ఆలోచ్చంచాన" అన్స్ 

అతన చెపాప డు. (v. 7) అతన వెంటనే రచి్చ  

ప్టట్యడం మర్యు ఆవిర్న్స్ ఊదడం లేదు. అతన 

జ్యమ్ట  మర్యు పాల్ యొక్క  ఉప్దేశనే్స్  

అనసర్స్తతడు "ప్రప్త మన్స్ష్ వినడాన్స్కి వేరంగా, 

మాటాుడటాన్స్కి మర్యు కోపాన్స్కి న్స్దానంగా 

ఉండండి." (యాకోబ్బ 1:19) "కోప్ప్డండి మర్యు 

పాప్ం చేయక్ండి." (ఎఫెస్తయులు 4) కోపాన్స్కి 

న్స్దానంగా ఉండండి, కోపాన్స్కి న్స్దానంగా ఉండండి 

మర్యు పాప్ం కాదు. అతన ఆగి, ఉతతమమైన 

ప్న్స్న్స్ భావిస్తతడు. "నేన వాటిన్స్ నా మనస్తట లో 

ఆలోచ్చంచాన మర్యు ప్రప్భువులు మర్యు 

అధికారులన న్స్ందంచాన. మీరు మీ సా ంత 

దేశ్సా్తల నండి వడీ ా వస్లలు చేస్తతనేా రన్స్ నేన 

వార్తో చెపాప న. కాబటిట్య, నేన వార్తో 

వూ వహర్ంచడాన్స్కి ఒక్ పెద ే సమావేశన్స్ే  రలిచ్చ, 

'స్తధ్ూ మైనంత వరకు, అనూ జనలకు 



Sabbath, I ordered the doors to be shut and not opened 

until the Sabbath was over. I stationed some of my own 

at the gate so that no load could be brought in on the 

Sabbath Day. Once or twice, the merchants and sellers 

of all kinds of goods spent the night outside Jerusalem 

but I warned them and said, 'Why do you spend the 

night by the wall? If you do this again, I will lay hands 

on you.'" (v. 19) Nehemiah said that some of those 

merchants decided to spend Friday night right outside 

the wall and tempt the people to slip out and shop. 

Nehemiah said, "I see you camping out there, I just 

want to let you know that if you do that again, I'm 

going to come out there and I'm going to lay hands on 

you." … "From that time, they no longer came on the 

Sabbath." (v. 21) I bet they didn't! People, God doesn't 

want us to fight about much, but He said I want you to 

fight over that which is consecrated before you let it 

become trivial, before it loses its sacredness. 

4.   They committed to wrong covenants. "Moreover, in 

those days, I saw men of Judah who had married 

women from Ashdod, Ammon and Moab. Half of their 

children spoke the language of Ashdod, or the 

language of one of the other peoples and did not know 

how to speak the language of Judah." (v. 26) Back in 

chapter 10, on the heels of their great revival where 

they read the word of God and the people confessed 

their sins, the people made a vow and had it written out 

in a document and they all signed it. They pledged 

three things in that written out vow. They said we 

pledge a) to be faithful to our tithes and offerings, b) to 

keep the Sabbath Day holy, and c) not going to marry 

pagan people anymore." Notice in Chapter 13 they had 

broken all three. Now they have little children running 

all through the streets who can't even speak the 

language of the Hebrew scripture because their 

mommas are worshipping idols. 

Christian be careful who you marry. Therefore, be 

careful about whom you date. If your life is dedicated 

to God then you marry somebody who is on an entirely 

different wavelength, you are asking for trouble. The 

reason is so simple. You have conflicting covenants. 

You have a covenant with God that says, "My life and 

you are going to be one." But then if you enter into a 

covenant with someone else and say that we're going 

to be one flesh, we're headed in opposite way. Ninety-

nine times out of a hundred, that will end in great pain 

and destruction. Nehemiah saw the fruit of conflicting 

covenants and he reacted violently. You thought he 

treated the merchants badly, look at verse 25. He said, 

"I rebuked them and called curses down on them. I beat 

some of the men and pulled out their hair." Aren't you 

glad our elders don't do that? "I made them take an oath 

in God's name and said, 'you are not to give your 

daughters in marriage to their sons, nor are you to take 

their daughters in marriage for your sons nor for 

విప్రక్యించబడిన మా యూదు సోదరులన మేము 

తర్గి కొనగోలు చేస్తము. ఇప్పప డు మీరు మీ 

సోదరులన మాకు తర్గి అమా డం కోసమే 

అముా ునేా రు.' చెప్ప డాన్స్కి ఏమీ దొరక్నందున 

వారు మనంగా ఉనాే రు." (వ. 7-8) సమసూ  గుర్ంచ్చ 

నెహెమాూ  ఏమి చెబ్బునాే డో చూశర్గ? అతన 

ఇలా అనేా డు, "మేము ఈ గోడన 

ప్పనరే్ రా్ ంచడాన్స్కి ఇక్క డకు తర్గి వచ్చి నప్పప డు, 

మేము మా సా ంత సోదరులన విడిరంచాలన్స్ 

కోరుకునేా ము, కాబటిట్య మేము బాన్స్సలుగా 

ఉనే వార్న్స్ తర్గి కొనగోలు చేస్తము. ఇప్పప డు 

మీరు మీ తోటివార్పై మోప్పునే  భారం కారణంగా- 

దేశ్ప్రప్జలు, వారు తమ రలులన మళ్లు ఈ 

విదేశీయులకు విప్రక్యించవలసి వసోతంద మర్యు 

ఇప్పప డు మనం వార్న్స్ తర్గి కొనగోలు చేయవలసి 

వసోతంద. 8వ వచనం ముగింప్పన రమన్స్ంచండి, 

అద న్స్జం కాబటిట్య వారు ఏమీ చెప్ప లేక్పోయారు. 

ఇదే న్స్జం! స్తకు లేదు, రక్ష్ణ లేదు. 

దదేుబాటు చరూ : 

1. వడీనా్స్ వెలికితీయడం ఆప్ండి. "కాబటిట్య, నేన 

కొనస్తగించాన, మీరు చేస్తతనే ద సరైనద కాదు. మా 

అనూ జనల శ్ప్రువుల న్స్ందన తరప ంచుకోవడాన్స్కి 

మీరు మా దేవున్స్కి భయప్డి నడవకూడదా? నేన 

మర్యు నా సోదరులు మర్యు నా మనషులు 

కూడా ప్రప్జలకు డబ్బీ  మర్యు ధానూ ం అప్పప గా 

ఇస్తతనేా ము, కానీ వడీ ావస్లలు ఆపేయండి." (వ. 9-

10) 

 

నెహెమాూ  ఇలా అనేా డు, "మీరు ఉదేేశ్పూరా క్ంగా 

దేవున్స్ చ్చత్వతన్స్కి అవిధేయత చూప్పునాే రు." 

ఇక్క డ సమసూ  వడీ ా ర్నటుు కాదు, ఇక్క డ సమసూ  

దేవున్స్ వాక్ూ ంపై మీకు ఆసకి త లేక్పోవడం. "దేవున్స్కి 

భయప్డి నడవకూడదా?" ఏ తరంలోనైనా గప్ప  

టెంపేట్యషనులో ఒక్టి, దేవున్స్ ప్రప్జలలో ధ్నవంులు 

మర్యు శ్కి తవంతమైనవారు అతన్స్ ఇషాట్యన్స్కి 

వెలుప్ల జ్జవించడాన్స్కి అనమతంచడం మర్యు 

మనం భయప్డుునే ందున దాన్స్న్స్ సా్త ర్జ 

చేయన్స్వా డం. మేము దాన్స్న్స్ "ధ్నవంుల 

భయంతో మీరు నడవకూడదా?" అన్స్ మారుస్తతము. 

అద నెహెమాూ  ఆలోచన కాదు. మనమందరం 

గు్రుతంచుకోవలసిన ఈ ఒక్ ముఖూ  వాసతవానే్స్  



yourselves. Was it not because of marriages like these 

that Solomon, king of Israel, sinned? Among the many 

nations, there was no king like him. He was loved by 

his God and God made him king over all Israel, but 

even he was led into sin by foreign women. Must we 

hear now that you too are doing all this terrible wicked-

ness and are being unfaithful to our God by marrying 

foreign women?'" 

Applications 

1.   Revival is always in need of renewal. This sin-stained 

world has what I call a downward pull. For example, if 

you have a beautiful house and leave it totally vacant 

it will begin to slowly fall apart. If this world were on 

an even keel, then nothing would happen, but this 

world has a downward pull. That house will fall apart. 

Same thing will happen to a garden that's left un-kept. 

So, why have revival if it tends to wear off? The reason 

is if you do not have a revival is you don't stay the 

same, you go down, down, down and down. But 

understand that revival is not a one-time shot. We live 

in a world that is sin-stained and revival is going to 

always be in need.  

2.   Look for cracks in the wall. Nehemiah was finding 

cracks not in the physical wall, but in the spiritual wall 

of Jerusalem. The lesson is that by letting something in 

that didn't belong, destruction was the result. 

Remember this whole thing started when Eliashib let 

Tobiah come and live in the temple. Are there any 

rooms in your heart where Tobiah has set up residence? 

Do you have a chamber in your life where you are 

storing things that don't belong? The Bible teaches us 

that you give the devil a foothold, just a little place to 

put a foot, and he'll turn it into a stronghold. That's the 

way he works. Look for cracks in your wall. 

3.  Be willing to make repairs quickly. Nehemiah didn't 

form some committee, task force or a five months 

study. If it meant kick them out, fumigate the room, 

pull out their hair, or whatever, he did it! Don't 

misunderstand, I don't recommend beating people, or 

pulling out their hair. One of the greatest problems in 

the church today is not being willing to confront sin 

and allow the cracks to get bigger and bigger. 

Confronting sin either in your life or in someone's life 

that you love is not easy but neglecting it is far worse. 

I heard a story about a little boy who was injured and 

severely hurt his legs. It could be a permanent 

disability or with therapy, he could totally improve and 

get back in shape. So, his father was working with him 

and working with him through hours of therapy and the 

improvement was so slow. The little boy holding on 

the rails making those legs work, slumped and he 

looked at his dad and said, "Aw, Dad, don't you just 

love me like I am?" With tears, the father said, "Yes, 

నెహెమాూ  ్జాాప్క్ం చేస్తకునేా డు. అదంత్వ దేవుడి 

సొుత అన్స్ గురుత చేస్తకునేా డు. వేయి కొండలపై 

ఉనే  ప్శువులన ఆ భరవంుడే సొంతం 

చేస్తకునేా డన్స్ గురుత చేస్తకునాే రు. అధికారం 

ఎక్క డ ఉందో నెహెమాూ కు తెలుస్త మర్యు వార్ 

బాూ ంకు ఖ్యత్వ ప్ర్మాణంతో సంబంధ్ం లేకుండా 

ఉదేేశ్పూరా క్ంగా ప్రప్భువుకు అవిధేయత చూపే వార్ 

పాపాన్స్ే  అతన క్ంటికి రెప్ప లా చూస్తకోడు. 

కొందరు వూ కుతలు, ఎవరైనా తప్పప  చేస్తతనే టుు 

చూసినప్పప డు, కౌగిలించుకోవడాన్స్కి, సలహా 

ఇవా డాన్స్కి, పెంచుకోవడాన్స్కి లేదా ఇతర వైప్ప 

చూడడాన్స్కి ోదంచబడత్వరు. వారు వార్న్స్ 

పార్పోవాలన్స్ లేదా రచ్చి గా చేయాలన్స్ కోరుకోలేదు. 

ఆ విధ్ంగా తప్పప తో వూ వహర్ంచడాన్స్కి మన 

సమయాన్స్ే  వెచి్చ ంచ్చనప్పప డు మన దేవుడు 

సంతోష్ంచడు. “సోదరులార్గ, ఎవరైనా పాప్ంలో 

చ్చకుక కుంటే, ఆతీా యులైన మీరు అతన్స్ే  మెలుగా 

ప్పనరుదధర్ంచాలి. అయితే మిమా లిే  మీరు 

జాప్రరతతగా చూస్తకోండి, లేదంటే మీరు కూడా 

ోదంచబడవచుి .” (రలతీయులు 6:1) కానీ మనలో 

చాలా మంద ఇలా అంటారు, "చూడండి, ఇద తప్పప  

అన్స్ మీకు తెలుస్త, అద తప్పప  అన్స్ నాకు తెలుస్త, 

అద తప్పప  అన్స్ దేవున్స్కి తెలుస్త, కాబటిట్య దానే్స్  

ఆప్ండి! ఇక్ వదలేయండి!" మనం తప్పప తో 

వూ వహర్ంచడాన్స్కి దీరఘ-ప్రశేణి ప్రప్ణాళ్లక్లన 

రూపందంచ్చనప్పప డు, నైతక్ వైఫలాూ న్స్కి మనలేి  

మనం ఏర్గప టు చేస్తకుంటాము. 

మీరు ఎవర్ైనా తగినంత సమయం ఇవా ండి 

మర్యు వారు చేస్వద సరైనదన్స్ 

హేుబదీధక్ర్ంచడాన్స్కి వారు ఒక్ మారా్గనే్స్  

క్నగంటారు. కాలప్ప ఇస్తక్లు దేవున్స్ ఖడంా యొక్క  

చక్క టి అంచున్స్ చెర్రవేస్తతయి మర్యు మనం 

మన పాప్ంలో మున్స్గిపోత్వము. ఒక్ క్మీషన లేదా 

ఒక్ క్మిటీన్స్ ఏర్గప టు చేయడాన్స్కి సమయం లేదన్స్ 

నెహెమాూ కు తెలుస్త. ఎదేున కొముా లతో ప్టుట్యకున్స్, 

"ఆప్ప" అన్స్ చెపేప  సమయం ఇద! ఇద తప్పప ! 

2. సర్గాా చేయండి. "వార్ పలాలు, ప్రదాక్ష్తోటలు, ఒలీవ 

తోటలు మర్యు ఇళ్తళ  మర్యు మీరు వార్కి 

వస్లలు చేస్తతనే  వడీనా్స్ వెంటనే వార్కి తర్గి 

ఇవా ండి. డబ్బీ , ధానూ ం, కొతత ప్రదాక్షారసం మర్యు 



Son, I sure do and I love you too much to let you stay 

that way." Would to God that we would love each other 

enough that when sin has crept into our lives, we would 

not let each other stay that way, but to do what's hard 

for their betterment. 

 

Nehemiah closes with a warning that Judah hadn't gone 

into captivity originally because of inadequate 

defenses. She went into captivity because of 

inadequate obedience. Her problem when Babylon 

first came down and took her over was not that she 

didn't have a big enough wall. But she didn't have a big 

enough commitment to God. That's the message of 

Nehemiah. That's the essence of revival. 

Don't misunderstand what we've studied. Our God doesn't 

want our isolation. He doesn't want us withdrawn from this 

world. You can't be salt and light if you are not out there 

amongst folks. But He wants our consecration so that when 

we move among the world, we change the world. Let's 

learn the lesson that they kept forgetting. 

If you have never come to Christ and obeyed the 

gospel, I've got great news for you. That's not a re-do 

or a renovation. That's a whole new construction 

project. 2 Corinthians 5:17 says, "If anyone is in 

Christ, he is a new creation. The old is gone, the new 

has come!" Galatians 2:20 says, "You don't even live 

anymore as you have died to sin. Christ lives in you." 

The good news is you are a brand new life, a new 

heart, and the power of God's spirit will live in you. 

That is a freshness and a wholeness that has no 

comparison.  
Steve Flatt Amazing Grace Lesson #1335 October 12, 1997  

 

నూనెలో వంద వంు." (నెహెమాూ  13:11) అతన 

ఉదేేశ్పూరా క్ంగా దేవున్స్ చటాట్య నే్స్  ఉలుంఘించ్చనటుు 

మీరు తీస్తకునే  దానే్స్  తర్గి ఇవాా లన్స్ నేన 

కోరుకుంటునేా న అన్స్ చెపాప డు. ప్శి త్వతప్ం 

స్తధ్ూ మైనప్పప డలాు  తప్పప న సర్దదేాలన్స్ 

కోరుుంద. జక్క యూ  క్థ గురుతందా? అతన ప్నే  

వస్లలు చేస్వవాడు మర్యు న్స్సట ందేహంగా 

అతన తీస్తకోకూడన్స్ డబ్బీ  తీస్తకునేా డు. 

అతన ప్రప్క్టించాడు, నేన అనాూ యం చేసిన 

వార్కి నాలుగు స్తరుు తర్గి ఇస్తతన మర్యు మిగిలిన 

దాన్స్లో సరం, నేన పేదలకు ఇస్తతన మర్యు 

యేస్త అతన్స్తో, "ఈ ర్టజు, ఈ ఇంటికి మోక్ష్ం 

వచ్చి ంద" అన్స్ చెపాప డు. 

3. వాగేానం చేయండి. "వారు చెరప న దాన్స్న్స్ మేము తర్గి 

ఇస్తతము మర్యు మేము వార్ నండి ఇంకేమీ 

డిమాండ్జ చేయము. మీరు చెరప నటుు మేము 

చేస్తతము. అప్పప డు నేన అరి కులన రలిరంచ్చ, 

వారు వాగేానం చేసినటుుగా చేస్తతమన్స్ ప్రప్భువులు 

మర్యు అధికారులన ప్రప్మాణం చేయించారు." 

(నెహెమాూ  5:12-13) మీరు ఆగి, దాన్స్ే  సర్దదేుకునే  

తరా్గ త, దాన్స్ే  చేయడం మానేస్తతనన్స్ ప్రప్తజ ా

చేయాలి. నెహెమాూ  ఈ అధికారులు సరైనద 

చేయాలనే వార్ ఉదేేశనే్స్  బహిరంరంగా 

ప్రప్క్టించేలా చేశడు. అద అప్ప ట్లు  ఎంత 

విలువైనదో, నేటిీ అంతే విలువైనద. మనం 

ఇంకెప్పప డూ ప్రప్లోభాలకు గుర్కాకూడదన్స్ చెప్ప డం 

కాదు, కానీ అద మళ్లు జరరకూడదనేద నా సంపూరణ 

ఉదేేశ్ం. 

4. మీర్న వూ కి తరత ఉదాహరణగా చేస్తకోండి. నెహెమాూ  

యూదాకు రవరే ర్గా న్స్యమించబడాాడు. (వ. 14) 

పూరా ప్ప రవరే రుు ఈ భార్గన్స్ే  ప్రప్జలపై మోపారు. 

(వ. 15) నెహెమాూ  భినే ంగా చేశడు. జ్జతం కూడా 

తీస్తకోలేదు. ర్గజుగార్ బలు కోసం తనకు 

కేటాయించ్చన డబ్బీ న తీస్తకోనన్స్ చెపాప డు. 

"అయితే, నేన ఇప్ప టిీ ప్రప్తర్టజూ నూట యాభై 

మంద యూదులతో పాటు చుటుట్యప్క్క ల ప్రపాంత్వల 

నండి వచ్చి న ఇతరులకు ఆహారం ఇస్లత నే 

ఉనేా న." (నెహెమాూ  5:17-18) నేన దాన్స్న్స్ నా 

సా ంతంగా చేశనన్స్ చెపాప డు. అతన గప్ప గా 



చెప్పప కోవడాన్స్కి కాదు, నేన సా చఛ ందంగా మర్యు 

ఉదారంగా దోరడీ చేయన్స్ వూ కి తకి ననే  

ఉదాహరణగా మారుి కుంటునేా న. అతనే 

ఉదాహరణగా న్స్లిచాడు. 

స్లప్రత్వలు: 

1. ఎదుర్టక వడం క్ంటే విమర్శ ంచడం స్తలభం. పాప్ం 

చేయడం మానేయమన్స్ పారన్స్ చెప్ప డం 

ముఖ్యముఖి సవాలు. దేవున్స్ ప్రప్కారం జ్జవించన్స్ 

వూ కుతలు మనకు తెలుస్త. నేన కేవలం ప్రప్లోభాలకు 

గురయేూ  వూ కుతల గుర్ంచ్చ మాటాుడటం లేదు. “పాప్ం 

లేన్స్వాడు మొదటి ర్గయి వేయాలి” అన్స్ కొందరు 

అంటారు. ర్టజూ క్షట్యప్డే, ప్డిపోయే, ప్శి త్వతప్ప్డి, 

దేవున్స్ దయతో తర్గి వచిే  మనందర్ గుర్ంచ్చ నేన 

మాటాుడటం లేదు. నేన దేవుడి ముఖంలో 

ఉమాి వేస్వ వూ కుతల గుర్ంచ్చ మాటాుడుునేా న. 

అద వార్కి తెలుస్త, మనకు తెలుస్త, దేవున్స్కి 

తెలుస్త. మన మనం వార్ జ్జవిత్వలన నాశ్నం 

చేస్తతంద మర్యు దేవున్స్ పేరున అప్వాదు 

చేస్తతంద. మనం తప్పప  చేస్తతనేా మన్స్ భావించే 

వార్న్స్ ఎదుర్టక వడం క్ంటే వార్ గుర్ంచ్చ గాసిప్ 

చేయడం చాలా స్తలభం; కానీ, మనం వార్కి 

మర్యు దేవున్స్కి వూ తర్నక్ంగా పాప్ం చేస్తతము. 

తర్గి 1894లో, బాలిట్యమోర ఓర్యోల్ట  బోసట్యన్లో 

బోసట్యన రెడ్జ స్తక్ట  ఆడుునాే రు. జాన మెక్్ప్రగా 

బాలిట్యమోర ఓర్యోల్ట  తరప్పన ఆడాడు. మీరు 

అతన్స్ గుర్ంచ్చ విన్స్ ఉండవచుి . అతన తరువాత 

ప్రప్సిదధ మేనేజర అయాూ డు, కానీ అతన బోసట్యన 

నండి మూడవ బేస్ మాన తో గడవ ప్డాాడు. గడవ 

పెర్గి బెంచీలు ్కి ుయర అయిూ  పెద ేగడవ జర్గింద. 

అప్పప డు ్స్తట్య ండ్జట ్లో గడవ జర్గింద మర్యు 

అభిమానలు పోర్గడటం ప్రపారంభించారు, అద 

కూడా మైదానంలోకి చ్చంద. ఎలాగోలా, ఆ కొటాు ట 

మధ్ూ లో మంటలు చెలర్నగాయి, ్స్వట్యడియం 

నేలమటట్యమైంద. వాసతవాన్స్కి, వారు దాన్స్న్స్ 

అదుప్పలోకి తెచుి కోక్ముందే, బోసట్యన డౌన్టౌన్లోన్స్ 

107 భవనాలన అద దహనం చేసింద. ఇదరేు 

కుప్రర్గళ్తళ  గడవ ప్డడంతో అంత్వ మొదలైంద, 

"ఆప్ప" అన్స్ ఎవరూ అనలేదు. పాప్ం ఎలా 

ప్న్స్చేస్తతంద. పాప్ం విసా ర్ంచబడిన చోట బైబిల్ 



జరరదు. 

2. పాపాన్స్ే  సర్దదడేం క్ంటే ఒప్పప కోవడం స్తలభం. 

తప్పప లన మంచ్చగా మారి డాన్స్కి ప్రపేర్నరంచడం 

క్ంటే తప్పప లన అంీక్ర్ంచడం స్తలభం. 

"ప్శి త్వతప్ం" అనే ప్దాన్స్కి "మలుప్ప" అన్స్ అరంా. 

అంటే 180 డిప్రీలు తరరడం. దీన్స్ అరంా దశ్న 

మారి డం మర్యు మీరు దశ్న 

మారుి కునే ప్పప డు, మీరు వెనక్కు వెళ్లు దానే్స్  

సర్చేయడం. మీరు గాసిప్్లకు పాలప డితే, గాసిప్ 

చేయడం మానేయండి. మీరు బాధ్పెటిట్యన వార్తో 

తరరండి మర్యు క్ష్మాప్ణ చెప్ప ండి. 

చెప్ప కూడన్స్ద ఉప్సంహర్ంచుకోండి. మీరు 

మోస్తన్స్కి పాలప డితే, ఆప్ండి, తరరండి మర్యు 

మీరు మోసం చేసిన వాటిన్స్ మీ బాధిులకు తర్గి 

ఇవా ండి. అపారంా చేస్తకోక్ండి. పాపాన్స్ే  

ఒప్పప కునే ందుకు నాకు చాలా ప్రప్శ్ంసలు 

ఉనాే యి. ఒప్పప కోవడం అంత తేలిైన విషయం 

కాదు మర్యు ప్శి త్వతప్ం చెందడంలో మొదటి 

అడుగు ఒప్పప కోలు. కానీ ఎకుక వ ప్డుుంద. 

దీన్స్కి ధైరూ ం, నమా క్ం మర్యు జవాబ్బదార్జతనం 

అవసరం. అందుకే నెహెమాూ  ఆ ప్రప్భువులన 

మర్యు అధికారులు ఆ ప్రప్జలందర్ ముందు 

వాగేానం చేశడు. నేన క్షట్యప్డుునే  పాప్ం ఇద 

అన్స్ చెప్ప డాన్స్కి మీరు తగినంతగా విశా్ సించే 

మిమా లిే  ప్రపేమించే వూ కుతలు మీకు కావాలి. దేవున్స్ 

శ్కి త మర్యు దయతో నేన దాన్స్న్స్ 

సర్చేయాలనకుంటునేా న. మీరు ననే  

జవాబ్బదార్జగా ఉంచుత్వర్గ? మీ పాపాలన ఒక్ర్తో 

ఒక్రు ఒప్పప కోవడం గుర్ంచ్చ జ్యమ్ట  5:16 యొక్క  

హృదయంలో ఉందన్స్ నేన భావిస్తతనేా న. 

3. వూ కుతలపై దృష్ట్య పెటట్యడం క్ంటే ప్రపోప్రగామ్్లో ఉండడం 

స్తలభం. చరి్  ప్న్స్ లేదా కారూ ప్రక్మం దాదాప్ప 

ముర్కి ప్దం. నేన మీకు ఒక్ విషయం చెబ్బత్వన, 

కారూ ప్రక్మాలు విలువైనవి. అవి అదుు తమైనవి. 

నెహెమాూ , 3వ అధాూ యాన్స్కి తర్గి వెళ్లతే, దేవున్స్ 

ప్న్స్కి సంస ా చాలా అవసరం. కానీ కారూ ప్రక్మాలు 

ప్రప్జలకు ప్రప్యోజనం చేకూరి డం మర్యు 

ఆశీరా దంచడం దాా ర్గ మాప్రతమే 



ఉప్యోరప్డత్వయి. ఈ న్స్రా్గ ణ కారూ ప్రక్మం 

విలువన నెహెమాూ  నమాా డు, కాదా? కొంతమంద 

కారా్ కులకు ప్రపాణహాన్స్ ఉందన్స్ గురుతంచుకోండి, 

నెహెమాూ  ఏమి చెపాప డు? "కారూ ప్రక్మం ఆరదు. ఒక్ 

చేతలో ఈటె, మర్ట చేతలో రడపాార ప్టుట్యకున్స్ ప్న్స్ 

చేస్తత ం. ఇలాగే స్తగిపోదాం. ఈ గోడ క్టట్యకుండా 

ఎవరూ అడుాకోరు." ఎందుకు? ఎందుక్ంటే అద 

ప్రప్జలకు మంచ్చదన్స్ ఆయనకు తెలుస్త. వార్ 

భయంతో వారు బెదర్పోయి ప్క్ష్వాత్వన్స్కి గురైతే, 

అద వార్కి జర్గే ఘోరమైన విషయం. 

 

అయితే ప్రప్జల ఆవేదనతో గోడ న్స్రా్గ ణం 

ఆగిపోయింద. నెహెమాూ  ఒక్ సమావేశన్స్ే  రలిచాడు 

ఎందుక్ంటే గోడ ప్పనరే్ రా్గ ణాన్స్ే  ఆరవేయరల ఒక్ 

విషయం ప్రప్జలన బాధ్పెడుతోంద. దేవున్స్ 

హృదయాన్స్ే  విచ్చఛ నే ం చేస్వ విషయాలపై మీ 

హృదయం బాధ్ప్డుుందా? దేవున్స్కి దుుఃఖం 

క్లిగించే దాన్స్ గుర్ంచ్చ మీరు దుుఃఖిస్తతనేా ర్గ? పాప్ం 

వలు నీకు బాధ్ క్లుగుుందా? ప్రప్భువు మిమా లిే  

ఆయన దరరాకు రమా న్స్, ఆయనపై నమా క్ం ఉంచ్చ, 

ఆయన వాకాూ న్స్కి లోబడమన్స్ మిమా లేి  

ఆహాా న్స్స్తతనేా డు. AG పాఠం #1330 సెపెట్యంబర 7, 

1997 ్స్తట్్య  ్ఫాు ట్ దాా ర్గ 

 

 

 

అధాూ యం 7 

ఆప్ర్నషన బెదర్ంప్ప 

 

తర్గి 1975లో, నేన చూసిన భయానక్ చలనచ్చప్రత్వలలో 

ఒక్టి "జాస్" అనే గప్ప  తెలున్స్ కిలుర షారక . ఈ సిన్స్మా 

ప్రప్జాదరణ పందన సమయంలో బ్బచ్ ట్యర్జం 

క్షీణించ్చందన్స్ వార్గతప్ప్రతక్లు ర్కార ాచేశయి. మరుసటి 

సంవతట రం అందరూ తర్గి బ్బచ్్కి వెళ్లురు, అందరూ 

బాగానే ఉనాే రు. కానీ మూడు సంవతట ర్గల తరువాత, 

వారు "జాస్ II", స్తకెా ల్్తో వచాి రు. ఆ సిన్స్మా 

ప్రప్క్టనలో, "ఇద స్తరక్షితంగా ఉందన్స్ మీరు 

అనకునే ప్పప డే, భీభతట ం బ్బచ్్కి తర్గి వస్తతంద." 

 

మన జ్జవిత్వలోు  కొనే్స్ స్తరుు, అంత్వ సవూ ంగా 

స్తగుునే టుు అన్స్రంచ్చనప్పప డు, విప్ుతలు 

వచ్చి నటుు అన్స్రస్తతంద. ఎవరైనా లేదా ఏదో మిమా లిే  

బెదర్స్తతరు. 



 

దేవుడు న్స్వసించడాన్స్కి ఎంచుకునే  నరరం 

జెరూసలేం. అక్క డ దేవుడి గుడి ఉండేద. దేవున్స్ ప్రప్జలు 

అక్క డ ఉనాే రు. నెహెమాూ  గోడన ప్పనరే్ రా్ ంచాలనే 

ఉదేేశ్ంతో బాబిలోన నండి వచిా డు, ఎందుక్ంటే 

దేవుడు అతనే్స్  అలా చేయమన్స్ రలిచాడు. నరరం 

చుట్యట్య  ఉనే  గోడ నరర్గన్స్ే  బలప్ర్చ్చంద మర్యు 

శ్ప్రువుల దాడుల నండి రక్షించడమే కాకుండా, అద 

ప్రప్తీకాతా క్ంగా ఏదో ఒక్దాన్స్న్స్ స్లచ్చస్తతంద. అద బలం 

కోసం న్స్లబడింద మర్యు అద అక్క డి ప్రప్జల గౌరవం 

కోసం న్స్లబడింద-వాసతవాన్స్కి, దేవున్స్ గౌరవం. కాబటిట్య, 

జెరూసలేం గోడ శ్చథిలావసలాో ప్డి ఉండటం దేవున్స్ 

ప్రప్జలకు అవమానక్రమైనద మర్యు వార్కి 

సంబంధించ్చనంతవరకు, అద దేవుణిణ 

అవమాన్స్ంచడమే. 

నెహెమాూ  ఏడుస్లత , వెళ్లు గోడన ప్పనరే్ రా్ ంచడాన్స్కి 

దేవుడు తనన ఉప్యోగించమన్స్ ప్రపార్ంాచాడు. దేవుడు 

ఆ ప్రపారనాకు సమాధానమిచిా డు మర్యు నెహెమాూ  

ప్రప్జలన సమీక్ర్ంచాడు, అతన వార్న్స్ ప్రపేర్నరంచాడు, 

అతన వార్న్స్ న్స్రా హించాడు మర్యు స్తమారు 450 

BCలో ప్న్స్ చేశడు. అందరూ క్లిసి బాగా క్లిసి ప్న్స్ 

చేస్లత , మంచ్చగా క్లిసి, ఉత్వట హంగా భరవంున్స్ ప్న్స్ 

చేస్లత  ఉండేవారు. సనీ లుట్, ట్లబియా మర్యు గెషెమ్ 

వచ్చి  నెహెమాూ  ప్రప్ణాళ్లక్న రదేు చేయడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచే వరకు అంత్వ బాగానే జర్గింద. 

 

ఈ కుప్రర్గళ్తళ  కారా్ కులన ఎరత్వళ్ల చేస్తరు, వార్న్స్ 

ఎరత్వళ్ల చేస్తరు మర్యు వార్ మనోభావాలన 

తగింాచారు. వాసతవాన్స్కి, వారు నరరంపై దాడి చేసి వార్పై 

దాడి చేసి చంపేస్తతమన్స్ బెదర్ంచారు. వార్న్స్ 

భయప్రభాంులకు గుర్చేసి చంపేందుకు 

ప్రప్యతే ంచారు. కాబటిట్య, నెహెమాూ  బలం కోసం 

ప్రప్భువున ప్రపార్ంాచాడు మర్యు అతన ప్రప్జలన 

యుదాధన్స్కి సిదధం చేశడు. తమన త్వము 

రక్షించుకోవడాన్స్కి వార్న్స్ సిదధం చేశడు. దేవున్స్ ప్రప్జలు 

ఎంత బలమైన సైనాూ నే్స్  సృష్ట్యంచార్ట ఆ శ్ప్రువులు 

చూసినప్పప డు, వారు వెనకిక  తగాారు. అలాంటి వార్పై 

దాడి చేయబోమన్స్ చెపాప రు. కాబటిట్య, అందరూ తర్గి 

ప్న్స్కి వచాి రు మర్యు అందరూ బాగానే ఉనాే రు 

మర్యు అంత్వ బాగానే ఉనాే రు. సర్యైనదా? 



గోడ దాదాప్ప పూరతయింద. వాసతవాన్స్కి, తలుప్పలు 

మర్యు గేటున వేలాడదీయడం మాప్రతమే మిగిలి 

ఉంద. అయితే స్తకెా ల్ కోసం ఎవరు తర్గి వస్తత ర్ట 

ఊహించండి? న్స్జమే! అదే ముగుారు అబాీ యిలు. ఇద 

స్తరక్షితంగా ఉనే టుు క్న్స్రంచ్చనప్పప డు, ఈ శ్ప్రువులు 

మళ్లు దాడి చేయడాన్స్కి సిదధంగా ఉనాే రు మర్యు 

దేవున్స్ ప్రప్ణాళ్లక్న రదేు చేయడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచారు. 

నేడు మన ప్రప్ప్ంచం దేవున్స్కి శ్ప్రువులు. దేవుడు 

ఇప్ప టిీ తన శ్ప్రువులన క్లిగి ఉనేా డు మర్యు 

ప్రప్ప్ంచాన్స్ే  తీరుప  తీరి డాన్స్కి ప్రీస్తత తర్గి వచేి  వరకు 

ఎలుప్పప డూ ఉంటాడు. దేవున్స్కి శ్ప్రువులైన ప్రప్త 

ఒక్క రూ స్తత్వనకు మిప్రులే. న్స్జమే! వారు స్తత్వన 

ఏజెంట్. నేడు మన ప్రప్ప్ంచంపై స్తత్వన ప్రప్భావం 

ఉంద. ఆ వాసతవానే్స్  పరబడక్ండి. మర్యు అతన ఆ 

ప్రప్భావాన్స్ే  మనకు వూ తర్నక్ంగా ఉప్యోగిస్తతడు. 

"దేవున్స్ పూర్త క్వచాన్స్ే  ధ్ర్ంచండి". మర్ట మాటలో 

చెపాప లంటే, మిమా లిే  మీరు రక్షించుకోవడాన్స్కి సిదధం 

చేస్తకోండి. ఎందుకు పాల్? దెయూ ం యొక్క  ప్థకాలకు 

వూ తర్నక్ంగా మీ వైఖర్న్స్ తీస్తకోండి, “మా పోర్గటం 

రక్ తమాంస్తలకు వూ తర్నక్ంగా కాదు. మా పోర్గటం చీక్టి 

ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ పాలకులు మర్యు అధికారులు 

మర్యు శ్కుతలకు వూ తర్నక్ంగా మర్యు ప్రలోక్ 

ర్గజాూ లలో చెడు యొక్క  ఆధాూ తా క్ శ్కుతలకు 

వూ తర్నక్ంగా ఉంద. (ఎఫెస్తయులు 6:12) కొతత న్స్బంధ్న 

పేజ్జలు ఆధాూ తా క్ యుదధం యొక్క  వాసతవిక్తతో న్స్ండి 

ఉనాే యి. అలాంటి యుదాధన్స్కి సిదధప్డమన్స్ దేవుడు 

చెపాప డు. 

అయితే స్తత్వన ఉదేేశలు ఏమిటి? ఎ) దేవున్స్కి తన 

పేరు ర్గవాలిట న మహిమన తరసక ర్ంచాలన్స్ అతన 

కోరుకుంటాడు. స్తైసతవులుగా ఈ భూమిపై మన ఉదేేశ్ూ ం 

దేవున్స్కి మహిమ తీస్తకుర్గవడమే. కానీ దెయూ ం దాన్స్న్స్ 

ఆపాలనకుంట్లంద. స్తత్వన యొక్క  మూలాన్స్ే  

అధ్ూ యనం చేయడం దాా ర్గ మీకు తెలిసిన ఒక్ 

విషయం ఏమిటంటే, అతన చాలా అహంభావి, 

మర్యు అతన తన ీర్ త అంత్వ తనకే కావాలన్స్ 

కోరుకుంటాడు. కాబటిట్య, దేవున్స్ నండి మహిమన 

తీసివేయడాన్స్కి అతన ఏదైనా చేయరలడు, అతన 

దాన్స్న్స్ చేయడాన్స్కి మిమా లిే  ఉప్యోగించవలసి 

వచ్చి నప్ప టిీ అతన దాన్స్న్స్ చేస్తతడు. ఇద ఒక్ రక్మైన 



భయానక్ ఆలోచన, కాదా? బి) ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ దేవున్స్ 

చ్చత్వతనే్స్  న్స్ర్గశ్ప్రచడమే అతన్స్ ఉదేేశ్ూ ం. దేవుడు 

చేయాలనకునే ద ఏదైనా, స్తత్వన రదేు చేయాలన్స్ 

కోరుకుంటాడు. c) మతమార్ప డులన గెలవడాన్స్కి. 

న్స్జమే! స్తత్వన మతమార్ప డులన గెలవాలన్స్ 

కోరుకుంటాడు. స్తత్వన స్తవార్తకుడు, అద మీకు 

తెలుస్త? అతన అనే్స్  వేళలా పెద ే సైనాూ న్స్ే  

కోరుకుంటాడు. అతన మిమా లిే  నమోదు 

చేయాలనకుంటునేా డు. 

రతంలో సనీ లుట్, తోబియా మర్యు గెషెమ్ 

యెరూషలేములో ఉనే ప్పప డు ప్రప్జలపై దాడి చేశరు. 

ఈస్తర్ వారు తమ దాడిన్స్ నెహెమాూ పై 

కేంప్రదీక్ర్ంచారు. ఈస్తర్ ఇద వూ కి తరతమైనద మర్యు 

వారు తమ ్స్తు్ ్లో మర్ట మూడు ఉపాయాలు 

పందారు. కానీ వూ కి తరత దాడులు ఉనే ప్ప టిీ మనం 

ఆయన కోసం ప్న్స్ చేస్లత  ఉండాలన్స్ దేవుడు 

కోరుకుంటునేా డు. 

ప్రధాూ నంలో ఉనే ప్ప టిీ మీరు ప్న్స్ చేస్లత  ఉండాలన్స్ 

దేవుడు కోరుకుంటునేా డు.  

నెహెమాూ  6:1 ప్రప్కారం, సనీ లుట్, ట్లబియా మర్యు 

గెషెమ్ మర్యు మిగిలిన శ్ప్రువులకు నెహెమాూ  గోడన 

ప్పనరే్ రా్ ంచాడన్స్ మర్యు తలుప్పలు మర్యు 

దాా ర్గలు తప్ప  దాన్స్లో ఖ్యళ్ల లేదు. వారు ఈ సందేశన్స్ే  

ప్ంపారు, "రండి, మనం ఒనో మైదానంలో ఉనే  ఒక్ 

ప్రగామంలో క్లుదేాం. వారు నాకు హాన్స్ క్లిగించడాన్స్కి 

కుప్రట ప్నే ునేా రు. కాబటిట్య నేన వార్కి ఈ 

సమాధానంతో దూతలన ప్ంపాన, 'నేన ఇక్క డ ఒక్ 

గప్ప  ప్రపాజెకుట్య ే  కొనస్తగిస్తతనేా న, మర్యు నేన దగి 

వెళళ లేన, నేన ప్న్స్న్స్ విడిచ్చపెటిట్య మీ వదకేు 

వెళ్ళుటప్పప డు ఎందుకు ఆగిపోవాలి?’ (నెహెమాూ  6:2) 

ఇప్పప డు మొదట అనకునే ప్పప డు, నెహెమాూ న 

క్లవమన్స్ వార్ ఆహాా నం అంత అనమానాసప దంగా 

అన్స్రంచక్పోవచిు . అందులో తపేప ముంద? వారు 

కొంచెం శంత మాటాుడాలన్స్ కోరుకుంటునే టుు 

అన్స్రస్తతంద, మీకు తెలుస్త. కానీ నెహెమాూ కు ఈ 

అబాీ యిలు తెలుస్త. అవి ఎంత ప్రప్మాదక్రమో 

అతన్స్కి తెలుస్త. న్స్జాన్స్కి, వారు యెరూషలేముకు 

ర్గవాలన్స్ ప్రప్తపాదంచలేదు. నెహెమాూ  

యెరూషలేమున విడిచ్చపెటిట్య దాదాప్ప ఇరవై మైళు 

దూరంలో ఉనే  ప్రప్దేశన్స్కి లేదా నెహెమాూ  శ్ప్రువులు 



ఉనాే రన్స్ తెలిసిన ప్రప్దేశన్స్కి వెళ్లు లన్స్ వారు 

కోరుకునేా రు. అద ఎంత ప్రప్మాదక్రమో అతన్స్కి 

తెలుస్త. కానీ రెండు ర్టజుల ప్రప్యాణం దేవుడు అతన్స్కి 

అప్ప గించ్చన ప్న్స్కి దూరంగా అతనే్స్  ఆ గోడ నండి 

తీసివేస్తతంద. వారు నెహెమాూ న నాలుగుస్తరుు 

రరప ంచడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచారు. అతన 

ప్రప్తఘటించాడు మర్యు అతన్స్ ప్న్స్లో ఉనేా డు. 

దేవున్స్ శ్ప్రువులు చేయాలనకునే ద కాకుండా దేవుడు 

కోరుకునే ద అతన చేయబోునేా డు. అతన దీన్స్ే  

కొనస్తగించడం దాా ర్గ దీన్స్ే  చేయరలిగాడు: అతన 

ప్రప్తఘటించాడు మర్యు అతన్స్ ప్న్స్లో ఉనేా డు. 

దేవున్స్ శ్ప్రువులు చేయాలనకునే ద కాకుండా దేవుడు 

కోరుకునే ద అతన చేయబోునేా డు. అతన దీన్స్ే  

కొనస్తగించడం దాా ర్గ దీన్స్ే  చేయరలిగాడు: అతన 

ప్రప్తఘటించాడు మర్యు అతన్స్ ప్న్స్లో ఉనేా డు. 

దేవున్స్ శ్ప్రువులు చేయాలనకునే ద కాకుండా దేవుడు 

కోరుకునే ద అతన చేయబోునేా డు. అతన దీన్స్ే  

కొనస్తగించడం దాా ర్గ దీన్స్ే  చేయరలిగాడు: 

 

1. దృష్ట్య కేంప్రదీక్ర్ంచండి. నెహెమాూ  దృష్ట్య పెటాట్యడు. 

అతన్స్కి తన ప్రపాధానూ తలు తెలుస్త. భరవంున్స్కి 

త్వన చేసిన న్స్బదధత అతన్స్కి తెలుస్త. అతన తన 

లక్ష్ూ ంపై దృష్ట్య పెటాట్యడు. మన శ్ప్రువు అయిన 

స్తత్వన దేవున్స్ చ్చతతం చేయకుండా మన దృష్ట్యన్స్ 

మరలాి లనకుంటునేా డన్స్ మీరు 

న్స్శి్ యించుకోవచుి . స్తత్వన నేడు మన 

సంసక ృతలో అన్స్ే  రకాల ఆక్రణిలు మర్యు 

ప్రధాూ నాలన ఉంచాడు. వార్లో చాలా మంద 

దురా్గ రాులు. నెహెమాూ  వలె, మనం వార్న్స్ దేవున్స్ 

రలుప్ప వెలుగులో విశే ుష్ంచాలి. కొనే్స్ స్తరుు దేవున్స్పై 

దృష్ట్య కేంప్రదీక్ర్ంచడం మర్యు అతన నేన ఏమి 

చేయాలనకుంటునాే డో అంటే "లేదు" అన్స్ 

చెప్ప డం. కాదు అన్స్ చెప్ప డం మాకు క్షట్యం. మేము 

ప్నలు చేయడాన్స్కి, ్సలాాలకు వెళుడాన్స్కి మర్యు 

పాలాొనడాన్స్కి ఇషట్యప్డత్వము. కానీ కొనే్స్ స్తరుు మనం 

"నో" అన్స్ చెపాప లి మర్యు మర్ంత దృష్ట్య 

కేంప్రదీక్ర్ంచాలి మర్యు దేవుడు మనకు 

అప్ప గించ్చన ప్న్స్న్స్ చేయాలి. దేవున్స్ చ్చతతం చేయడం 

నండి, జ్జవితంలోన్స్ న్స్జంగా ముఖూ మైన విషయాల 

నండి మీ సమయాన్స్ే  దూరం చేయడం ఏమిటి? 



2. ప్రువు నషట్యం జర్గినప్ప టిీ ప్న్స్ చేయండి. మీరు 

ఎవర్నైనా కించప్ర్చ్చనప్పప డు, మీరు వార్పై 

అసత్వూ లు మర్యు ప్పకారుు వాూ రత చేస్తతరు. 

"ఐదవస్తర్ సనీ లుట్ తన సహాయాన్స్ే  నాకు 

సందేశ్ంతో ప్ంపాడు మర్యు అతన్స్ చేతలో స్తలు 

వేయన్స్ ఉతతరం ఉంద, 'ఇద దేశలలో 

న్స్వేదంచబడింద మర్యు గెషెమ్ ఇద న్స్జం, 

నెహెమాూ , మీరు మర్యు యూదులు 

తరుగుబాటుకు కుప్రట ప్నే ునేా రు. అందుకే నీవు 

గోడ క్టుట్యచునేా వు.అంతేకాక్, ఆ న్స్వేదక్ ప్రప్కారం, 

నీవు వార్కి ర్గజుగా ఉండబోునేా వు, మర్యు నీవు 

యూదాలో ర్గజుగా ఉనేా వన్స్ ప్రప్క్టించుటకు 

ప్రప్వక్ తలన ప్ంరతవి. ర్గజు.'" (నెహెమాూ  6:5) మర్ట 

మాటలో చెపాప లంటే, నెహెమాూ , మీరు అతన్స్ 

ఉదోూ రం కోసం ప్రప్యతే స్తతనేా రన్స్ నేన న్స్జమైన 

ర్గజుతో చెప్ప బోునేా న. సర్న, అద అబదధం, కాదా? 

లేఖ స్తల్ చేయబడలేదు అన్స్ మీరు 

రమన్స్ంచవచుి . అద తెర్చ్చ ఉంద. ఇద ఎడిటర్కి 

ర్గసిన ఉతతరం లాగా ఉంటుంద మర్యు దాన్స్న్స్ 

తీస్తకువెళ్లున ప్రప్త ఒక్క రూ దీన్స్ే  చదవరలుగుత్వరు 

మర్యు సన్బలుట్ తన స్వవకులు మర్యు చాలా 

మంద క్ళ్తళ  ఈ లేఖన చూస్వలా చూస్తకునాే రన్స్ 

నేన ఖచ్చి తంగా అనకుంటునేా న. అతన ఈ 

దురా్గ రపా్ప మర్యు తప్పప డు ప్పకారున వాూ రత 

చేయాలనకునేా డు మర్యు నెహెమాూ  ప్రప్జలు 

దీన్స్ గుర్ంచ్చ తెలుస్తకున్స్, తమ నాయకుడు కేవలం 

అవకాశ్వాద, సా్త రపాూర్త వూ కి త అన్స్ అనకుంటే, 

వారు అతన్స్కి ఎందుకు మదుే ఇవా రు. ఇద హాన్స్ 

క్లిగించే విషయం కావచిు . 

నెహెమాూ  ఈ ప్రప్ుూ తతర్గనే్స్  ప్ంపాడు, "మీరు 

చెపేప ద ఏదీ న్స్జం కాదు, మర్యు మీరు దాన్స్న్స్ మీ 

సా ంత తలతో తయారు చేస్తతనేా రు. మీరు ననే  

భయపెటట్యడాన్స్కి ప్రప్యతే స్తతనేా రు." అప్పప డు 

నెహెమాూ , "నేన ప్రప్భువున ప్రపార్ంాచాన, ఇప్పప డు 

నా చేులన బలప్రచుము" అన్స్ చెపాప డు. 

(నెహెమాూ  6:8) కాబటిట్య నెహెమాూ  పాప్రతకు న్స్జమన్స్, 

ఆయన ఆ ఆర్టప్ణలన తప్పప  అన్స్ కొటిట్యపార్నశడు. 

అతన ఎప్ప టిలాగే దేవుడిన్స్ ప్రపార్ంాచాడు మర్యు 

అతన తర్గి ప్న్స్కి వచిా డు. అతన తనన త్వన 

రక్షించుకోవడాన్స్కి సమయాన్స్ే  వృథా చేయలేదు. 

ఎవరైనా మిమా లిే  విమర్శ స్తతనే ందున మర్యు 



మిమా లిే  మీరు రక్షించుకోవడాన్స్కి మీరు 

సమయాన్స్ే  వెచ్చి ంచవలసి వచి్చ నందున మీరు 

ఎప్పప డైనా ఏదైనా ప్న్స్ చేయడం మానేశర్గ? సర్న, 

నేన దాన్స్లో ప్డన అన్స్ నెహెమాూ  చెపాప డు. 

ప్పకార ుపై నేన సప ందంచన. గాసిప్్లు మర్యు 

దూషణలకు నేన సప ందంచన. దేవున్స్ ప్న్స్ చాలా 

ముఖూ మైనద. 

ఏ నాయకుడైనా చేయవలసిన క్షట్యతరమైన ప్న్స్ 

ఏమిటంటే, వార్పై తప్పప డు ఆర్టప్ణలకు 

ప్రప్తసప ందంచడం, స్తధారణంగా ఈరిూ  మూలం 

నండి. మీరు కొనే్స్ స్తరుు 

న్స్ప్రషక మించాలనకుంటునాే రు, కానీ నెహెమాూ  

కాదు. అతన కేవలం దేవున్స్పై నమా క్ం ఉంచాడు 

మర్యు అతన సత్వూ న్స్ే  విశా్ సించాడు. సతూ ం 

గెలుస్తతందన్స్ అతన నమాా డు మర్యు ఎవరైనా 

మిమా లిే  దూష్ంచ్చనప్పప డు మర్యు మీ గుర్ంచ్చ 

గాసిప్్లన వాూ రత చేసినప్పప డు గురుతంచుకోవడం 

ముఖూ ం. సతూ మే గెలుస్తతంద. ప్రప్ప్ంచ చర్ప్రతలో 

అతూ ధిక్ంగా తప్పప డు ఆర్టప్ణలు చేసిన వూ కి త 

ఎవరు? నా ప్రప్భువా, యేస్త ప్రీస్తత. అతన ఏమి 

చెపాప డు "ప్రప్జలు న్స్నే  అవమాన్స్ంచ్చనప్పప డు 

మర్యు హింసించ్చనప్పప డు మర్యు నా కారణంగా 

మీపై అన్స్ే  రకాల చెడు మాటలు మాటాుడినప్పప డు 

మీరు ధ్నూ లు? వారు వచ్చి న ప్రప్వక్ తన వారు 

హింసించ్చన విధ్ంగానే ప్రలోక్ంలో మీ ప్రప్తఫలం 

గప్ప ద కాబటిట్య సంతోష్ంచండి మర్యు 

సంతోష్ంచండి. మీ ముందు." (మాథ్యూ  5: 

3. ప్రప్మాదం ఉనే ప్ప టిీ ప్న్స్ చేయండి. "ఒక్ర్టజు నేన 

శెమయూ  ఇంటికి వెళ్లళ న, అతన చెపాప డు, దేవున్స్ 

ఇంట్లు , న్స్జాన్స్కి గుడిలో క్లుదేాం." అతన "ప్విప్రత 

్సలాములో" అన్స్ ఉదేేశ్చంచెన. "నెహెమాూ , న్స్నే  

చంప్డాన్స్కి ర్గప్రతపూట ప్పరుషులు వస్తతనేా రు 

కాబటిట్య తలుప్పలు మూస్వదేాం." నెహెమాూ  

"నాలాంటివాడు పార్పోవాలా? నాలాంటివాడు 

గుడిలో దాకోక వాలా? నేన వెళళ న" అనేా డు. 

(నెహెమాూ  6:10) సర్న, వారు ఏమి చేస్తతనేా రు? వారు 

అతన్స్న్స్ భయపెటట్యడాన్స్కి ప్రప్యతే స్తతనేా రు. వారు 

ఇలా అంటారు, "నెహెమాూ , అక్క డ ఒక్ హిట్ మాూ న 

ఉనేా డు మర్యు అతన మీ జ్జవితంపై ఒక్ 

ఒప్ప ందాన్స్ే  పందాడు మర్యు మీరు దాచడాన్స్కి 

ఉతతమమైన ప్రప్దేశ్ం హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ లోప్ల 



ఉంద. చెడ ా వూ కుతలు అక్క డ మిమా లిే  

అనసర్ంచరు. ముందుగా , కేవలం పూజారులు 

మాప్రతమే హోలీ ఆఫ్ హోలీలోకి 

అనమతంచబడాారు, 

కానీ అంతక్ంటే ఎకుక వగా, అతన రర్కివాడిలా 

క్న్స్రంచడాన్స్కి ఏర్గప టు చేయబడుునేా డన్స్ 

నెహెమాూ కు తెలుస్త. ‘మనకు ఎలాంటి నాయకుడు 

లేడు.. ప్రుగెతత దాకుక ంటునేా డు’ అన్స్ జనం 

చెప్ప రలిగేవారు. నెహెమాూ  ఇలా అనేా డు, "దేవుడు 

వార్న్స్ ప్ంప్లేదన్స్ నేన ప్రరహించాన, కానీ ట్లబియా 

మర్యు సనీ లుట్ ననే  భయపెటట్యడాన్స్కి వార్న్స్ 

న్స్యమించుకునాే రు, తదాా ర్గ నేన ఇలా చేయడం 

దాా ర్గ పాప్ం చేస్తతన, ఆపై వారు నాకు చెడ ాపేరు తెచ్చి , 

ననే  అప్రప్తషట్యపాలు చేస్తతరు." (v. 12) ఓహ్, నాకు అద 

ఇషట్యం. నాలాంటి మన్స్ష్ ప్రుగెతత దాకోక వాలా. అతన 

అక్క డ అహంకారంతో ఉండడు. అతన ఇలా 

చెబ్బునేా డు, "చూడండి, నేన నాయకుడిన్స్ మర్యు 

దేవుడు ననే  ఎనే కునేా డు. దేవుడు ననే  

న్స్యమించాడు. ఈ ప్రప్జలందర్ీ నేన బాధ్ూ త 

వహిస్తతన. నేన ప్రప్మాదంలో ప్రుగెతత దాకోక లేన." 

నెహెమాూ  ఎవర్ట గురుతప్టాట్యడు. అతన్స్కి దేవుడు ఇచ్చి న 

సా భావాన్స్ే  తెలుస్త. ఆ కారణంగా, అతన బలంగా 

ఉండరలిగాడు. మన శ్ప్రువు స్తత్వన అన్స్ బైబిలు 

చెబ్బతోంద. రర్ం్చే సింహంలా తరుగుతూ ఎవర్నైనా 

ప్రమింగివేయాలన్స్ చూస్తతంద, నీ కోసం వెుకుుంద 

మర్యు నా కోసం వెుకుుంద. నవెా వర్ట 

తెలుస్తకున్స్ దేవుడి బిడ ా అన్స్ గురుతంచుకుంటే 

దెయాూ న్స్ే  తటుట్యకోరలుగుత్వరు. మీరు స్తైసతవులైతే, మీరు 

ప్రీస్తత నామాన్స్ే  ధ్ర్స్తతరు. మీరు ఆయనన బారట్యజంలో 

ఉంచారు మర్యు మీరు అతన్స్ పేరున ధ్ర్ంచారు. 

ప్రీస్తత నీ కొరకు చన్స్పోయాడు. అదే నీ గుర్తంప్ప. అతన 

మిమా లిే  కూడా సిదధం చేస్తతడు. 

దెయాూ న్స్ే  తటుట్యకోవడాన్స్కి దేవుడు మీకు సహాయం 

చేస్తతడు. 

1. అతన మీకు జ్జవితంలో బలవంతప్ప ఉదేేశూ నే్స్  

ఇస్తతడు. మీరు గేమ్ ప్రటివియల్ ప్రూట ూ ట్ తెలుస్త; 

ఇద ఒక్ రక్మైన సరదా విషయం. మీరు చుట్యట్య  

కూరుి న్స్ అరంా లేన్స్ విషయాల గుర్ంచ్చ ప్రప్శే్ లకు 



సమాధానం ఇస్తతరు. ఇద చాలా మంద వూ కుతల 

జ్జవిత్వలన వివర్స్తతంద. వారు కేవలం ప్న్స్కిమాలిన 

ప్న్స్లో ఉనాే రు. స్తైసతవ జ్జవితం అలా 

ఉండకూడదన్స్ బైబిల్ సప షట్యంగా చెబ్బతోంద. "గప్ప  

జ్జవిత్వలు ఒక్ గప్ప  కారణాన్స్కి న్స్బదధత దాా ర్గ 

ఉతప తత చేయబడత్వయి." వాళ్తు , “నెహెమాూ , నవాు  

చేస్తతనే  ప్న్స్ ఆర, ఆ గోడ దగి వచి్చ  మమా లేి  

క్లవండి” అనాే రు. అతన ఏమనేా డు? "చూడు, 

నేన గప్ప  ప్రపాజెక్ ట్య చేస్తతనేా న, నేన ఎందుకు 

దగాలి? నేన ఏదో గప్ప  ప్న్స్లో పాలాొనేా న." మీ 

జ్జవితంలో గప్ప  ప్రపాజెక్ ట్య ఉందా? ప్రప్తర్టజూ మిమా లేి  

ప్రపేర్నరంచే బలవంతప్ప ప్రప్యోజనం మీకు ఉందా? 

మళ్లళ , గప్ప  వూ కుతలు గప్ప  ఉదేేశూ న్స్కి క్టుట్యబడి 

ఉనే  స్తధారణ వూ కుతలు. ఆ కారణం వార్న్స్ తమ 

నండి బయటకు లాగి, వారు తమ సా ంతదాన్స్ క్ంటే 

మెరుగైనదగా చేస్తతంద. యేస్త మన ఉదేేశూ నే్స్  

తెలియజ్యస్తతడు. చాలా ప్రపాముఖూ మైన 

విషయమేమిటన్స్ యేస్తన అనేక్స్తరుు అడిగారు. 

“ఒక్ ధ్రా శస్తసత న్స్ప్పణుడు, ‘బోధ్కుడా, 

ధ్రా శస్తసతమంతటిలో గప్ప  ఆజ ా ఏద?’ అన్స్ 

ఆయనన ప్ర్జక్షించాడు. ‘నీ పూరణహృదయముతోన 

నీ పూర్గణతా తోన నీ పూరణమనస్తట తోన నీ దేవుడైన 

ప్రప్భువున ప్రపేమించుము’ అన్స్ యేస్త చెపాప డు. అద 

మొదటి మర్యు గప్ప  ఆజ.ా 'మర్యు రెండవద 

అలాంటిద: న్స్నే  వలె నీ పరుగువార్న్స్ ప్రపేమించు. 

ధ్రా శస్తసతం మర్యు ప్రప్వక్ తలు ఈ రెండు ఆజలా మీద 

ఆధారప్డి ఉనాే రు.’ (మతతయి 22) యేస్త చెపాప డు. 

దాన్స్నే గప్ప  ఆజ ాఅంటారు. ధ్రా శస్తసతంలో ఏద గప్ప  

ఆజ?ా' ‘నీ పూరణహృదయముతోన నీ పూర్గణతా తోన నీ 

పూరణమనస్తట తోన నీ దేవుడైన ప్రప్భువున 

ప్రపేమించుము’ అన్స్ యేస్త చెపాప డు. అద మొదటి 

మర్యు గప్ప  ఆజ.ా 'మర్యు రెండవద అలాంటిద: 

న్స్నే  వలె నీ పరుగువార్న్స్ ప్రపేమించు. ధ్రా శస్తసతం 

మర్యు ప్రప్వక్ తలు ఈ రెండు ఆజలా మీద ఆధారప్డి 

ఉనాే రు.’ (మతతయి 22) యేస్త చెపాప డు. దాన్స్నే 

గప్ప  ఆజ ాఅంటారు. ధ్రా శస్తసతంలో ఏద గప్ప  ఆజ?ా' 

‘నీ పూరణహృదయముతోన నీ పూర్గణతా తోన నీ 

పూరణమనస్తట తోన నీ దేవుడైన ప్రప్భువున 

ప్రపేమించుము’ అన్స్ యేస్త చెపాప డు. అద మొదటి 



మర్యు గప్ప  ఆజ.ా 'మర్యు రెండవద అలాంటిద: 

న్స్నే  వలె నీ పరుగువార్న్స్ ప్రపేమించు. ధ్రా శస్తసతం 

మర్యు ప్రప్వక్ తలు ఈ రెండు ఆజలా మీద ఆధారప్డి 

ఉనాే రు.’ (మతతయి 22) యేస్త చెపాప డు. దాన్స్నే 

గప్ప  ఆజ ాఅంటారు. 

కొన్స్ే  అధాూ యాల తరువాత, యేస్త తంప్రడి వదకేు 

వెళుబోునేా డు, కానీ అతన తన శ్చషుూ లతో ఇలా 

చెపాప డు, "ప్రలోక్ంలో మర్యు భూమిపై 

సరా్గ ధికార్గలు నాకు ఇవా బడాాయి, కాబటిట్య మీరు వెళ్లు 

అన్స్ే  దేశలన శ్చషుూ లనగా చేస్తకోండి, వార్ పేర్ట 

బారతసా ం ఇవా ండి. తంప్రడి మర్యు కుమారుడు 

మర్యు ప్ర్శుదాధ తా , నేన మీకు ఆజాారంచ్చన 

ప్రప్తదాన్స్న్స్ పాటించమన్స్ వార్కి బోధిస్తతనేా రు." 

(మతతయి 28) గప్ప  ఆజ ామర్యు గప్ప  ఆజ ా క్ంటే 

మీరు మీ జ్జవిత్వన్స్ే  అంకితం చేయరలిగినద 

మర్క్టి లేదు. ఈ విషయాలు శశా్ తంగా ఉంటాయి! 

అవి మన బలవంతప్ప ఉదేేశలు- దేవుణిణ 

ప్రపేమించడం, ప్రప్జలన ప్రపేమించడం, ప్రప్జలకు 

స్తవారత చెప్ప డం మర్యు వార్న్స్ శ్చషుూ లుగా 

చేయడం. ఇతరులన చూస్లత  స్తైసతవ జ్జవిత్వన్స్కి 

దూరంగా ఉండవదనే్స్ నేన మిమా లిే  సవాలు 

చేస్తతనేా న. మీ సా ంత జ్జవితం కోసం ఈ 

ప్రప్యోజనం యొక్క  యాజమానాూ నే్స్  తీస్తకోండి. 

2. దేవుడు మీకు సప షట్యమైన దృక్ప థానే్స్  ఇస్తతడు. 

నెహెమాూ  శ్ప్రువులు అతన్స్ే  ప్రటాప్ చేయడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచ్చన ప్రప్తస్తర్జ, అతన దాన్స్న్స్ 

ప్రరహించాడన్స్ మీరు రమన్స్ంచార్గ? అతన ఒక్ మైలు 

దూరంలో ఒక్ ఉచుి  వాసన చూడరలిగాడు. అతన 

అదుు తమైన అవగాహన, వివేచన మర్యు ్జాానం 

క్లిగి ఉనేా డు. నెహెమాూ కు ఆధాూ తా క్ ర్గడార 

ఉంద, అద అతన్స్ శ్ప్రువులన తటుట్యకునేలా 

చేసింద. ఇప్పప డు, మీరు దాన్స్న్స్ ఎలా పందుత్వరు? 

దేవుడు దాన్స్న్స్ నీకు ఇస్తతడు. కానీ మీరు దాన్స్ కోసం 

అతన్స్న్స్ అడగాలి. మన విశా సం కొనే్స్ స్తరుు ఎలా 

ప్ర్జక్షించబడుుందో మర్యు మనం ఎలా ప్ర్జక్ష్ల 

దాా ర్గ వెళళ బోునేా ం అనే దాన్స్ గుర్ంచ్చ జ్యమ్ట  

మాటాుడాడు. "మీలో ఎవర్ైనా ్జాానం లోరస్వత, 

ప్క్ష్పాతం చూప్కుండా ఉదారంగా ఇచేి  దేవుడిన్స్ 

అడగాలి మర్యు అద అతన్స్కి ఇవా బడుుంద." 

(యాకోబ్బ 1:5) మీకు అలాంటి సంబంధ్ం ఉందా? మీ 



ఆధాూ తా క్ స్తన్స్ే తతా ం ఎలా ఉంద? ఒక్ ఉచిు  

ఎప్పప డు వస్తతందో తెలుస్తకోవడాన్స్కి మీకు దేవున్స్ 

వాక్ూ ం బాగా తెలుస్త? 

3. దేవుడు మనలన న్స్రంతర ప్రపారనాకు రలుస్తతడు. 

అద న్స్జం: న్స్రంతర ప్రపారనా. “ఎడతెరకుండా 

ప్రపార్ంాచండి” అన్స్ బైబిలు చెబ్బతోంద. నెహెమాూ  

ప్రప్త మలుప్పలోనూ ప్రపార్ంాచాడు. వచ్చి న ఏదైనా, ఆ 

ప్ర్సితాకి నెహెమాూ  యొక్క  మొదటి ప్రప్తసప ందన 

ప్రపారనా, బలము కొరకు దేవుణిణ అడరడం. యేస్త 

కూడా అలాగే ఉనేా డు మర్యు తన శ్చషుూ లకు 

కూడా అలాగే ఉండమన్స్ చెపాప డు. లూకా 18:1 లో, 

యేస్త తన శ్చషుూ లకు ఒక్ ఉప్మానం చెపాప డు, వారు 

ఎలుప్పప డూ ప్రపార్ంాచాలన్స్ మర్యు వదులుకోవదనే్స్ 

వార్కి చూరంచారు. కాబటిట్య మీ ప్రపారనా జ్జవితం ఎలా 

ఉంద? 

4. దేవుడు మనలన ధైరూ ంగా న్స్లక్డగా రలుస్తతడు. ఏం 

వచ్చి నా నెహెమాూ  అక్క డే తొంగిచూస్లత నే ఉనేా డు. 

అతన చెపాప డు, "దేవుడు నాతో ఉనేా డు కాబటిట్య 

నేన పార్పోన, వెళళ డం క్షట్యంగా ఉనే ప్పప డు 

ప్రప్జలన పార్పోయేలా ప్రప్లోభపెటేట్యవాడు స్తత్వన, 

అతన ప్రప్జలన దేవున్స్ నండి పార్పోయేలా 

ప్రప్లోభపెడత్వడు. అతన ప్రప్జలన పార్పోయేలా 

ప్రప్లోభపెడత్వడు. జ్జవితం క్షట్యతరమైనప్పప డు వార్ 

వివాహాలకు దూరంగా ఉంటుంద, అతన ప్రప్జలన 

ప్ర్చరూ  నండి తరప ంచుకోవాలన్స్, వాసతవిక్త 

నండి పార్పోవాలన్స్ మర్యు ఏదో ఒక్ వూ సనం 

లేదా ఏదైనా పాప్ంలోకి పార్పోవాలన్స్ ప్రప్జలన 

ప్రప్లోభపెడత్వడు, మీరు పార్పోవాలన్స్ దెయూ ం 

కోరుకుంటుంద, కానీ స్తైసతవుల ప్టు దేవున్స్ చ్చతతం 

ముఖంలో కూడా ప్టుట్యదలగా ఉంటుంద ప్రువు 

నషట్యం, ప్రప్మాదం లేదా ప్రధాూ నం. 

పౌలు ఇలా అనేా డు, “మేలు చేయడంలో మనం 

అలసిపోకుము, ఎందుక్ంటే మనం వదులుకోక్పోతే 

తగిన సమయంలో ప్ంట కోస్తకుంటాము. 

(రలతీయులు 6:9) కాబటిట్య ప్రప్శే్ : దేవున్స్ చ్చత్వతనే్స్  

చేయడంలో మీరు ఎంత ప్టుట్యదలతో ఉనాే రు? 

మీకు అనకూలమైనప్పప డు మీరు ప్రప్భువుకు 

లోబడత్వర్గ? లేదా మీరు మీ జ్జవిత్వన్స్ే  ఆయనకు 

అప్ప గించార్గ, ఆప్ద సమయంలో కూడా మీరు 

ఆయన చేయాలనకునే ద చేస్తతరు. క్షట్య 

సమయాలోు  కూడా మీరు ఆయనకు అండగా 



ఉంటారు. నెహెమాూ కు ఆ న్స్బదధత ఉంద మర్యు 

వారు గోడన పూర్త చేసినందుకు అతన దాన్స్న్స్ 

ప్రప్జలందర్ీ వాూ రత చేశడు. 

"మా శ్ప్రువులు దీన్స్ గుర్ంచ్చ వినే ప్పప డు (గోడ 

జర్గిన విషయం), చుటుట్యప్క్క ల ఉనే  దేశలనీే  

భయప్డి, న్స్రుత్వట హప్డాాయి." (నెహెమాూ  6:16) 

ముందుగా వారు దేవున్స్ ప్రప్జలన భయపెటట్యడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచారు, కానీ ఇప్పప డు గోడ పూర్త చేయబడి, 

యెరూషలేము మర్టస్తర్ కోటతో కూడిన నరరంగా 

మార్నందున, వారు భయప్డుునేా రు. 

నెహెమాూ , "ఈ ప్న్స్ మన దేవుడే చేశడన్స్ 

తలుచుకున్స్ భయప్డుునేా రు" అనేా డు. అద 

గప్ప ద కాదా? దేవుడు ఆ ప్న్స్ చేశడన్స్ వార్కి 

తెలుస్త. ఇప్పప డు పాత న్స్బంధ్నలో దేవుడు 

ఆశీరా దంచన్స్ మర్క్ న్స్రా్గ ణ ప్రపాజెక్ ట్య ఉంద. 

న్స్జాన్స్కి, దేవుడు దాన్స్న్స్ రెచి గటాట్యడు. వరదల 

తరా్గ త ప్రప్జలు బాబెల్ టవర్న్స్ న్స్రా్ ంచడాన్స్కి 

ప్రప్యతే ంచారన్స్ మీకు గురుతందా? దేవుడు ఆ 

న్స్రా్గ ణ ప్రపాజెకుట్యన ముందుకు స్తరన్స్వా లేదు. 

ఎందుకు? ఎందుక్ంటే, "చూడండి మనం ఎంత 

గప్ప వాళళ మో. మనం ఎంత చేయరలమో చూడు. 

సా రా్గన్స్కి గోప్పర్గన్స్ే  న్స్రా్ ంచరలము" అన్స్ ప్రప్జలు 

అనాే రు. దేవుడికి ఆ అహంకారం నచి లేదు కాబటిట్య 

వాళళ  ప్రప్యతే్వ న్స్ే  ుంరలో తొకాక డు. కానీ, దేవుడు 

ఆ ప్న్స్న్స్ నెహెమాూ  దాా ర్గ మర్యు ప్రప్జల దాా ర్గ 

చేస్తడు ఎందుక్ంటే వారు ఆయనపై దృష్ట్య పె్టాట్య రు. 

మన చుట్యట్య  ఉనే వాళ్తళ  మన వైప్ప చూసి "అనేీ  

వాళ్తళ  చేస్తతనేా రు, దేవుడు ఉనేా డు కాబటిట్య వాళ్తళ  

చేస్తతనేా రు, దేవుడు వార్తో ఉనేా డు" అన్స్ 

చెప్ప రలర్గ అన్స్ నేన ఆశ్ి రూ పోునేా న. అద 

సప షట్యంగా ఉందా? ఓహ్, నేన ఆశ్చస్తతనేా న! "దేవుడు 

అక్క డ న్స్వసిస్తతనేా డు మర్యు వార్ దాా ర్గ ప్న్స్ 

చేస్తతడు" అన్స్ ఇతరులు చెప్ప రలరన్స్ నేన 

ఆశ్చస్తతనేా న. మనకు ఆ విశా సం ఉందా? 

భరవంున్స్పై పూర్తగా ఆధారప్డాలిట న అవసరం 

ఏదైనా మనం ప్రప్యతే స్తతనేా మా? మనకు 

అలాంటి విశా సం ఉందా? అలా చేస్వత భరవంుడు 

ఇక్క డే ఉనేా డన్స్ ప్రప్ప్ంచాన్స్కి తెలుస్తతంద. మీరు 

దేవున్స్పై దృష్ట్య కేంప్రదీక్ర్ంచ్చనటుయితే ప్రప్జలు 

చూడరలరు. మనమైతే మన దేవున్స్ గుర్ంచ్చన మన 



స్తక్ష్ూ ం గప్ప గా ఉంటుంద. మీ జ్జవితం 

భరవంున్స్పై గప్ప  విశా సంతో ఉంటుందన్స్ నేన 

ఆశ్చస్తతనేా న. AG పాఠం #1331 సెపెట్యంబర 14, 1997 

 

అధాూ యం 8 

ప్పనరుజ్జవ్నం 

నెహెమాూ  షూషన్లో ఉనే ప్పప డు జెరూసలేం 

చుటుట్యప్క్క ల గోడ మొతతం శ్చథిలావసకాు చేరుకోవడం 

గుర్ంచ్చ మొదటి మాట విన్స్ కేవలం తొమిా ద నెలలు 

మాప్రతమే. అతన ఆ తొమాి ద నెలలలో మొదటి నాలుగు 

నెలలు ప్రపారనాలు మర్యు ఉప్వాసంతో రడిపాడు. 

అలా ఐదు నెలలోు  స్తమాప్రగి స్వక్ర్ంచ్చ 800 మైళు ఎడార్న్స్ 

దాటి ప్రప్జలన కూడరటిట్య గోడ క్టాట్యడు. ఇప్పప డు ఆ 

తరా్గ త కాసత విర్గమం తీస్తకోవచుి  అన్స్ మీరు 

అనకోలేదా? క్నీసం మూడు లేదా నాలుగు నెలల 

విప్రశంత? కానీ లేదు, నెహెమాూ  ఇప్పప డు అన్స్ే ంటిక్ంటే 

గప్ప  ప్న్స్పై దృష్ట్య పెటట్యడం ప్రపారంభించాడు. ఆయన 

నాయక్తా  ప్ర్వర తనపై దృష్ట్య స్తర్స్తతనేా రు. నెహెమాూ  

ఒక్ చ్చనే  చప్రక్వర్ త కావడాన్స్కి యెరూషలేముకు ర్గలేదు. 

అతన 30 సంవతట ర్గలు ర్గజుగా ర్గలేదు. గోడ 

క్టట్యడాన్స్కి వచిా డు. అరతహషసత ర్గజు, "నవుా  పూర్త 

చేసిన తరా్గ త ఇంటికి ఎప్పప డు వస్తతనేా వు?" అన్స్ 

అడిగాడు. కాబటిట్య ఇప్పప డు అతన 

 

అందుకే నాయకులన న్స్యమించాలిట న సమయం 

వచ్చి ంద. అతన యెరూషలేము యొక్క  ర్టజువార్జ 

ప్ర్పాలనకు బాధ్ూ త వహించడాన్స్కి హనానీ అనే 

పేరురల తోటి వూ కి తన్స్ న్స్యమిస్తతడు. అప్పప డు అతన 

దేశ్ రక్ష్ణకు అధికార్గా హననాూ  అనే వూ కి తన్స్ సైన్స్క్ 

క్మాండర్గా న్స్యమిస్తతడు. ఆయన ఈ ఇదరేు 

మనషుూ లకు యథారతా ఉనే ందున మర్యు వార్కి 

దేవున్స్ ప్టు భయం ఉనే ందున వార్న్స్ 

ఎనే కునేా డన్స్ బైబిలు ప్రప్తేూ క్ంగా చూరస్తతంద. 

అతన న్స్రా్గ ణం నండి ఏీక్రణకు వెళ్లళ డు మర్యు 

ఇప్పప డు అతన ముడుప్ప కోసం నాయక్తా ం కోసం 

చూస్తతనేా డు. 

 

నెహెమాూ  ఒక్ గోడన న్స్రా్ ంచడాన్స్కి మర్యు ప్రప్జలన 

న్స్రా్ ంచడాన్స్కి వచిా డు. ప్రప్జల జ్జవిత్వలకు అరంా అనే 

విషయంలో మాప్రతమే గోడ ముఖూ మైనద. న్స్రా్గ ణం 



మర్యు న్స్రా్గ ణం శ్కి తవంతమైన జ్జవిత్వన్స్కి హామీ 

ఇస్తతయన్స్ నేడు చాలా మంద ఊహిస్తతనేా రు. మనం 

అన్స్ే ంటినీ న్స్రా్ ంచ్చ, ప్రప్తదాన్స్న్స్ ప్రక్మబదీధక్ర్ంచ్చ, 

ప్రప్తదాన్స్ే  సెటప్ చేస్వత ప్పనరుజ్జవ్నం పందరలమన్స్ 

మేము ఆలోచ్చస్తతము. అద తప్పప ! గోడ తన లక్షాూ న్స్కి 

అవసరమైన వాత్వవరణాన్స్ే  మాప్రతమే సృష్ట్యంచ్చందన్స్ 

నెహెమాూ  ప్రరహించాడు. అతన్స్ న్స్జమైన లక్ష్ూ ం ప్రప్జల 

హృదయాలన మర్యు మనస్తట లన 

ప్పనరే్ రా్ ంచడం. వందల సంవతట ర్గల తరా్గ త 

ీటర రలిచే "సజ్జవ ర్గళ్తళ " ్సా్తనంలో ఉండాలన్స్ 

అతన కోరుకునేా డు, తదాా ర్గ దేవుడు ఆ దేశన్స్ే  

న్స్జంగా ఆశీరా దంచరలడు. కాబటిట్య అతన ఎలా 

చేస్తతడు? 

 

నెహెమాూ  పౌర విషయాలపై నాయకులన మర్యు 

సైన్స్క్ విషయాలపై నాయకులన న్స్యమించ్చనటేు, 

అతన ఇప్రజాయెల్ యొక్క  ఆధాూ తా క్ జ్జవిత్వన్స్కి 

నాయకుడిన్స్ న్స్యమించాలిట న అవసరం ఉంద. 

అతన ఆ వూ కి త కాదన్స్ నెహెమాూ కు తెలుస్త. కాబటిట్య 

నెహెమాూ  వెనకిక  తగాాడు మర్యు ప్రప్జలన 

ఆధాూ తా క్ంగా నడిరంచడాన్స్కి మర్క్ర్న్స్ ముందుకు 

తెచిా డు. ఆ వూ కి త ఎప్రజా. "ఏడవ నెల వచ్చి నప్పప డు 

ఇప్రశయేలీయులు తమ తమ ప్టట్యణాలలో 

్సిరాప్డినప్పప డు, ప్రప్జలందరూ నీటి దాా రం ముందు 

ఉనే  చౌరస్తతలో ఒక్ వూ కి తగా సమావేశ్మయాూ రు, వారు 

యెహోవా ఆజాారంచ్చన మోషే ధ్రా శస్తసత ప్రరంథాన్స్ే  

బయటకు తీస్తకుర్గవాలన్స్ లేఖకుడైన ఎప్రజాతో 

చెపాప రు. ఇప్రశయేలీయులకు, ఏడవ నెల మొదటి 

ర్టజున, యాజకుడైన ఎప్రజా స్తస్తత ప్పరుషులతో మర్యు 

అరంా చేస్తకోరలిగిన వారందర్తో కూడిన సభ ముందు 

ధ్రా శస్తస్తత నే్స్  తీస్తకువచిా డు. (నెహెమాూ  8:1-2) 

 

ఒక్ చరి్  దాన్స్ జ్జవితం దాన్స్ న్స్రా్గ ణం మర్యు సంసలాో 

ఉందన్స్ భావించడంలో స్తలభంగా తప్పప  చేయవచుి . 

మనం జాప్రరతతగా ఉండక్పోతే, మన శ్కి త ఎక్క డినంచో 

వచ్చి ందన్స్ భావించే పరపాటు చేస్తత ం; అద మన సంస,ా 

మన భవనం లేదా మన సంఖూ ల నండి వస్తతంద, 

బదులుగా మన స్తధికారత దేవుడు మర్యు అతన్స్ 

మాట నండి వచ్చి ంద. అద వచ్చి న ఏైక్ ప్రప్దేశ్ం. 

నెహెమాూ  స్తనే ప్పర్గయిన్స్ న్స్రా్ ంచడం నండి సజ్జవ 

ర్గళున న్స్రా్ ంచడం వరకు ఎలా వెళ్లళ డు? 

 

1. దేవుని వాకూ ిం కోసిం ఆకలి. 

దేవున్స్ వాకాూ నే్స్  కోర్న వరకు ప్పనరుజ్జవ్నం ఉండదు. 



అతన వారందర్నీ ఒక్చోట చేరి్గ డు మర్యు 

వారందర్ీ దేవున్స్ వాకాూ నే్స్  వినాలనే గప్ప  ఆక్లి ఉంద. 

వారు చాలా ఆక్లితో ఉండడాన్స్కి కారణం వారు 

ఆధాూ తా క్ క్రువు మధ్ూ లో ఉనే ందున. ర్గజుల 

కాలంలో దేవుడు ప్రప్వక్ తల దాా ర్గ వారు తనకు 

అవిధేయత చూరతే వార్న్స్ చెరలోకి ప్ంరస్తతనన్స్ 

చెపాప డు. బందఖ్యనాలో వారు ఆధాూ తా క్ క్రువున క్లిగి 

ఉనాే రు. న్స్జాన్స్కి, ప్రప్వక్ త అయిన ఆమోస్త ఇలా 

ప్రప్వచ్చంచాడు: “నేన భూమిలో క్రువున ప్ంపే ర్టజులు 

ర్గబోునేా యన్స్ స్తరా భౌమాధికార్ ప్రప్క్టించాడు, 

ఆహారం లేదా నీటి దాహం కాదు, కానీ ప్రప్భువు మాటలు 

వినే క్రువు. " (ఆమోస్ 8:11) వారు ఖచ్చి తంగా 

బాబిలోన్స్యన చెరలోకి వెళ్లు ప్ర్యిన ఆధిప్త్వూ న్స్కి 

వెళ్లురు. ప్రప్జలు తమ సా దేశ్ంలో న్స్వసించ్చనప్పప డు 

దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  వినలేక్ దశబేాలు రడిచ్చపోయారు. 

మీకు మర్యు నాకు దేవున్స్ వాక్ూ ం అందుబాటులో లేన్స్ 

వాత్వవరణంలో జ్జవించడాన్స్ే  మీరు ఊహించరలర్గ? 

 

దేవున్స్ ప్టు మండిప్డే హృదయంతో ఉనే  స్తైసతవున్స్కి, 

దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  తనడాన్స్కి అతన్స్ చేయి మెలితరప నటుు 

లేదు. ఇద కేవలం ఒక్ ఎంరక్ కాదు. మన ప్రప్స్తతత 

సంసక ృతలో, మనం ఆధాూ తా క్ క్రువులో ఉనేా ము, 

ఎందుక్ంటే దేవుడు ఇక్పై మాటాుడడు, కాబటిట్య మనం 

వినడాన్స్కి ర్గలేము. 

 

2. రదానిి  గౌరవిించారు. 

"అతన తెలువారుజాము నండి మధాూ హే ము వరకు 

దాన్స్న్స్ బిరరాగా చదవాడు, అతన నీటి దాా రం ముందు 

ఉనే  చురప్రస్తన్స్కి ఎదురుగా ఉనే  ప్పరుషులు, స్తస్తతలు 

మర్యు ఇతరుల సమక్ష్ంలో అరంా చేస్తకోరలరు. 

మర్యు ప్రప్జలందరూ ధ్రా శస్తసత ప్రరంథాన్స్ే  ప్రశ్దధగా 

వినేా రు. ఎప్రజా, లేఖకుడు, ఈ సందరు ంగా న్స్రా్ ంచ్చన 

ఎతెలతన చెక్క  ్పాు ట్్ఫారమ్్పై న్స్లబడాాడు. అతన్స్ ప్క్క న 

అతన్స్ కుడి వైప్పన చాలా మంద ప్పరుషులు న్స్లబడి 

ఉనాే రు. (వ. 3): "ఎప్రజా ప్పసతకానే్స్  తెర్చాడు. అతన 

వార్ పైన న్స్లబడి ఉనే ందున ప్రప్జలందరూ అతన్స్ే  

చూడరలిగారు, మర్యు అతన దాన్స్న్స్ తెర్చ్చనప్పప డు, 

ప్రప్జలందరూ లేచ్చ న్స్లబడాారు. ఎప్రజా ప్రప్భువున, గప్ప  

దేవుణిణ మర్యు ప్రప్జలందర్నీ ్స్తతతంచాడు. వార్ 

చేులు పైకెతత, 'ఆమేన, ఆమేన' అన్స్ 

ప్రప్తసప ందంచారు, అప్పప డు వారు వంగి, భూమికి 

ముఖం పెటిట్య ప్రప్భువున ఆర్గధించారు." (v. 5) అద 



నమా శ్క్ూ ం కాదా? ప్రప్జలు దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  న్స్ధిగా 

ప్ర్రణించ్చనప్పప డు ప్పనరుజ్జవ్నం ఏరప డుుంద. 

 

అమెర్కా అంతటా, దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  విలువ తగింాచే 

చరి్ లు ఉనాే యి. బైబిల్ ప్రపేర్నరతమైందన్స్ నమా న్స్ 

లేదా బోధించన్స్ ఈ నరరంలో ఎన్స్ే  చరి్ లు 

సమావేశ్మవుునాే యో అద మిమా లిే  

ఆశి్ రూ ప్రుస్తతంద. బోధ్కులు అదుు త్వలన పూర్తగా 

ఎరత్వళ్ల చేస్వ లేదా చ్చనే చూప్ప చూసి, "అయోూ , ఆ 

క్లిప త క్థలు మనకు మంచ్చ నీతన్స్ బోధించడాన్స్కే" 

అన్స్ చెపేప  అనేక్ ప్రప్దేశలన చూసి మీరు 

ఆశ్ి రూ పోత్వరు. ఆ దృక్ప థం ప్రప్బలంగా ఉనే ప్పప డు 

జ్జవితం ఉండదు-ప్పనరుదధరణ ఉండదు అన్స్ నేన 

మీకు చెపాతన. 

 

యూదులు దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  ఎలా గౌరవిస్తత ర్ట చూడండి. 

వార్ సమయ సప ృహ లేక్పోవడమే ననే  బాగా 

ఆక్టుట్యకునే  మొదటి విషయం. ఆరు రంటలు, ఎప్రజా 

చటట్యం చదవాడు మర్యు వారు న్స్లబడి వినేా రు. నేన 

దాన్స్న్స్ ఊహించడం కూడా ప్రపారంభించలేన. 

ప్రప్జలుగా మనకునే  దాన్స్క్ంటే మెరుగైన ప్రశ్వణ 

నైప్పణాూ లన వారు అభివృదధ చేస్తకునాే రన్స్ నేన 

ప్రరహించాన, కానీ దేవుడు వార్తో మాటాుడాలనే ఆస్కి తతో 

వారు న్స్లబడి మర్యు వారు వినేా రు. టీనేజరుు కూడా 

నానునేా రు.. వార్కి సమయ సప ృహ లేదు. 

 

వారు తమ గౌరవం మర్యు వార్ వూ ీ తక్రణ దాా ర్గ 

దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  గౌరవించారు. వార్న్స్ న్స్లబడమన్స్ 

ఎవరూ అడగాలిట న ప్న్స్లేదు. "చటట్యం చదవడాన్స్కి 

మీరందరూ న్స్లబడత్వర్గ" అన్స్ ఎప్రజా అనలేదు. 

చేులు ఎతతమన్స్ ఎవరూ అడగాలిట న ప్న్స్లేదు. 

"ఆమేన, ఆమెన" అన్స్ చెప్ప మన్స్ ఎవరూ వార్న్స్ 

అడరవలసిన అవసరం లేదు. తమ ముఖ్యలన నేలకు 

వంచమన్స్ ఎవరూ అడగాలిట న ప్న్స్లేదు. 

మన సంసక ృత మన భావోదాే గాలన 

న్స్యంప్రతంచుకోవడం నేర్ప ంద కాబటిట్య మనం అలా 

కాదు. దేవున్స్ వాక్ూ ం మీ హృదయంలో రంప్రధ్ం చేసి 

మీరు పేలబోునే  సందర్గు లు ఉనాే యి, కానీ మీ 

హృదయంలో దేవున్స్ వాక్ూ ం ఏమి చేస్తతందో దాన్స్ క్ంటే 

ఎవరైనా ఏమనకుంటార్ట అనే దాన్స్ గుర్ంచ్చ మీరు 

ఎకుక వగా ఆందోళన చెందడం వలు మీరు వెళుడం లేదు. 

ఇప్పప డు, మీరు తప్పప గా అరంా చేస్తకోకుండా 



ఉండేందుకు, నేన అంతర్గయాన్స్ే  లేదా 

రందరగోళ్లన్స్ే  లేదా వింతగా ఉండే వూ కి తరత 

ప్రప్దరశ నలన ప్రపోతట హించడం లేదు. కొంతమంద 

తమ న్స్శి్ లత మర్యు న్స్శ్శ బంే దాా ర్గ వార్ గప్ప  

గౌరవాన్స్ే  చూరస్తత రన్స్ కూడా నాకు తెలుస్త. 

 

"ప్రప్జలు అక్క డ న్స్లబడి ఉండగా లేవీయులు ప్రప్జలకు 

ధ్రా శస్తస్తత నే్స్  ఉప్దేశ్చంచారు. వారు దేవున్స్ ధ్రా శస్తసత 

ప్రరంధ్ం నండి చదవి, దాన్స్న్స్ సప షట్యంగా తెలియజ్యస్తరు 

మర్యు ప్రప్జలు ఏమి చదువుునేా ర్ట అరంా 

చేస్తకోరలరు." (వ. 7-8) 

3. రద్ిం యొకక  సరైన నిరా హణ. 

మొదట, వారు దాన్స్న్స్ మూల భాష అయిన హీప్రూ 

నండి చదవారు. రెండవద, వారు దాన్స్న్స్ అర్గమిక్్గా 

ఉండే ప్రోతల నాలుక్, భాషలోకి అనవదంచారు. 

అప్పప డు, "వాళ్తళ  విషయం ఏమిట్ల సప షట్యంగా చెపాప రు." 

అధాూ యం అంతటా, మీరు "అరంా చేస్తకోవడం" అనే 

ప్దాన్స్కి ప్రపాధానూ తన్స్స్లత  ఉంటారు. చాలా తరచుగా, 

బోధించడం అనేద ప్రరంధ్ం దాా ర్గ సృష్ట్యంచబడదు కానీ 

బోధ్కుడు లేదా చరి్  యొక్క  కొన్స్ే  ఎజెండా దాా ర్గ 

రూపందంచబడింద. మీరు ఏమి చెపాప లో 

న్స్రణయించుకోకూడదు మర్యు బైబిలు దాన్స్తో 

అంీక్ర్స్తతందో లేదో చూడాలి. బదులుగా, బైబిలున 

బోధించ్చ, దాన్స్తో మీరు ఏీభవిస్తత ర్ట లేదో 

న్స్రణయించుకోండి. అద ప్న్స్ చేస్వ విధానం. అద ప్రరంథం 

యొక్క  సరైన న్స్రా హణ. 

 

పాల్ తమోతకి చెప్ప డాన్స్కి ప్రప్యతే స్తతనేా డన్స్ నేన 

అనకుంటునేా న. "సిగుాప్డనవసరం లేన్స్ మర్యు 

సతూ వాకాూ న్స్ే  సర్గాా న్స్రా హించే ప్న్స్వాడిగా, 

ఆమోదంచబడిన వూ కి తగా మిమా లిే  మీరు దేవున్స్కి 

సమర్ప ంచుకోవడాన్స్కి మీ వంు క్ృష్ చేయండి." (2 

తమోత 2:15) అంటే మీ ఎజెండాన న్స్రా హించడం 

లేదా మీరు పందాలనకుంటునే  దాన్స్ కోసం దాన్స్న్స్ 

మారి డం కాదు, కానీ దేవుడు ఏమి అరంా 

చేస్తకోవాలనకుంటునాే ర్ట సప షట్యంగా అరంా 

చేస్తకోవడంలో వార్కి సహాయం చేయడం. ముందుగా 

రూపందంచ్చన ఎజెండా మర్యు త్వరుమారు దాా ర్గ 

మీరు ప్పనరుదధరణ పందలేరు. దేవున్స్ వాక్ూ ం యొక్క  

శ్కి తన్స్ ఖచ్చి తంగా విడుదల చేయడం దాా ర్గ మీరు 

ప్పనరుజ్జవ్నం పందుత్వరు. ప్రప్జలు ప్దం కోసం 

ఆక్లితో ఉనే ప్పప డు, వారు ప్దాన్స్ే  గౌరవించ్చనప్పప డు 



మర్యు వారు ప్దాన్స్ే  సర్గాా న్స్రా హించ్చనప్పప డు 

ప్పనరుజ్జవ్నం సంభవిస్తతంద. 

 

4. దేవుని వాకూ ముచేర వినయము పిందుట. 

"నెహెమాూ , రవరే రు, యాజకుడు మర్యు లేఖకుడు 

ఎప్రజా, మర్యు ప్రప్జలకు ఉప్దేశ్చస్తతనే  లేవీయులు 

అందర్తో ఇలా అనాే రు: "ఈ ర్టజు మీ దేవుడైన 

యెహోవాకు ప్విప్రతమైనద, దుుఃఖించవదేు లేదా 

ఏడా వదేు, ఎందుక్ంటే ప్రప్జలందరూ ఉనాే రు." వారు 

ధ్రా శస్తసతంలోన్స్ మాటలు వింట్య ఏడుస్తతనేా రు.'" 

నెహెమాూ  ఇలా అనేా డు, "వెళ్లు మంచ్చ ఆహార్గన్స్ే , తీర 

పానీయాలన ఆసా్త దంచండి, మర్యు ఏమీ సిదధం 

చేయన్స్ వార్కి కొన్స్ే ంటిన్స్ ప్ంప్ండి. ఈ ర్టజు మన 

ప్రప్భువుకు ప్విప్రతమైనద. దుుఃఖప్డక్ండి. ప్రప్భువు 

సంతోషమే మీ బలం, లేవీయులు ప్రప్జలందర్నీ 

శంతంప్జ్యసి, ప్రప్శంతంగా ఉండండి, ఇద ప్విప్రతమైన 

ర్టజు, దుుఃఖించక్ండి, అప్పప డు ప్రప్జలందరూ తనడాన్స్కి 

మర్యు ప్రత్వరడాన్స్కి, ఆహారం ప్ంప్డాన్స్కి మర్యు 

ప్ండుర చేస్తకోవడాన్స్కి వెళ్లళ రు. వార్కి తెలియజ్యసిన 

మాటలన వారు ఇప్పప డు అరంా చేస్తకునే ందున గప్ప  

ఆనందం." (నెహెమాూ  8:9-12) 

 

అకక డ ఉింద. పునరుజీవ్నిం చెలర్నగిింద. 

1. ప్రప్జలు మాట వినేా రు మర్యు వారు తమ సొంత 

ప్గుళున మర్యు పాపాన్స్ే  గుర్తంచారు. "చటట్యం వార్కి 

చదవడం విన్స్ వారు ఏడుస్లత  ఉనాే రు." (v. 9) 

ఎందుకు? ఎందుక్ంటే వారు చటట్యం చదవడం 

వినే ప్పప డు, వారు అవసరమైనద చేయలేదన్స్ వారు 

ప్రరహించారు. మేము దేవున్స్కి విధేయత చూప్లేదు. 

మనం బందఖ్యనాలో ఉనేా మంటే ఆశ్ి రూ ం లేదు. 

మేము ఇక్క డ కేవలం అధాా నే ంగా ఉండటంలో 

ఆశ్ి రూ ం లేదు. మేము విర్గిపోయాము. అయితే త్వము 

దేవుణిణ విడిచ్చపెటిట్య వెళ్లునా దేవుడు తమన 

విడిచ్చపెటట్యలేదన్స్ తెలుస్తకునే  వార్ ర్టదన ఆనందంగా 

మార్ంద. దీంతో వార్ బాధ్ వేడుక్గా మార్ంద. 

 

దేవున్స్ వాకాూ న్స్కి భయప్డే వారు చాలా మంద ఉనాే రు, 

ఎందుక్ంటే అద వార్ విచ్చఛ నే తన చూప్పుందన్స్ 

వార్కి తెలుస్త. ఇద వార్ హృదయాలన దోష్గా 

మారుస్తతందన్స్ మర్యు వార్న్స్ బాధ్పెడుుందన్స్ 

వార్కి తెలుస్త. నేన దాన్స్న్స్ 

చూడకూడదనకుంటునేా న; నేన దాన్స్న్స్ చూడాలన్స్ 



అనకోన. నాకు తెలియదనకోవడం లేదు, నా ప్న్స్ నేనే 

చేస్తకోన్స్వా ండి. వార్కి అరంా కాన్స్ విషయం ఏమిటంటే, 

వారు తమ విచ్చఛ నే తన ఎదుర్క నే ప్పప డు, మర్క్ వైప్ప 

వేడుక్ ఉంటుంద, ఎందుక్ంటే వాక్ూ ం మర్యు దేవున్స్ 

శ్కి త వార్న్స్ అక్క డికి తీస్తకువెళ్తుంద. దేవున్స్ వాక్ూ ం 

దాా ర్గ వారు ఆ విచ్చఛ నే ం దాా ర్గ మర్క్ వైప్పకు వెళ్ళళ  

వరకు వార్కి న్స్జమైన జ్జవిత ఆనందం లేదా వేడుక్లు 

ఎప్ప టిీ తెలియవు. ఆ విధ్ంగా మీరు దేవున్స్ వాక్ూ ం 

దాా ర్గ వినయం పందారు. 

 

2. దేవున్స్ వాక్ూ ం మీతో మాటాుడన్స్వా ండి. మీరు అతన్స్ే  

మీతో మాటాుడన్స్వా ండి. అతన్స్ మాట దోష్న్స్ చేస్తతంద. 

దేవున్స్ ప్దం మనం ఉంచడాన్స్కి ఇషట్యప్డే 

ముఖభాగాలన క్తతర్ంచ్చంద మర్యు మనం న్స్జంగా 

ఎవర్ట చూస్వలా చేస్తతంద. "దేవున్స్ వాక్ూ ం సజ్జవమైనద 

మర్యు చురుైనద. రెండు వైప్పలా ప్దునరల క్తత 

క్ంటే ప్దునైనద, ఇద ఆతా  మర్యు ఆతా , ీళ్తళ  

మర్యు మజల్న విభజంచే వరకు కూడా 

చొచుి కుపోుంద; ఇద హృదయం యొక్క  ఆలోచనలు 

మర్యు వైఖర్న్స్ న్స్రణయిస్తతంద." (హెప్రబ్బయులు 4:12) 

ప్రప్తర్టజు మనం దేవున్స్ వాక్ూ ం దాా ర్గ 

ప్ర్శీలించబడాలి. 

 

మారక  టాై న ఒక్స్తర్ ఇలా అనేా డు, "కొంతమంద 

తమకు అరంా చేస్తకోలేన్స్ బైబిల్ భాగాల గుర్ంచ్చ క్లత 

చెందుత్వరు. నేన అరంా చేస్తకునే  భాగాలు నాకు 

క్షాట్యనే్స్  ఇస్తతయి." దేవున్స్ వాక్ూ ం మనలిే  ప్రప్తబింబించే 

అదంే, కాబటిట్య మనం న్స్జంగా పాప్పలమన్స్ చూస్తతము. 

ఇద దోషులు. 

 

3. ఇద ప్విప్రతం చేస్తతంద. "దేవుడు సృష్ట్యంచ్చన ప్రప్తదీ 

మంచ్చద, మర్యు థాంక్ట  గివింగోత స్తా క్ర్ంచ్చనటుయితే 

ఏదీ తరసక ర్ంచబడదు, ఎందుక్ంటే అద దేవున్స్ 

వాక్ూ ం మర్యు ప్రపారనా దాా ర్గ ప్విప్రతం చేయబడింద." 

(1 తమోత 4:4-5) మనం ప్రప్తర్టజూ "ప్విప్రతం" అనే 

ప్దాన్స్ే  ఉప్యోగించము, కానీ దాన్స్ అరంా ప్క్క కు లాగి 

ప్రప్తేూ క్ ప్రప్యోజనం కోసం సిదధం చేయడం. దేవున్స్ 

వాక్ూ ం అదే చేస్తతంద. ఒక్స్తర్ అద మన సా ంత 

బలహీనత గుర్ంచ్చ మనలిే  దోష్గా 

న్స్ర్గధ ర్ంచ్చనటుయితే, అప్పప డు దేవున్స్ వాక్ూ ం మనలిే  

ప్క్క కు లాగి, ఒక్ ప్రప్తేూ క్ ప్రప్యోజనం కోసం మనలిే  

సిదధం చేయడం ప్రపారంభిస్తతంద. మనం చేయలేన్స్ 



మర్యు చేయలేన్స్ గప్ప  ప్నల కోసం ఇద మనలిే  

సిదధం చేస్తతంద. ఆ సజ్జవ ఖడమాే మన జ్జవి యొక్క  

అంతర్గరా్గనే్స్  క్తతర్ంచడం, చెడు నండి మనలిే  

దూరం చేస్తతంద మర్యు మనలిే  వెలుగులోకి 

లాగుుంద. 

 

4. దేవున్స్ వాక్ూ ము పూర్త అవుుంద. ఇద మన జ్జవిత్వన్స్ే  

పూర్త చేస్తతంద. మనం ప్రప్తూ క్ష్మైన మర్యు భౌతక్ 

విషయాల ప్టు చాలా ప్రశ్దధ వహిస్తతము, మనం 

ఆధాూ తా కాన్స్ే  న్స్రుక్ష్ూ ం చేస్తతము. వాసతవాన్స్కి మనం 

భౌతక్మైన మాంసప్ప గుడారంలో త్వత్వక లిక్ంగా 

చుటట్యబడిన ఆధాూ తా క్ జ్జవులం. మీరు దేవున్స్ 

సా రూప్ంలో సృష్ట్యంచబడాారు. అంటే దేవున్స్ వాక్ూ ం 

లేకుండా మీరు నెరవేరలేరు. మీకు ఆతా  ఆహారం 

కావాలి. దాన్స్ చుట్యట్య  మారంా లేదు. "మీరు పాడైపోయే 

వితతనం నండి కాదు, దేవున్స్ సజ్జవమైన మర్యు 

శశా్ తమైన వాక్ూ ం దాా ర్గ నశ్చంచన్స్విగా జన్స్ా ంచారు." 

(1 పేురు 1:23) దేవున్స్ వాక్ూ ం వలు మీరు ఉన్స్కిలో 

ఉనాే రు. దేవుడు అన్స్ే  విషయాలన ఉన్స్కిలోకి 

తెచిా డు మర్యు దేవున్స్ వాక్ూ ం కారణంగా మీరు ఈ 

ర్టజు యేస్తతో పదుప్ప సంబంధాన్స్ే  క్లిగి ఉనాే రు. 

దేవున్స్ వాక్ూ ం మిమా లేి  సృష్ట్యంచడమే కాదు, అద 

మిమా లిే  మళ్లు సృష్ట్యస్తతంద. మీరు పూర్తగా అనభూత 

చెందే ఏైక్ మారంా ఆ ప్దంతో న్స్జమైన సంబంధ్ం. 

ప్పనరుజ్జవ్నం అవసరం. ఇద ఎలుప్పప డూ. మనకు ఇద 

దశబేాన్స్కి ఒక్స్తర్ లేదా సంవతట ర్గన్స్కి ఒక్స్తర్ 

అవసరం లేదు, మనకు న్స్రంతరం అవసరం. 

ప్పనరుజ్జవ్నాన్స్కి ీలక్ం అనే ప్దం-మనం ఆక్లితో, 

గౌరవించాలిట న మర్యు సర్గాా న్స్రా హించాలిట న 

భరవంున్స్ శా స, అద మనలన వినయం చేస్తతంద 

మర్యు మన జ్జవిత్వలన ఆయనకు వేడుక్గా చేస్తతంద. 

 

ఈ ర్టజు మీ వూ కి తరత అవసరం ఏమిట్ల నాకు తెలియదు, 

కానీ తరరండి, ప్శి త్వతప్ప్డండి మర్యు 

న్స్రా్ ంచుకోండి లేదా ప్శి త్వతప్ప్డండి, తర్గి వచ్చి  

దేవున్స్తో మీ సంబంధానే్స్  ప్పనరే్ రా్ ంచుకోండి. పాఠం 

#1332 సెపెట్యంబర 21, 1997 
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ఒప్పప కోలు ఆతా కు మంచ్చద 

 

మిఠాయి దుకాణంలో ఉనే  ఒక్ యువకుడు 

యజమాన్స్తో, "నాకు మూడు మిఠాయిలు కావాలి. నాకు 

$5.00 బాక్ట , $10.00 బాక్ట  మర్యు $20.00 బాక్ట  కావాలి." 

మిఠాయి దుకాణం యజమాన్స్, "భూమి మీద మీకు 

మూడు మిఠాయిలు కావాలి?" అతన ఇలా అనేా డు, 

"ఈ వార్గంతంలో నాకు ఒక్ యువతతో డేట్ వచి్చ ంద. 

ఆమె నా షేక్ హాూ ండ్జ ఇచ్చి  నేన మంచ్చ సమయం 

రడిపాన అన్స్ చెబితే, నేన ఆమెకు $5.00 మిఠాయి పెటెట్య 

ఇస్తతన. ఆమె నాకు పెద ేమొతతం ఇస్వత ఎలుగుబంటి 

కౌగిలింత, నేన ఆమెకు $10.00 ఇవా బోునేా న. కానీ 

ఆమె నాపై పెద ేముదేు పెడితే, నేన ఆమెకు $20.00 

మిఠాయి పెటెట్య ఇస్తతన." సర్న, ఆ శుప్రక్వారం రండి, 

అతన ఆమె ఇంటికి వెళ్లళ డు, లోప్లికి 

ఆహాా న్స్ంచబడాాడు మర్యు అతన భోజనాన్స్కి 

ఉండలేనా అన్స్ అడిగాడు. తంప్రడి ఆ అబాీ యిన్స్ 

"భోజనం కోసం ప్రపారనాలో మమా లిే  నడిరస్తతవా?" ఆ 

యువకుడు మీరు ఇప్ప టివరకు వినే  అతూ ంత 

అనరళాంగా, పడవైన మర్యు అందమైన ప్రపారనాకు 

నాయక్తా ం వహించాడు. అద ముగిసిన తరా్గ త, 

అతన్స్ తేదీ అతన్స్తో గుసగుసలాడింద, "నవుా  ఇంత 

ఆతీా యుడన్స్ నాకు తెలియదు." అతన తర్గి 

గుసగుసలాడాడు, "మీ నానే కు మిఠాయి దుకాణం 

ఉందన్స్ నాకు తెలియదు." క్థ యొక్క  నైతక్త 

కొనే్స్ స్తరుు ప్రపారనాలు వాటి క్ంటే చాలా న్స్జాయితీగా 

ఉంటాయి. 

శ్త్వబేాలుగా దేవుడు ఎనే్స్  న్స్షక ప్టమైన ప్రపారనాలన 

వినేా డన్స్ నేన ఆశ్ి రూ పోునేా న. ప్రప్తేూ కించ్చ అవి 

వూ కి తరత పాపాన్స్కి సంబంధించ్చనవి. ప్రపారనాలు తరచుగా 

మంచ్చ ప్దాలు మర్యు అనరళాంగా ఉంటాయి కానీ 

చాలా ప్రపామాణిక్మైనవి కావు, చాలా 

హృదయపూరా క్ంగా ఉండవు. వూ కి తరతంగా, దేవుడు 

విర్గిన ప్రపారనాల క్ంటే చాలా ఎకుక వ ట్లకెన 

ప్రపారనాలన వినేా డన్స్ నేన నముా ునేా న. నేన 

"విర్గిన ప్రపారనా" అన్స్ చెరప నప్పప డు నా ఉదేేశ్ూ ం 

ఏమిట్ల మీకు తెలుస్త? తా ర్తరతన నర్కివేయబడిన 

వూ కి త యొక్క  ప్రపారనా, అతన లేదా ఆమె ఒక్ ప్విప్రతమైన, 

ప్రపేమరల, విశా సపాప్రుడైన దేవుడిన్స్ కించప్రచడం. 

ఉదాహరణకు: బతెబిాతో పాప్ం చేసిన తరా్గ త దావీదు 



చేసిన ప్రపారనా. అతన ప్రప్వక్ త నాథన దాా ర్గ ఎదుర్క నే  

తరా్గ త మర్యు సతూ ం అతన్స్ ముఖంలోకి 

చురప్రస్తకారంగా చూసింద. దావీదు ఇలా ప్రపార్ంాచాడు: 

"దేవా, నీ ఎడతెరన్స్ ప్రపేమన బటిట్య ననే  క్రుణించు; నీ 

గప్ప  క్న్స్క్ర్గన్స్ే  బటిట్య నా అప్ర్గధాలన ుడిచ్చవేయు. 

నా దోషం అంత్వ క్డిగివేయు మర్యు నా పాప్ము 

నండి ననే  శుదధ చేయుము ఎందుక్ంటే నా 

అతప్రక్మణలు నాకు తెలుస్త మర్యు నా పాప్ం 

ఎలుప్పప డూ నా ముందు ఉంటుంద. నీకు వూ తర్నక్ంగా, 

నేన మాప్రతమే పాప్ం చేస్తన మర్యు మీ దృష్ట్యకి 

చెడుగా చేశన, తదాా ర్గ మీరు మాటాుడినప్పప డు మీరు 

సరైనదన్స్ న్స్రూరంచబడత్వరు మర్యు మీరు తీరుప  

చెరప నప్పప డు సమర్ంాచబడత్వరు." ... "హిసోట పోత  ననే  

శుప్రభప్రచండి మర్యు నేన శుప్రభంగా ఉంటాన. 

ననే  క్డరండి మర్యు నేన మంచు క్ంటే తెలుగా 

ఉంటాన. నాకు ఆనందం మర్యు ఆనందం 

వినన్స్వా ండి. మీరు నలిగిన ఎముక్లు సంతోష్ంచండి. 

నా పాపాల నండి నీ ముఖ్యన్స్ే  దాచ్చపెటుట్య మర్యు నా 

దోషం అంత్వ ుడిచ్చవేయుము. దేవా, నాలో సా చఛ మైన 

హృదయాన్స్ే  సృష్ట్యంచుము మర్యు నాలో ్సిరామైన 

ఆతా న ప్పనరుదధర్ంచుము." (ీర తన 51: 4, 7-10) ఈ 

ప్రపారనా విర్గిన హృదయం నండి ప్రప్వహిస్తతంద 

మర్యు విర్గిన హృదయం మాప్రతమే దేవుడు 

న్స్వసించడాన్స్కి సర్పోుంద. కాబటిట్య మీరు 

మాటాుడినప్పప డు మీరు సరైనదన్స్ న్స్రూరంచబడత్వరు 

మర్యు మీరు తీరుప  చెరప నప్పప డు మీరు 

సమర్ంాచబడత్వరు." … "హిసోట పోత  ననే  

శుప్రభప్రచండి మర్యు నేన శుప్రభంగా ఉంటాన. 

ననే  క్డరండి మర్యు నేన మంచు క్ంటే తెలుగా 

ఉంటాన. నాకు ఆనందం మర్యు ఆనందం వినండి. 

మీరు నలిగిన ఎముక్లు సంతోష్ంచండి. నా పాపాల 

నండి నీ ముఖ్యన్స్ే  దాచ్చపెటుట్య మర్యు నా దోషం 

అంత్వ ుడిచ్చవేయుము. దేవా, నాలో సా చఛ మైన 

హృదయాన్స్ే  సృష్ట్యంచుము మర్యు నాలో ్సిరామైన 

ఆతా న ప్పనరుదధర్ంచుము." (ీర తన 51: 4, 7-10) ఈ 

ప్రపారనా విర్గిన హృదయం నండి ప్రప్వహిస్తతంద 

మర్యు విర్గిన హృదయం మాప్రతమే దేవుడు 

న్స్వసించడాన్స్కి సర్పోుంద. కాబటిట్య మీరు 

మాటాుడినప్పప డు మీరు సరైనదన్స్ న్స్రూరంచబడత్వరు 

మర్యు మీరు తీరుప  చెరప నప్పప డు మీరు 

సమర్ంాచబడత్వరు." … "హిసోట పోత  ననే  



శుప్రభప్రచండి మర్యు నేన శుప్రభంగా ఉంటాన. 

ననే  క్డరండి మర్యు నేన మంచు క్ంటే తెలుగా 

ఉంటాన. నాకు ఆనందం మర్యు ఆనందం 

వినన్స్వా ండి. మీరు నలిగిన ఎముక్లు ఆనందంచండి. 

నా పాపాల నండి నీ ముఖ్యన్స్ే  దాచ్చపెటుట్య మర్యు నా 

దోషం అంత్వ ుడిచ్చవేయుము. దేవా, నాలో సా చఛ మైన 

హృదయాన్స్ే  సృష్ట్యంచుము మర్యు నాలో ్సిరామైన 

ఆతా న ప్పనరుదధర్ంచుము." (ీర తన 51: 4, 7-10) ఈ 

ప్రపారనా విర్గిన హృదయం నండి ప్రప్వహిస్తతంద 

మర్యు విర్గిన హృదయం మాప్రతమే దేవుడు 

న్స్వసించడాన్స్కి సర్పోుంద. 

ఈ పాఠంలో మనం విచ్చఛ నే ం యొక్క  అవసర్గన్స్ే  

చూడవచుి  ఎందుక్ంటే మనం విచ్చఛ నే మైనప్పప డు 

మాప్రతమే మన గుర్ంచ్చ మనం సత్వూ న్స్ే  

ఎదుర్క ంటాము. దావీదు బతెబిాతో చేసిన పాప్ం 

తరా్గ త నెలల తరబడి అప్ర్గధ్ భావాన్స్ే  

అనభవించాడన్స్ మేము ఖచ్చి తంగా 

అనకుంటునేా ము. కానీ అప్ర్గధ్ భావన మర్యు 

విచ్చఛ నే ం మధ్ూ  వూ త్వూ సం ఉంద. జ్జవితంలో మనం 

తప్పప  చేసిన సందర్గు లు ఉనాే యి మర్యు దాన్స్ 

గుర్ంచ్చ మాకు కొంచెం బాధ్గా అన్స్రంచ్చంద, కానీ అద 

మీ పాపాలపై విరుచుకుప్డటం లేదు. ప్రప్వక్ త నాథన 

అందంచ్చన క్ఠోరమైన సత్వూ న్స్ే  డేవిడ్జ 

ఎదుర్క నే ప్పప డు మాప్రతమే, డేవిడ్జ అప్ర్గధ్ భావన 

యొక్క  బాూ ండ్జ-ఎయిడ్జట ్న తీసివేస్తడు మర్యు 

అతన్స్ ఆతా న తనే నైతక్ కాూ నట ర్తో ముఖ్యముఖిగా 

వచిా డు. అతన విచ్చఛ నే మైనప్పప డు మాప్రతమే అతన 

తన గుర్ంచ్చ న్స్జం ఎదుర్క నేా డు. 

ీటర విషయంలో కూడా అదే జర్గింద. అతన 

యేస్తకు ప్రదోహం చేయనన్స్ ప్రప్రలాు లు ప్లికినప్పప డు. 

వారందరూ తనకు ప్రదోహం చేస్తత రన్స్ యేస్త చెపాప డు. 

ీటర అనేా డు, "అలాగే, వీళళ ందరూ ఉండవచుి , 

ప్రప్భూ, కానీ నేన కాదు. కాదు, నేన మీకు మరణం వరకు 

నమా క్ంగా ఉంటాన. ప్రప్భూ." యేస్త, "ఓ పేురూ! ఈ 

ర్గప్రత పూర్త కాక్ముందే, కోడి కూయక్ముందే నవుా  

ననే  మూడుస్తరుు తరసక ర్స్తతవు" అనేా డు. ఆ 

కాూ ంప్్ఫైర దాా ర్గ ఖచ్చి తంగా తరసక రణలు వచిా యి 

- ఒక్స్తర్, రెండుస్తరుు మర్యు మూడుస్తరుు. బైబిలు 

ఇలా చెబ్బతోంద, "యేస్త అటుగా వెళ్లు పేురు వైప్ప 



చూశడు. పేురుకు తన గుర్ంచ్చన సతూ ం 

తెలిసిపోయింద." అతన్స్ హృదయాన్స్ే  న్స్ంరన 

అవిశా సం అపసతలున్స్ విచ్చఛ నే ం చేసింద. బైబిల్ 

అతన బయటకు వెళ్లళ డు మర్యు అతన తీప్రవంగా 

ఏడిా డు. విర్గిన వూ కి త స్తకులు చెప్ప డు లేదా న్స్ందలు 

ఆడడు. అతన కేవలం దయ కోసం 

వేడుకుంటునేా డు. 

“అదే నెల ఇరవై నాలవా ర్టజున, ఇప్రశయేలీయులు 

ఉప్వాసం ఉండి, గోనెప్టట్య క్టుట్యకున్స్, తలపై దుముా  

దులిపారు. ఇప్రశయేలీయుల సంతతకి చెందన వారు 

విదేశీయులందర్ నండి తమన త్వము వేరు 

చేస్తకునాే రు. వారు తమ ్సా్తనాలోు  న్స్లబడి తమ 

పాపాలన, తమ తంప్రడుల దురా్గ రా్గనే్స్  ఒప్పప కునాే రు. 

వారు ఉనే  చోటే న్స్లబడి, తమ దేవుడైన యెహోవా 

ధ్రా శస్తసత ప్రరంథం నండి పావు వంు ర్టజు చదవారు, 

మర్ట పావు భారం తమ దేవుడైన యెహోవాన ఆర్గధిస్లత  

ఒప్పప కోవడంలో రడిపారు.” (నెహెమాూ  9:1-3) 

1. ప్పనరుజ్జవ్నం దేవున్స్ వాక్ూ ంతో ముడిప్డి ఉంద.  

ఆ మాటే రెండంచుల క్తతలాగా, గుండెన కోస్వసి, 

గుండెకు కోత పెటేట్యలా ప్న్స్చేస్తతంద. ఇప్రజాయెల్ 

వాసతవాలన ఎదుర్క నేందుకు మర్యు ఆమె పాపాలన 

అంీక్ర్ంచడాన్స్కి ఇద సమయం. ఫలితం మొతతం 

బైబిల్్లో నమోదైన పడవైన ప్రపారనా. ఇద విర్గిన వార్చే 

చెప్ప బడే ప్రపారనా. ఈ ఒప్పప కోలు మర్యు ప్రపారనాలో, 

ఇప్రజాయెల్ తన పాపాలన ఒప్పప కుంద. ఆమె తన 

రత్వన్స్ే  అప్రబహం నండి ప్రప్స్తతత ప్ర్సితా వరకు 

గుర్తంచ్చంద. రెండు ీలకాంశలు ప్దే ప్దే 

నొకిక చెప్ప బడాాయి, మొదటిద, దేవున్స్ విశా్ సనీయత 

మర్యు రెండవద, దేవున్స్ ప్రప్జల విశా సర్గహితూ ము. 

ప్రప్జలు అప్రబాహాము దాా ర్గ దేవుడు తమతో చేసిన 

ఒడంబడిక్న ప్రపార్సా్లత , ఇలా అనేా రు, "ఓ దేవా, మేము 

ఈజప్పట్యకు బాన్స్సలుగా వెళ్లళ నప్పప డు కూడా మీరు మాకు 

మేలు చేస్తరు. మేము విమోచన కోసం ప్రపార్ంాచాము 

మర్యు మీరు మోషే అనే విమోచకుడిన్స్ ప్ంపారు. . 

తెగుళు తరువాత, మీరు ఎప్రర సముప్రదాన్స్ే  విభజంచారు, 

మర్యు మేము పడి నేల మీద నడిచాము, అప్పప డు 

మీరు మా ప్రప్జలకు ఆహారం మర్యు నీరు ఇచిా రు 

మర్యు మీరు శ్ప్రువుల నండి మమా లిే  రక్షించారు. 



దేవా, మీరు మాకు మంచ్చవారు." ఆ మంచ్చతనాన్స్కి ఆ 

వూ కుతలు ఎలా సప ందంచారు? "అయితే వారు మర్యు 

వార్ పూరా్జ కులు రరా్ షుులుగా మర్యు మీ ఆజలాకు 

విధేయత చూప్లేదు, వారు వినడాన్స్కి న్స్ర్గక్ర్ంచారు 

మర్యు వార్ మధ్ూ  మీరు చేసిన అదుు త్వలన 

గురుతంచుకోవడంలో విఫలమయాూ రు. వారు రటిట్య 

మెడలు క్లిగి ఉనాే రు మర్యు వార్ తరుగుబాటులో 

ఒక్ నాయకుడిన్స్ న్స్యమించ్చ ఆజాారంచారు. వార్ 

బాన్స్సతా్వ న్స్కి తర్గి ర్గవడాన్స్కి, కానీ మీరు క్ష్మించే 

దేవుడు, దయ మర్యు దయరలవాడు; కోప్ంలో 

నెమా దగా మర్యు ప్రపేమలో ఆశ్ి రూ ప్ర్చేవాడు. 

19 నండి 25 వచనాలలో చప్రక్ం ప్దే ప్దే 

ప్పనర్గవృతమవుుంద. ఆ తరా్గ త దేవుడు ఎంత 

మంచ్చవాడన్స్ ప్రప్జలు ప్రపార్సా్తత రు. వార్న్స్ ఎడార్ గుండా 

తీస్తకె్ళ్లున తరా్గ త, వార్ ూటుు మర్యు దుస్తతలు 

కూడా అర్గిపోవడాన్స్కి అనమతంచరు. వారు క్నానలో 

ప్రప్వేశ్చంచ్చనప్పప డు, మీరు వార్కి ర్గజాూ ల తరా్గ త 

ర్గజాూ న్స్ే  ఇచిా రు. వారు తవా న్స్ బావులు ప్రత్వరడాన్స్కి 

మీరు వార్కి ఇచిా రు. వారు నాటన్స్ ప్రదాక్ష్తోటలన మీరు 

తనడాన్స్కి వార్కి ఇచిా రు. వాళ్తు  క్టట్యన్స్ ఇళ్తు నవుా  

వాళుకు ఇచిా వు. దేవా, నవుా  చాలా బాగునేా వు! 

అయితే మళ్లు జనం ఎలా సప ందంచారు? "అయితే వారు 

అవిధేయులు మర్యు మీపై తరుగుబాటు చేస్తరు, 

వారు మీ ధ్రా శస్తస్తత నే్స్  వార్ వెనక్కు ఉంచారు; వారు 

మీ వైప్పకు తర్గి ర్గవడాన్స్కి వార్కి ఉప్దేశ్చంచ్చన మీ 

ప్రప్వక్ తలన చంపారు, వారు భయంక్రమైన 

దైవదూషణలు చేస్తరు, కాబటిట్య మీరు వార్న్స్ హింసించ్చన 

వార్ శ్ప్రువులకు అప్ప గించారు. కానీ వారు 

అణచ్చవేయబడినప్పప డు, వారు మీకు మొరపెటాట్యరు, 

ప్రలోక్ం నండి మీరు వాటిన్స్ వినేా రు మర్యు మీ 

గప్ప  క్న్స్క్రంతో, మీరు వార్కి విమోచకులన ఇచాి రు, 

వార్ శ్ప్రువుల చేతలో నండి వార్న్స్ రక్షించారు, కానీ 

వారు విప్రశంత తీస్తకునే  వెంటనే, వారు మళ్లు నీ దృష్ట్యకి 

చెడదా చేస్తవు, అప్పప డు మీరు వార్ శ్ప్రువుల చేతకి 

వార్న్స్ విడిచ్చపెటాట్య రు, తదాా ర్గ వారు వార్న్స్ 

ప్ర్పాలించారు మర్యు వారు మళ్లు మీకు 

మొరపెటిట్యనప్పప డు మీరు ప్రలోక్ం నండి వినేా రు." 

(vs. 26-28a) "మర్యు మీ క్రుణతో, మీరు వాటిన్స్ 

ఎప్ప టిక్ప్పప డు అందంచారు." (v. 28b) 

ఇక్క డ ఏం జరుగుుందో చూశర్గ? కౌగిలించుకోవడం 

ఇషట్యం లేన్స్ ప్సిపాప్న మీరు ఎప్పప డైనా 



కౌగిలించుకోవడాన్స్కి ప్రప్యతే ంచార్గ? మీరు ఎప్పప డైనా 

ప్సిపాప్న ఎుతకున్స్, ఆ ప్సిక్ందు ఆ వీప్పన బిగుుగా 

చేసి, ఆ విధ్ంగా వెనకిక  విసిర్గర్గ? వార్కి ఆ అభిమానం 

అక్క ర్న ుదా? ఇప్రజాయెల్ విషయంలో సర్గాా అదే జర్గింద. 

దేవుడు తన ప్రపేమన మర్యు అతన్స్ ప్రశ్దధన 

చూరంచడాన్స్కి ఎంత ప్రప్యతే ంచ్చనా, ఇప్రశయేలు 

అడుాకుంద మర్యు వారు తరుగుబాటు చేశరు. 

అపారంా చేస్తకోక్ండి. ఈ ప్రపారనా 5వ శ్త్వబంే BCలో తమ 

పూరా్జ కుల గుర్ంచ్చన బటట్యల బటట్యల జాబిత్వన 

అందజ్యస్తతనే  యూదుల సమూహం కాదు. లేదు, ఈ 

విర్గిన వూ కుతలు ఇలా అనాే రు, "మేము తరుగుబాటు 

మర్యు దురహంకార పూరా్జ కుల ఉతప తత మర్యు 

మేము కుటుంబ స్తరూప్ూ తన క్లిగి ఉనేా ము. 

ముత్వతతల గుర్ంచ్చ మాటాుడే బదులు మనం, మా, మనం 

అనే ప్దాలు ఆటలోకి వస్తతయి. "మాకు జర్గిన 

ప్రప్తదాన్స్లో, మీరు నాూ యంగా ఉనాే రు, మేము తప్పప  

చేసినప్పప డు మీరు నమా క్ంగా ప్రప్వర్ తంచారు." (వ. 33) 

"మేము ఈ ర్టజు బాన్స్సలం, మీరు మా పూరా్జ కులకు 

మీరు ఇచి్చ న దేశ్ంలో బాన్స్సలు కాబటిట్య వారు దాన్స్ 

ఫలాలన మర్యు అద ఉతప తత చేస్వ ఇతర మంచ్చ 

వస్తతవులన తనరలిగారు. మా పాపాల కారణంగా, దాన్స్ 

సమృదధగా ప్ండిన ప్ంట మీరు మాపై ఉంచ్చన ర్గజులకు 

వెళ్తుంద. . వారు మా శ్ర్జర్గలన మర్యు మా 

ప్శువులన వార్ ఇషాట్యనస్తరం ప్ర్పాలిస్తతనేా రు. 

మేము చాలా బాధ్లో ఉనేా ము." (వ. 36) 

మీకు ఏమీ గురుతలేక్పోతే, దీన్స్ే  గురుతంచుకోండి, మీ 

ప్రపారనా ట్లకెన ప్రపారనా కాదు, విర్గిన మర్యు 

ప్శి త్వతప్ప్డిన హృదయం మర్యు మనస్తట  నండి 

ప్రపారనా. ఏ స్తకులు లేదా అలిబిస్ కేవలం ఒప్పప కోలు 

మర్యు దయ కోసం కేక్లు. న్స్జమే, నెహెమాూ  ప్పసతక్ం 

కేవలం గోడ ప్పనరే్ రా్గ ణం గుర్ంచ్చ మాప్రతమే కాదు, 

ఓహ్ అద అలా మొదలైంద. ఇద ప్రప్జలన 

ప్పనరే్ రా్ ంచడం గుర్ంచ్చ. నెహెమాూ , ప్ర్యిాలో 

ఉనే ప్పప డు జెరూసలేం చుట్యట్య  ఉనే  గోడ శ్చథిలావసలాో 

ఉనే  మాట వినేా డు. అతన అక్క డికి వెళ్లు దాన్స్న్స్ 

ప్పనరే్ రా్ ంచాలనకునేా డు, కాన్స్ అతన న్స్జంగా 

ప్పనరే్ రా్ ంచాలనకునే ద ప్రప్జలన. 

గోడ ప్పనరే్ రా్ ంచబడింద. ప్రప్జలు "ఓహ్, దేవా, మా 

సమసూ  ఏమిటంటే మాకు రక్ష్ణ సర్గా లేదు" అన్స్ 



ప్రపార్ంాచరు. బదులుగా వారు "దేవుడా, మా సమసూ  

మనకు విధేయత సర్గా లేక్పోవడం. దేవా, మనం 

ఎక్క డ ఉనాే మో అదే మనం ఉనేా మన్స్ అరంా 

చేస్తకునేా ము." 

వీరు పాత ఒడంబడిక్ యొక్క  దేవున్స్ రలులు. కొతత 

ఒడంబడిక్ యొక్క  దేవున్స్ రలులకు ఇవనీే  వర్తంచేవి 

ఏమిటి? ఒక్ వూ కి త స్తకులు చెప్ప డం మానేసి, న్స్ందలు 

ఆడటం మానేసి, తన ప్ర్సిుాలనే్స్ ంటిీ వేలు 

చూరంచ్చ, "నేన దేవున్స్ ముందు పాప్ం చేశన, 

అందుకే నా జ్జవితం రందరగోళంలో ప్డింద" అన్స్ చెపేప  

వరకు. వైదూ ం లేదు. కుదరదు! 

ఈ ప్రపారనా ఇప్రజాయెల్ క్థ. మీ క్థ ఏమిటి? 

ఇప్రశయేలీయులు వార్ క్థల గుర్ంచ్చ చెరప నంత 

న్స్జాయితీగా మీరు ఉండరలర్గ? చాలా క్థలునాే యి. 

మీ క్థ సంవతట ర్గల తరబడి దేవున్స్ దయతో కూడిన 

మోక్షాన్స్ే  తరసక ర్ంచడంలో ఒక్టిగా ఉందా? మీ 

సా ంత అహంకారంతో కూరి్ న్స్, నేన కోరుకునే ద, 

నేన కోరుకునే ప్పప డు మర్యు నేన కోరుకునే ప్పప డు 

చేస్తతన. ఇంకా దేవుడు మీకు అవకాశ్ం ఇస్తతడు, 

అవకాశ్ం తరా్గ త, అవకాశ్ం తరా్గ త. అద నీ క్థనా? మీ 

క్థ క్నేీ ళ ుతో దేవున్స్ వదకేు తర్గి ర్గవడమేనా? మీరు 

అతన్స్ వదకేు తర్గి వచ్చి నప్పప డు మీరు న్స్జంగా 

హుతకునేా రు, కానీ నెలలు, వార్గలు, ర్టజులు మర్యు 

కొన్స్ే  రంటల తరా్గ త, మీరు మళ్లు దూరంగా 

వెళ్లళ పోయారు. మీరు మీ జ్జవిత్వన్స్ే  తర్గి 

చూస్తకునే ప్పప డు, మీ చప్రక్ం ఇప్రజాయెల్్ల క్ంటే 

ఎకుక వగా ప్పనర్గవృతమైందా? అయినప్ప టిీ, మీరు 

తదుప్ర్స్తర్ తర్గి వచ్చి నప్పప డు దేవుడు ఎలుప్పప డూ 

అక్క డే ఉనేా డు. మీలో ఎంత మంద ఊసరవెలిు 

ప్రకిసిట్యయన్గా సంవతట ర్గలు జ్జవించారు? 

 

మీరు క్దలిక్ల గుండా వెళ్తునేా ర్గ, ట్లకెన ప్రపారనాలు 

చేస్లత , ఆ పెద ేచ్చరునవాు తో కానీ వారం వారం మీరు 

మొదటి ఆజనా కూడా పాటించడం లేదన్స్ 

తెలుస్తకుంటునాే ర్గ? అయినప్ప టిీ, అతన 

మిమా లిే  ఎప్పప డూ విఫలం చేయలేదు. 

మనందర్ీ, ప్రప్త ఒక్క ర్ీ ఒక్ క్థ ఉందన్స్ మీకు 

తెలుస్త. ఎవర్ క్థ అద ఎలా ఉండాలో నేన మీకు 

చెపాతన. ప్రప్శే్  ఏమిటంటే, భూమిపై దేవుడు మనతో 

ఎందుకు ఉంచాడు? వాసతవమేమిటంటే, 

ఇప్రశయేలీయుల మాదర్గానే, మనం ఆయనన 



చాలాస్తరుు విఫలమైనప్ప టిీ, ఆయన మనలిే  

ఎనే డూ విఫలం చేయలేదు. 

పాప్ం అంటే ఏమిట్ల తెలుస్త? పాపాన్స్కి సంబంధించ్చన 

హీప్రూ ప్దాన్స్కి అరంా "గురుత తప్పప కోవడం". పాప్ం 

గుర్ంచ్చ మన భావన ప్రంగా మనలో చాలా మంద 

మారక  మిస్ అవుత్వరన్స్ నేన అనకుంటునేా న. పాప్ం 

ఒక్ న్స్యమానే్స్  ఉలుంఘించడం అన్స్ మనలో చాలా 

మంద అనకుంటారు. ప్రప్త ఒక్క రూ న్స్బంధ్నలన 

ఉలుంఘించ్చనందున మేము దాన్స్ గుర్ంచ్చ పెదగేా 

బాధ్ప్డటం లేదు. న్స్బంధ్నలు ఉలుంఘించేలా 

చేశరు. సర్యైనదా? పాప్ం విషయంలో మనకు 

అప్ర్గధ్భావం క్లరక్పోవడంలో ఆశ్ి రూ ం లేదు. పాప్ం 

ప్రపాథమిక్ంగా న్స్యమాన్స్ే  ఉలుంఘించడం కాదు. 

పాప్ం ప్రపాథమిక్ంగా మనకు వెనే పోటు పడిచన్స్ 

మర్యు మనకు మంచ్చ చేయడం తప్ప  మర్నమీ చేయన్స్ 

ఏైక్ వూ కి త యొక్క  హృదయాన్స్ే  విచ్చఛ నే ం చేస్తతంద. 

డేవిడ్జ తన గుండె నొరప గా ఉందన్స్ 

తెలుస్తకునే ప్పప డు. ీటర త్వన న్స్యమాన్స్ే  

ఉలుంఘించలేదన్స్, విర్గిన హృదయాన్స్ే  

చూసినప్పప డు, అతన బయటకు వెళ్లు ఏడిా డు. మీరు 

ఎప్పప డైనా ప్రప్భువు యెదుట యథారంాగా విర్గిపోయార్గ? 

మీరు ఉనే ంత వరకు, మీకు న్స్జంగా ప్రప్భువు 

తెలియదు. మీలో కొందర్కి చాలా స్తరుు ఉండవచుి . 

మీలో కొందర్కి చాలా సంవతట ర్గలు ఉండక్పోవచుి , 

2. మీ పాపాన్స్కి వూ కి తరత బాధ్ూ త వహించండి. 

ప్రప్భువు దరరాకు వచ్చి  "ప్రప్భూ, నేన ఎక్క డ ఉనేా న, 

ఎందుక్ంటే నేన ఎక్క డ ఉనేా న. ఇద నా బాధ్ూ త." 

నేన ఒక్ పెద ేమహిళ గుర్ంచ్చ ఒక్ క్థ వినేా న. ఆమె 

తన జ్జవితమంత్వ ఒక్ రక్మైన ్క్ ుర్క్ల్ వరక ర్గా ఉంద 

మర్యు ఆమె తన డబ్బీ న కొదకేొదగేా ఆదా చేసి గూడు 

క్టుట్యకుంద. చ్చవరగా, ఆమె ప్దవీ విరమణ పందంద 

మర్యు ఇదగో, ఒక్ తెలివిరల స్వల్ట  మాన ఆమె తలుప్ప 

వదకేు వచ్చి , ఆమె డబ్బీ  మొత్వతనే్స్  ఏదో ఒక్ ్ఫెల ు-బై-నైట్ 

స్తక మ్్లో పెటుట్యబడి పెటట్యడాన్స్కి ఆమెన ఒరప ంచాడు. 

అతన ప్టట్యణానే్స్  విడిచ్చపెటాట్యడు, ఆమె తన వద ే

ఉనే దంత్వ కోలోప యింద. దాన్స్ గుర్ంచ్చ క్లత చెంద, 

ఆమె తన అకౌంటెంట్్న్స్ రలిచ్చంద, ఆమె 

సంవతట ర్గలుగా విశా్ సించ్చన సహచరుడిన్స్, ఆమె 

ఎప్పప డూ పందే ఆర్కా్ సలహాలన ఇచ్చి ంద. అతన 

ఆమె చెపేప ద విన్స్, "భూమిపై మీరు న్స్రణయం తీస్తకునే 



ముందు ననే  ఎందుకు రలవలేదు?" ఆమె ఇలా 

చెరప ంద, "నేన మీకు కాల్ చేయలేదు, ఎందుక్ంటే 

మీరు ననే  చేయకూడదన్స్ చెబ్బత్వరన్స్ నేన 

భయప్డుునేా న." నీకు తెలుస్త? అద మనం 

మర్యు దేవుడు. అజాానం వలు మనం భరవంున్స్ 

నండి దూరంగా వెళళ లేదు. ఆయన సంక్లప ం మనకు 

తెలుస్త. ఆయన మాట మనకు తెలుస్త. మనం ఆయన 

వదకేు ర్గవాలన్స్ కోరుకోవడం లేదు, ఎందుక్ంటే మనం 

అలా చేస్వత ఆయన మన సా ంత దార్లో ఉండన్స్వా డన్స్ 

మనకు తెలుస్త. మనం ఆయన దార్లో వెళ్లు లన్స్ 

ఆయన కోరుకుంటునేా డు మర్యు మనం వినడాన్స్కి 

ఇషట్యప్డము. "దేవుడా, ఇద నా తప్పప " అన్స్ 

ఒప్పప కుందాం. "మనకు పాప్ం లేదన్స్ చెబితే, మనలిే  

మనం మోసం చేస్తకుంటాము మర్యు న్స్జం మనలో 

లేదు." (1 యోహాన 1:8) దాన్స్కి చురప్రసం. మీ తలిున్స్ 

లేదా మీ తంప్రడిన్స్, మీ యజమాన్స్న్స్ లేదా చరి్ లో 

ఎవర్నైనా న్స్ందంచవదేు. ఇద మీ పాప్ం, కాలం! దాన్స్న్స్ 

అంీక్ర్ంచాలి. "దేవుడా, ఇద నా తప్పప " అన్స్ 

ఒప్పప కుందాం. "మనకు పాప్ం లేదన్స్ చెబితే, మనలిే  

మనం మోసం చేస్తకుంటాము మర్యు న్స్జం మనలో 

లేదు." (1 యోహాన 1:8) దాన్స్కి చురప్రసం. మీ తలిున్స్ 

లేదా మీ తంప్రడిన్స్, మీ యజమాన్స్న్స్ లేదా చరి్ లో 

ఎవర్నైనా న్స్ందంచవదేు. ఇద మీ పాప్ం, కాలం! దాన్స్న్స్ 

అంీక్ర్ంచాలి. "దేవుడా, ఇద నా తప్పప " అన్స్ 

ఒప్పప కుందాం. "మనకు పాప్ం లేదన్స్ చెబితే, మనలిే  

మనం మోసం చేస్తకుంటాము మర్యు న్స్జం మనలో 

లేదు." (1 యోహాన 1:8) దాన్స్కి చురప్రసం. మీ తలిున్స్ 

లేదా మీ తంప్రడిన్స్, మీ యజమాన్స్న్స్ లేదా చరి్ లో 

ఎవర్నైనా న్స్ందంచవదేు. ఇద మీ పాప్ం, కాలం! దాన్స్న్స్ 

అంీక్ర్ంచాలి. 

 

3. దేవున్స్ మంచ్చతనాన్స్ే  మర్యు విశా స్తన్స్ే  

మెచుి కోండి. 

యూదులు ప్రపార్ంాచారు; "మాకు జర్గినదంత్వ, మీరు 

నాూ యంగా ఉనాే రు, మేము తప్పప  చేసినప్పప డు మీరు 

నమా క్ంగా ప్రప్వర్ తంచారు." (నెహెమాూ  9:33) మీరు ఆ 

ప్రపారనాన ప్రపార్ంాచలేక్పోతే, మీరు విచ్చఛ నే ం కాలేరు. 

"దేవుడా, ఇందులో నీ తపేప మీ లేదు. నవుా  నమా క్ంగా 

ప్రప్వర్ తంచావు, మేం తప్పప  చేశం" అన్స్ చెప్ప లేక్పోతే. 

51వ ీర తనలో దావీదు చెరప న మాటనే ఇప్రశయేలీయులు 



చెపాప రు, "దేవా, నవుా  చెరప ంద న్స్జమే, నేన తప్పప  

చేశన. నవుా  నమా క్మైనవాడివి; నేన వాగేానానే్స్  

ఉలుంఘించ్చనవాడిన్స్." 

 

4. ప్రీస్తత రక్ తం దాా ర్గ క్ష్మాప్ణ అడరండి. 

మన సంసక ృతలో ఉనే  సమసూ  ఏమిటంటే, ఇక్పై 

మనకు క్ష్మాప్ణ అవసరం లేదన్స్ మనం 

అనకుంటాము మర్యు అలా చేస్వత, అద మన నండి 

మాప్రతమే కావాలి. మేము దేవున్స్కి వూ తర్నక్ంగా పాప్ం 

చేస్తతము మర్యు అయినప్ప టిీ, దాన్స్న్స్ ఎలా 

ప్ర్షక ర్ంచాలో మేము న్స్రణయించుకుంటాము. అద 

ఇలా ఉంటుంద: మీరు మర్యు నేన వాగిా వాదాన్స్కి 

దార్తీసిన వేడి సంభాషణలో ప్డాాము. ఇదగో, మీరు 

చాలా బాధ్ప్డి, దూకి నా ముకుక  మీద కొటాట్యరు. నవుా  

ఇలా చేశవన్స్ నేన ఆశి్ రూ పోయాన, కానీ రెండు 

న్స్మిషాలోు  మీరు తర్గి వచ్చి , "నాకు ఏమి వచి్చ ందో 

నాకు తెలియదు, నేన ననే  క్ష్మించాన మర్యు 

నేన బాగానే ఉనేా నన్స్ మీరు తెలుస్తకోవాలన్స్ నేన 

కోరుకుంటునేా న. ఇప్పప డు." ఒక్ ప్ర్శీలకుడు 

ప్ర్గెుతకుంట్య వచ్చి , "నేన మొతతం చూశన మర్యు 

నేన మిమా లిే  కూడా క్ష్మించాన" అన్స్ చెపాప డు. 

ఇప్పప డు దాన్స్ సమసూ  ఏమిటి? నేన మనస్తతప్ం చెందన 

వాడిన్స్. వీటనే్స్ ంటిలో నా పాప్రత కొంత ఉంద. కానీ మన 

ఆధ్యన్స్క్ సంసక ృతలో మనషులు దేవున్స్ వాకాూ న్స్ే  

ఉలుంఘిస్తతరు, వారు అతన్స్ హృదయానే్స్  విచ్చఛ నే ం 

చేసి, ఆపై నేన బాగానే ఉనేా న, మీరు బాగానే 

ఉనాే రన్స్ చెపేప  సెకుూ లర ెరీ మర్యు 

కౌనెట లిం్్న్స్ కోరుకుంటారు కాబటిట్య మనం దాన్స్ గుర్ంచ్చ 

మరచ్చపోదాం. అప్పప డు వారు ఇప్ప టిీ అప్ర్గధ్భావం 

మర్యు ఖ్యళ్లగా ఎందుకు భావిస్తతనేా రన్స్ వారు 

ఆశ్ి రూ పోత్వరు. సమాధానం చాలా స్తలభం: వారు 

ఎప్పప డూ దేవున్స్ వదకేు వెళులేదు, వారు బాధ్పెటాట్యరు. 

ఒక్ స్తైసతవుడు విచ్చఛ నే మైతే, అతడు క్ష్మాప్ణ ఎలా 

పందుత్వడు? "మనం పాప్ం లేన్స్వారమన్స్ చెప్పప కుంటే, 

మనలిే  మనం మోసం చేస్తకుంటాము మర్యు 

సతూ ం మనలో లేదు. మన పాపాలన ఒప్పప కుంటే, 

అతన నమా క్మైనవాడు మర్యు నీతమంుడు 

మర్యు మన పాపాలన క్ష్మించ్చ, అనే్స్  అనాూ యాల 

నండి మనలన శుదధ చేస్తతడు." (1 యోహాన 1:8-9) "నా 

ప్రరయమైన రలులార్గ, మీరు పాప్ం చేయకూడదన్స్ నేన 

మీకు ఇద ప్రవాస్తతనేా న. కానీ ఎవరైనా పాప్ం చేస్వత, మన 



రక్ష్ణ కోసం తంప్రడితో మాటాు డేవాడు, యేస్తప్రీస్తత 

నీతమంుడు. ఆయన మన పాపాలకు ప్రపాయశి్చ తతం 

చేస్వ బలి, మన పాపాలకు మాప్రతమే కాదు, మొతతం 

ప్రప్ప్ంచంలోన్స్ పాపాలకు కూడా. (1 యోహాన 2:1-2) మీ 

పాపాన్స్ే  దేవున్స్కి ఒప్పప కోండి. "నేన పాప్ం చేస్తన. 

ఇప్పప డు దేవుడా నేన నీతో ఒప్పప కుంటునేా న, 

దయచేసి ననే  యేస్త రక్ తంలో శుదధ చేయండి." 

అప్రబహం లింక్న ఒక్ ర్టజు దేశ్ంలో ఉనేా డు, మర్యు 

అతన్స్ బీలాో ఒక్ బాటస్తరుడు వచిా డు. లింక్న ఆ 

వూ కి తన్స్ ఆర, "స్తర, దయచేసి నా ఓవర్కోట్్న్స్ 

ప్టట్యణంలోకి తీస్తకెళురలర్గ?" తోటివాడు, "సర్న, అద ఏ 

సమసూ  కాదు. కానీ మీరు దాన్స్న్స్ తర్గి పందాలన్స్ ఎలా 

అనకుంటునాే రు?" లింక్న, "అదేమీ సమసూ  కాదు. 

నేన అందులోనే ఉండాలనకుంటునేా న." మనం 

ప్రలోకాన్స్కి వెళ్లు లంటే, మనం ప్రీస్తతన్స్ ధ్ర్ంచాలి. 

(రలతీయులు 3:27) మనం ప్రలోకాన్స్కి వెళ్లు లంటే, 

మనం ప్రీస్తత వస్తస్తత లలో ఉండాలి. 

 

ఒక్ ప్ర్సయుూ డు మర్యు ప్నే  వస్లలు చేస్వవాడు, 

ఇదరేు యూదులు దేవున్స్ రలులు, ఆలయంలో ప్రపారనా 

చేస్తతనేా రు. మా ప్రప్భువు "ప్రప్భూ, నేన మీ ప్క్షాన 

ఉనే ందుకు మీరు సంతోష్ంచలేదా? కానీ ఆ ప్నే  

వస్లలు చేస్వ వూ కి త అతన్స్ ర్ముా న కొటిట్య, "ప్రప్భూ, పారన్స్ 

ననే  క్రుణించు!" యేస్త చెపాప డు, "అతడు విర్గిన 

వూ కి త కాబటిట్య నీతమంుడన్స్ అక్క డ వదలి వెళ్లళ డు." 

(లూకా 18) అతన విర్గిపోయాడు! అతన్స్ విచ్చఛ నే ంలో, 

అతన క్ష్మాప్ణ కోసం యేస్త ప్రీస్తత యొక్క  శ్కి తన్స్ 

్కె ుయిమ్ చేశడు. ప్ర్సయుూ డు విర్గిపోవడాన్స్కి 

దూరంగా ఉనేా డు, అతన తన దృష్ట్యలో 

నీతమంుడు; అంటే, సా్త య-నీతమంుడు. 

5. దేవున్స్ వాగేానానే్స్  అంీక్ర్ంచండి. 

ఇద చేయడం చాలా క్షట్యం, ఎందుక్ంటే పాత అప్వాద 

అయిన స్తత్వన, మనం విచ్చఛ నే మైన తరా్గ త 

మర్యు మనం ప్రీస్తత క్ష్మాప్ణన అంీక్ర్ంచ్చన 

తరా్గ త, మన చెవిలో గుసగుసలాడుునేా డు; 

"అయోూ , దేవుడు న్స్జంగా క్ష్మించ్చ మరచ్చపోత్వడన్స్ 

మీరు అనకోరు, లేదా?" మీరు చేయవలసింద 

ఏమిటంటే, దేవున్స్ వాక్ూ ం యొక్క  సప షట్యమైన ఆబెక్ి ట్్య  

సతూ ంతో ఆ ఆత్వా ప్రశ్య భావాలన ఎదుర్టక వడం. 

ఆయన వాగేానాలలో కొనే్స్ ంటిన్స్ చూడండి. 



"సా ృత వాగేానం." "నేన వార్ దురా్గ రా్గనే్స్  

క్ష్మించన మర్యు వార్ పాపాలన ఇక్ ్జాాప్క్ం 

ఉంచుకోన." (యిరా్జ యా 31:34) సరా జుడాైన దేవుడు 

మరచ్చపోవడాన్స్ే  ఎనే కోవడం నాకు ఆశ్ి రూ ంగా 

ఉంద. ఇద "విసా ృత వాగేానం". 

"డిటరెం్ట్ వాగేానం.""నీ పాపాలు ఎప్రరగా ఉనాే , 

అవి మంచులా తెలుగా ఉంటాయి, అవి కాషాయ 

రంగులా ఎప్రరగా ఉనాే , ఉన్స్ే లా ఉంటాయి." 

(యెషయా 1:18) 

"దూర వాగేానం.""తూరుప  ప్డమరకు ఎంత 

దూరమో, ఆయన మన అప్ర్గధాలన మన నండి 

దూరం చేస్తడు." (ీర తన 103:12) 

"సముప్రదం యొక్క  లోు వాగేానం.""మీరు మళ్లు 

మాపై క్రుణ చూప్పత్వరు. నీవు మా పాప్ములన 

కాలితో తొకిక , మా దోషములన్స్ే టిన్స్ సముప్రదప్ప 

లోులలో ప్డవేయుదువు.” (మీకా 7:19) 

ఆ వాగేానాలనేీ  నాకు అరంా కాలేదు. దేవుడు మనలిే  

ఎంత ప్ర్మాణంలో క్ష్మించరలడో నాకు అరంా కాలేదు. 

కానీ నేన దీన్స్ే  నేరుి కునేా న, నేన జ్జవితంలో చాలా 

తెలివిగా ఉనేా న, నేన అరంా చేస్తకోన్స్ చాలా 

విషయాలన ఉప్యోగిస్తతన. విమానం నేల నండి 

ఎలా దగిపోుందో నాకు ఇప్ప టిీ అరంా కాలేదు, కానీ 

నేన ఇప్ప టిీ దాన్స్న్స్ ఉప్యోగిస్తతన. మైప్రకోవే్ 

ఆహార్గనే్స్  ఎలా వేడి చేస్తతందో నాకు అరంా కాలేదు, కానీ 

నేన ప్రప్తర్టజూ ఒక్దాన్స్ే  ఉప్యోగిస్తతన. దేవుడు 

ననే  ఎలా క్ష్మించరలడో నాకు అరంా కాలేదు, కానీ 

నేన దాన్స్న్స్ ప్రప్తర్టజూ ఉప్యోగిస్తతన. ్స్తట్్య  ్ఫాు ట్ 

అమేజం్ ప్రగేస్ లెసన #1333 సెపెట్యంబర 28, 1997 

 

 

అధాూ యం 10 

మమా లిే  మళ్లు ప్పనరుదధర్ంచండి 

నెప్రబాస్తక లోన్స్ స్తక ట్ట ్్బుఫ్్లోన్స్ "బిజనెస్ ఫారా రట  

నూూ స్"లో "స్వల్ అండ్జ ప్రటేడ్జ" కాలమ్ ప్రకింద ఒక్ ప్రప్క్టన 

ఉంద. ప్రప్క్టనలో "ఒక్ తెలున్స్ వెడింా్ గౌన, ప్ర్మాణం 

16, ఎప్పప డూ ధ్ర్ంచలేదు. 38-కాూ లిబర ర్వాలా ర కోసం 



వరతక్ం చేస్తతన." ఇప్పప డు నాకు క్థ తెలియదు, కానీ 

ఏదో ఒక్విధ్ంగా, ఎవరైనా ఆశ్చంచ్చనటుుగా ప్నలు 

జరరలేదన్స్ నేన అనమాన్స్స్తతనేా న. 

విషయాలు ఎలా ఉనాే యో బైబిల్ చాలా న్స్జాయితీగా 

ఉంద. ఉదాహరణకు నెహెమాూ  ప్పసతకానే్స్  తీస్తకోండి. 

నెహెమాూ  తన ప్పసతకానే్స్  ఉనే తంగా, స్తనకూలంగా 

మర్యు సంతోషంగా ముగించే ప్రప్త అవకాశన్స్ే  

పందాడు. కానీ జ్జవితం న్స్జంగా అలా కాదు. దేవున్స్ 

ప్రప్జలు ప్రా త శ్చఖరంపై ఉండరు. 

గోడన ప్పనరే్ రా్ ంచ్చ ప్రప్జలన ప్పనరుదధర్ంచ్చన 

తరా్గ త నెహెమాూ  మొతతం 12 సంవతట ర్గలు రవరే ర్గా 

ప్న్స్చేశడు. అతన అరతహషసతతో వాగేానం చేసిన 

ప్రప్కారం, అతన ప్ర్యిాకు తర్గి వెళ్లళ డు. కొంతకాలం 

తరా్గ త అతన విషయాలన తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి 

జెరూసలేంకు తర్గి వస్తతడు. ర్గగానే తీప్రవ న్స్ర్గశ్కు 

గురవుత్వడు. అతన స్తధించడాన్స్కి చాలా క్షట్యప్డి 

చేసిన ప్రప్తదీ రదేు చేయబడింద. (నెహెమాూ  13:6-7) ఏ 

రంరంలోనైనా ప్పనరుజ్జవ్నం ఎనే్స్ స్తరుు 

ప్పంజుకుంటుందో మీరు రమన్స్ంచార్గ? ర్గజీయాలోు  

మీరు సంప్రప్దాయవాదం, ప్ర్గూ వరణవాదం లేదా 

ప్రప్చార సంసక రణల కోసం గప్ప  తప్నన క్లిగి 

ఉండవచుి . ప్రప్తఒక్క రూ ప్న్స్చేసినటుు క్న్స్రసోతంద, 

కానీ కొంత సమయం తరా్గ త, అంత్వ రందరగోళం 

చెందడం ప్రపారంభమవుుంద మర్యు ఇద 

యథావిధిగా వాూ పార్గన్స్కి తర్గి వచ్చి ంద. 

చరి్ లు కొనే్స్ స్తరుు గప్ప  ప్పనరుదధరణన క్లిగి 

ఉంటాయి మర్యు ప్రప్త ఒక్క రూ కొన్స్ే  వార్గలపాటు 

మంటలోు  ఉంటారు, బహుశ చాలా నెలలు. కానీ ఒక్టి 

లేదా రెండు సంవతట ర్గలలో చాలా వరకు ప్రప్తదీ 

మునప్టి ్సితాకి తర్గి వచ్చి ంద. మన జ్జవితంలో కూడా 

అలాంటి క్ష్ణాలు ఉంటాయి. మేము నూతన సంవతట ర 

తీరా్గ నాలు చేస్తతము లేదా విషయాలు భినే ంగా 

ఉంటాయన్స్ ప్రప్తజ ా చేస్తతము మర్యు కొంతకాలాన్స్కి, 

మేము ఆ అభివృదధన్స్ చూస్తతము. కానీ చాలా తరచుగా, 

మేము ఉనే  చోటికి తర్గి వస్తతము. అర్గిపోవడమే 

ప్పనరుజ్జవ్నం యొక్క  సా భావం. 

"దీన్స్కి ముందు, పూజార్ అయిన ఎలాూ షీబ్బ మన దేవున్స్ 

మందరప్ప ్సోట్యర రూములకు బాధ్ూ త వహించాడు, 

అతన ట్లబియాతో సనే్స్ హితంగా ఉనేా డు మర్యు 



అతన ధానాూ రప ణలు మర్యు ధూప్ం మర్యు 

ఆలయాన్స్ే  న్స్లా  చేయడాన్స్కి రతంలో ఉప్యోగించ్చన 

ఒక్ పెద ే రదన్స్ అతన్స్కి ఇచిా డు. వాూ స్తలు మర్యు 

లేవీయులకు, గాయకులకు మర్యు దాా రపాలకులకు 

స్లచ్చంచబడిన ధానూ ం, కొతత ప్రదాక్షారసం మర్యు 

నూనెలో దశ్మభాగాలు, అలాగే యాజకుల కోసం 

విర్గళ్లలు ఉనాే యి, అయితే ఇదంత్వ 

జరుగుునే ప్పప డు, నేన యెరూషలేములో లేన, 

ముపైప  రెండవద. బాబిలోన ర్గజు అరతహషసత 

సంవతట రం, నేన ర్గజు వదకేు తర్గి వచిా న, 

కొంతకాలం తరా్గ త, నేన అతన్స్ అనమతన్స్ కోరుతూ, 

యెరూషలేముకు తర్గి వచిా న, ట్లబియాకు ఇంటి 

ఆసా్తనంలో రదన్స్ అందంచడంలో ఎలాూ షీబ్బ చేసిన 

దురా్గ రంా గుర్ంచ్చ ఇక్క డ నేన తెలుస్తకునేా న. మా 

దేవుడు." (నెహెమాూ  13:4-7) 

ప్పనరుదధరణలు త్వరుమారవడాన్స్కి కారణాలు. 

1. ప్రప్జలు తప్పప  సహచరులన పెంచుకుంటారు. 

ఇలియాష్బ రమన్స్ంచండి. అతన 

లోక్సంబంధ్మైన మర్యు ప్రప్తషాట్యతా క్మైన 

ప్రప్ధాన పూజార్, అతన నెహెమాూ  చుట్యట్య  ఉనే ంత 

కాలం అణచ్చవేస్తడు. సప షట్యంగా, అతన నెహెమాూ  

మర్యు ముఖూ ంగా నెహెమాూ  విదేశంర విధానాన్స్కి 

పెద ేఅభిమాన్స్ కాదు. నెహెమాూ కు ఇదరేు ప్రప్ధాన 

శ్ప్రువులు హోర్టనీయుడైన సనీ లుట్ మర్యు 

అమోనీయుడైన ట్లబియా అన్స్ మీకు గురుతంద. 

నెహెమాూ  అరతకెట రక ట ్కి తర్గి వెళ్లళ నప్పప డు, 

ఎలాూ ష్బ ట్లబియాతో సంబంధాన్స్ే  

ఏరప రుచుకుంటాడు లేదా తర్గి ్సా్తరంచాడు. 4వ 

వచనం "అతన ట్లబియాతో సన్స్ే హిత సంబంధ్ం 

క్లిగి ఉనేా డు." 5వ వచనం "అతన అతన్స్కి ఒక్ 

రదన్స్ కూడా సిదధం చేస్తడు" అన్స్ పేర్క ంద. అనే్స్  

ప్రప్దేశలలో, దేవాలయంలోనే. మీరు చూడండి, ఆ 

ర్టజులోు , దేవున్స్ మందరంలో రదులు, పెద ేరదులు 

ఉండేవి, అవి తరచుగా ధానూ ం మర్యు పాప్రతలు 

మర్యు పూజా పాప్రతలన ఉంచుత్వయి. ప్రప్ధాన 

యాజకుడైన ఎలాూ షీబ్బ, “సర్న, చేదేాం” అనేా డు. 

ఆ ప్ర్సితా గుర్ంచ్చ తెలుస్తకునే  నెహెమాూ  ఇలా 

అనేా డు: "నేన చాలా అసంతృరత చెందాన 

మర్యు ట్లబియా ఇంట్లు  ఉనే  వస్తతవులనే్స్ ంటినీ 

రద నండి బయటకు విసిర్గన. నేన రదులన శుదధ 

చేయమన్స్ ఆజాారంచాన, ఆపై నేన దేవున్స్ 



మందరంలోన్స్ ధానాూ రప ణలతో కూడిన స్తమప్రగిన్స్ 

తర్గి వాటిలో ఉంచాన. ధూప్ం." (v.8) నెహెమాూ కు 

ఇద జెరూసలేం అంతటిపైకి తెస్తతనే  ప్రప్భావాన్స్ే  

వెంటనే తెలుస్త. వార్ ప్పనరుజ్జవ్నంలో 

జార్పోవడాన్స్కి ఇద ఒక్ మూల కారణమన్స్ అతన 

చూడరలిగాడు. సరైన విషయాలపై, మూల 

కారణాలపై ఎలా రచి్చ గా ఉండాలో మనం 

నేరుి కోవాలి. మన జ్జవిత్వలన మర్యు మన 

రలుల జ్జవిత్వలన నాశ్నం చేస్వ నైతక్ మర్యు 

ఆధాూ తా క్ కాూ నట ర్లన పూర్తగా విసా ర్ంచ్చ, 

స్తైసతవులు చాలా అలప మైన విషయాలపై ఎలా రచి  

చేస్తత ర్ట నేన ఆశ్ి రూ పోునేా న. నెహెమాూ  

మూలకారణాన్స్ే  చూసి దాన్స్పై దాడి చేశడు. అతన 

సరైన కోసం న్స్రా్ ంచ్చన ్సలాంలో తప్పప తో 

జ్జవించడం లేదు. కాబటిట్య, అతన అనే్స్  ఫరే్ చర 

తీస్తకొన్స్, వీధిలోకి విసిర్, "నేన రదన్స్ శుదధ చేస్తన" 

అన్స్ చెపాప డు. (v.9) అక్క డ హీప్రూ ప్దాన్స్కి అరంా 

"అతన దాన్స్న్స్ పరబెటాట్యడు." అతన చుట్యట్య  

తోబియా యొక్క  దురా్గ సన కోరుకోలేదు. కాబటిట్య, 

అతన అన్స్ే ంటినీ తొలగించాడు. అద బలంగా 

అన్స్రస్తతంద కానీ చదువుతూ ఉండండి మర్యు 

ట్లబియా వంటి వూ కి త నండి ప్రప్భావవంతమైన 

ప్రప్దేశన్స్కి ఎదుగుునే  చెడు అంత్వ చూడండి. 

2. ప్రప్జలు సహక్ర్ంచడం మానేశరు. "లేవీయులకు 

కేటాయించ్చన వంులు వార్కి ఇవా బడలేదన్స్ 

నేన కూడా తెలుస్తకునేా న. మర్యు స్వవకు 

బాధ్ూ త వహించే లేవీయులు మర్యు 

గాయకులందరూ తర్గి తమ సొంత పలాలోు కి 

వెళ్లుపోయారు. కాబటిట్య, నేన అధికారులన 

మందలించ్చ, 'ఎందుకు? దేవున్స్ ఇలుు 

విసా ర్ంచబడిందా?'" (v. 9-10) ప్రప్జలు తమ 

వాగేానాలు మర్యు దేవున్స్కి ఇచిే  క్టుట్యబాటున 

న్స్లబెటుట్యకోవడం క్ంటే వార్ డబ్బీ తో వేర్న ఏదైనా 

చేయాలన్స్ క్నగనే ప్పప డు ప్పనరుజ్జవ్నం చ్చకాకు 

క్లిగిస్తతంద. ప్పనరుజ్జవ్నం బాూ క్ ్సెల ుడ్జ్లో ఉందన్స్ 

ఇద ఎలుప్పప డూ సంకేతం. 

 

“ఆ ర్టజులోు , యూదాలోన్స్ మనషుూ లు సబీా త్ 

ర్టజున ప్రదాక్షారస్తలన తొక్క డం, ధానూ ం తెచి్చ , 

ప్రదాక్షారసం, అంజూరప్ప ప్ండుు మర్యు అనే్స్  

రకాల లోడులతో గాడిదలపై ఎకిక ంచడం నేన 

చూశన మర్యు వారు విప్రశంత ర్టజున 



యెరూషలేముకు తీస్తకుర్గవడం చూశన. 

అందుచేత ఆ దనమున ఆహారము అముా ట గూరి్  

నేన వార్న్స్ హెచి ర్ంచెన, యెరూషలేములో 

న్స్వసించు తూరు నండి వచ్చి న మనషుూ లు 

చేప్లన, అన్స్ే రకాల సరుకులన తెచ్చి , విప్రశంత 

దనమున యెరూషలేములో యూదా ప్రప్జలకు 

అమిా ర్; వార్తో, 'విప్రశంత దనాన్స్ే  అప్విప్రతం చేస్లత  

మీరు చేస్తతనే  ఈ దురా్గ రంా ఏమిటి, మన దేవుడే ఈ 

విప్ుతనంత్వ మన మీదకి మర్యు ఈ నరరంపైకి 

తెచిే లా మీ పూరా్జ కులు అదే ప్న్స్ చేయలేదా? 

ఇప్పప డు మీరు మర్ంత కోపాన్స్ే  ర్నకెతత్స్తతనేా రు. 

సబీా త్్న అప్విప్రతం చేయడం దాా ర్గ 

ఇప్రశయేలుకు వూ తర్నక్ంగా.'" (నెహె. 13:15-18) 

ఇప్పప డు ఎవరైనా ఇలా అనవచుి , "బహుశ ప్రప్జలు 

పేద నాయక్తా ం కారణంగా ఇవా డం మానేసి 

ఉండవచుి . ఎలాూ షీబ్బ ప్రప్ధాన యాజకుడు 

మర్యు అతన తోబియాన దేవాలయంలోకి 

తీస్తకువచిా డు. బహుశ, అలాంటి చెడు ఉనే ంత 

కాలం మేము ఇవా బోమన్స్ వారు చెప్ప వచిు . 

సంబంధ్ం కొనస్తగుతోంద." కానీ, కారణం 

ఏమైనప్ప టిీ, లేవీయులు మర్యు ఆలయ 

స్వవకులు ఆలయాన్స్ే  విడిచ్చపెటిట్య తమ పలాలకు 

తర్గి వెళళ వలసి వచ్చి ంద. వారు మనరడ కోసం 

ఒక్ మారా్గనే్స్  క్నగనవలసి వచ్చి ంద. కారణం 

లేకునాే  ప్రప్జలు ఇవా క్పోవడంతో ఆలయం 

న్స్రుక్షాూ న్స్కి గురైంద. 

స్తైసతవులుగా ఉండవలసిన వూ కుతలు ప్రప్భువు ప్న్స్కి 

ఏమి ఇవా క్పోవడం వలు ప్రప్ప్ంచవాూ ప్తంగా ఉనే  

మిషన ఫీల్్ాలలో మర్యు సమాజాలలో ఎంత ప్న్స్ 

జరరడం లేదన్స్ దేవున్స్కి మాప్రతమే తెలుస్త. 

సంవతట ర్గలుగా నేన వినే  వాూ ఖూ లలో ఒక్టి 

మర్యు ఇద పాత అలిబి, "పెదలేు న్స్రణయించే 

దాన్స్తో నేన ఎలుప్పప డూ ఏీభవించన మర్యు 

బోధ్కుడు బోధించే దాన్స్తో నేన ఎలుప్పప డూ 

ఏీభవించన కాబటిట్య నేన నా సహకార్గన్స్ే  

న్స్లిరవేస్తతన." నాయకులు నాయకులుగా 

ఉండేందుకు తగిన వారైనా కాక్పోయినా వార్ దశ్మ 

భారం తప్ప న్స్సర్ అన్స్ నెహెమాూ  ప్రప్క్టించాడు. 

యాదృచ్చఛ క్ంగా, వారు కాదు. నెహెమాూ  మీరు 

ఏమనకునాే  ఆలయాన్స్కి మదుే ఇవాా లిట న 

బాధ్ూ త దేవున్స్ ముందు ఉందన్స్ చెపాప డు. 



దేవున్స్ ప్రప్జల మధ్ూ  ఉనే  గప్ప  అపారా్గలలో ఒక్టి, 

ఇవా డం అనేద చరి్ కి ఆర్కా్ సహాయం చేయడం. 

దేవుడు ఇవా డాన్స్ే  చేరి డాన్స్కి కారణం ఆ చ్చనే  

ఆచరణ అవసరం, మనం ఇవా క్పోతే, చరి్  

మూసివేయవలసి ఉంటుంద. అద హాస్తూ సప దంగా 

ఉంద! ఇవా డం చరి్ కి ఆర్కా్ సహాయం చేయడం 

కాదు. దేవుడు చరి్ కి ఆర్కా్ సహాయం చేయరలడు. 

వేయి కొండలపై ఉనే  ప్శువులు అతన్స్ సొంతం. 

మీరు పైస్త ఇచ్చి నా ఇవా కునాే  దేవుడు ఏమి 

చేయాలనకుంటే అద చేయరలడు. ఇవా డమంటే 

ప్రప్జల జ్జవిత్వలన దీవించడమే. కారణం ఇద మీ 

ప్రపాధానూ త యొక్క  స్లచ్చక్. ఇద మీ హృదయానే్స్  

శుప్రభప్రచడం అన్స్ దేవున్స్కి తెలుస్త. "మీ న్స్ధి 

ఎక్క డ ఉందో, మీ హృదయం కూడా అక్క డే 

ఉంటుంద." కొన్స్ే  మారా్గలోు , బైబిల్ మీ సా ంత 

అతూ ంత ఆధాూ తా క్ ప్ప్రతం. అయితే మీ ప్పసతక్ంలో 

మర్క్టి కూడా ఆధాూ తా క్ ప్రరంథం. ఇద మీ చెక్్బ్బక్. 

మీరు మీ న్స్ధిన్స్ ఎక్క డ ఉంచ్చనా, 

3. వారు ప్విప్రతమైన వార్తో ర్గజ్జ ప్డుునాే రు. వారు 

సబీా త్్లన సెకుూ లరైజ్ చేశరు. అప్పప డే మర్ట 

ర్టజు అయింద. వాూ పారం చేయడంలో తప్పప  లేదు 

మర్యు డాలర సంపాదంచడంలో తప్పప  లేదు, 

లాభం పందడం. సమసూ  ఏమిటంటే దేవుడు 

"ప్విప్రతమైనద" అన్స్ రలిచే దాన్స్న్స్ తీస్తకొన్స్, దాన్స్ 

గుర్ంచ్చ ప్రప్తేూ క్ంగా ఏమీ లేనటుుగా, దాన్స్న్స్ 

చ్చనే విషయంగా ప్ర్రణించడం. మోషే ధ్రా శస్తసతం 

ప్రప్కారం, "విప్రశంత దనాన్స్ే  ప్విప్రతంగా ఉంచాలన్స్ 

నేన కోరుకుంటునేా న" అన్స్ దేవుడు చెపాప డు. 

ప్రప్జలు దీన్స్న్స్ మర్ట ర్టజులా భావించారు. 

దేవుడు మన జ్జవిత్వలలో కొన్స్ే  విషయాలు 

ప్విప్రతప్రచబడాలన్స్ కోరుకుంటాడు మర్యు 

మనం వాటిన్స్ అలప మైనప్పప డు ఆయన క్లత 

చెందుత్వడు. ఉదాహరణకు: వివాహం. దేవున్స్కి 

ప్విప్రతమైనద మర్యు ప్విప్రతమైనద ఏదైనా ఉంటే 

అద వివాహమే. అతన దాన్స్న్స్ ఒడంబడిక్ అన్స్ 

రలుస్తతడు మర్యు అతన ఆ ప్దాన్స్ే  చాలా 

తకుక వగా ఉప్యోగిస్తతడు. “ఎవరైనా తమ జ్జవిత 

భారసా్త మిన్స్ ఏ కారణంతో దూరంగా ఉంచవచుి ?” 



అన్స్ యేస్తన అడిగాడు, అతన ఇలా 

జవాబిచిా డు, “మీరు దేన్స్ గుర్ంచ్చ 

మాటాుడుునేా రు? దేవుడు వార్న్స్ ఏక్శ్ర్జరముగా 

చేసినాడన్స్ మీరు మొదటినండి చదవలేదా? మీరు 

ఒక్ మాంస్తన్స్ే  ఎలా విభజస్తతరు?" కానీ ప్రప్జలు తమ 

సహచరులన ప్రప్తర్టజూ వేలకొదీ ే సోక ర్లతో 

దూరంగా ఉంచుత్వరు, కొందరు చ్చనే  కారణాల వలు 

మర్కొందరు అలా చేస్తతరు ఎందుక్ంటే ఒక్ 

భారసా్త మి వివాహాన్స్ే  ఏదో చ్చనే విషయంగా 

భావించారు. 

 

ఇతర ఉదాహరణలు ఇవా వచిు  కానీ పాయింట్ 

ఏంటంటే అద ప్విప్రతమైనద లేదా దేవున్స్కి 

అంకితం చేయబడింద, ర్గజ్జప్డకూడదు. ఈ 

సందరు ంలో, సబీా త్ డే దురా్ న్స్యోరం, నెహెమాూ  

అద ప్విప్రతంగా ఉండేలా చూస్వందుకు భౌతక్ 

మారుప లు చేశడు మర్యు అలాగే ఉనేా డు. 

"విప్రశంత దనాన్స్కి ముందు స్తయంప్రతం నీడలు 

జెరూసలేం గేటుపై ప్డినప్పప డు, నేన విప్రశంత దనం 

ముగిస్వ వరకు తలుప్పలు మూసివేయమన్స్ మర్యు 

తెరవకూడదన్స్ ఆజాారంచాన. సబీా త్ ర్టజున 

ఎటువంటి భారం తీస్తకుర్గకుండా నా సా ంత 

వాటిన్స్ గేటు వద ేఉంచాన. ప్రలు.. ఒక్టికి రెండు 

స్తరుు, అన్స్ే  రకాల వస్తతవుల వాూ పారులు మర్యు 

అమేా వారు యెరూషలేము వెలుప్ల ర్గప్రతంత్వ 

రడిపారు, కానీ నేన వార్న్స్ హెచి ర్ంచ్చ ఇలా 

అనేా న, మీరు గోడ ప్క్క న ఎందుకు రడుప్పత్వరు? 

.'" (వి. 19) ఆ వాూ పారులోు  కొందరు శుప్రక్వారం ర్గప్రత 

గోడ బయటనే రడపాలన్స్ న్స్రణయించుకునేా రన్స్, 

బయటకు జార్పోయి షారం్ చేయమన్స్ ప్రప్జలన 

ప్రప్లోభపెటాట్య రన్స్ నెహెమాూ  చెపాప డు. నెహెమాూ  

ఇలా అనేా డు, "మీరు అక్క డ కాూ ంరం్ చేయడం 

నేన చూస్తతనేా న, మీరు మళ్లు అలా చేస్వత, నేన 

అక్క డికి వచ్చి  మీపై చేయి వేయబోునేా న అన్స్ 

నేన మీకు తెలియజ్యయాలనకుంటునేా న." … 

"ఆ సమయం నండి, వారు ఇక్పై సబీా త్ ర్టజున 

ర్గలేదు." (వ. 21) నేన ప్ందెం వేస్తతనేా న! 

ప్రప్జలార్గ, మనం ఎకుక వగా పోర్గడాలన్స్ దేవుడు 

కోరుకోడు, కానీ మీరు ప్విప్రతమైనదగా మారడాన్స్కి 

ముందు, దాన్స్ ప్విప్రతతన కోలోప యే ముందు దాన్స్ 

గుర్ంచ్చ మీరు పోర్గడాలన్స్ నేన కోరుకుంటునేా న. 

21) వారు చేయలేదన్స్ నేన ప్ందెం వేస్తతనేా న! 

ప్రప్జలార్గ, మనం ఎకుక వగా పోర్గడాలన్స్ దేవుడు 

కోరుకోడు, కానీ మీరు ప్విప్రతమైనదగా మారడాన్స్కి 

ముందు, దాన్స్ ప్విప్రతతన కోలోప యే ముందు దాన్స్ 



గుర్ంచ్చ మీరు పోర్గడాలన్స్ నేన కోరుకుంటునేా న. 

21) వారు చేయలేదన్స్ నేన ప్ందెం వేస్తతనేా న! 

ప్రప్జలార్గ, మనం ఎకుక వగా పోర్గడాలన్స్ దేవుడు 

కోరుకోడు, కానీ మీరు ప్విప్రతమైనదగా మారడాన్స్కి 

ముందు, దాన్స్ ప్విప్రతతన కోలోప యే ముందు దాన్స్ 

గుర్ంచ్చ మీరు పోర్గడాలన్స్ నేన కోరుకుంటునేా న. 

4. వారు తప్పప  ఒప్ప ందాలకు క్టుట్యబడి ఉనేా రు. 

"అంతేకాకుండా, ఆ ర్టజులోు , అషాోదు, అమాో న 

మర్యు మోయాబ్బల నండి స్తస్తతలన వివాహం 

చేస్తకునే  యూదా ప్పరుషులన నేన చూశన, 

వార్ రలులలో సరం మంద అషాోదు భాష లేదా ఇతర 

ప్రప్జల భాష మాటాుడత్వరు మర్యు ఎలా 

మాటాుడాలో తెలియదు. యూదా భాష." (v. 26) తర్గి 

10వ అధాూ యంలో, వార్ గప్ప  ప్పనరుజ్జవ్నం 

యొక్క  ముఖూ  విషయంగా, వారు దేవున్స్ వాకాూ నే్స్  

చదవి, ప్రప్జలు తమ పాపాలన ఒప్పప కునాే రు, 

ప్రప్జలు ప్రప్తజ ాచేసి, దాన్స్న్స్ ఒక్ ప్ప్రతంలో ప్రవాస్తరు 

మర్యు వారందరూ దాన్స్పై సంతక్ం చేశరు. ఆ 

లిఖిత ప్రప్తజలాో వారు మూడు విషయాలన ప్రప్తజ ా

చేశరు. మేము ఎ) మా దశ్మభాగాలు మర్యు 

అరప ణలకు నమా క్ంగా ఉంటామన్స్, బి) సబీా త్ 

ర్టజున ప్విప్రతంగా ఉంచుకుంటామన్స్, మర్యు సి) 

ఇక్పై అనూ మతసా్తలన వివాహం చేస్తకోబోమన్స్ 

ప్రప్తజ ా చేస్తతనేా మన్స్ వారు చెపాప రు." 13వ 

అధాూ యంలో వారు మూడింటినీ విచ్చఛ నే ం 

చేశరన్స్ రమన్స్ంచండి. ఇప్పప డు వార్కి తకుక వ 

వీధ్యలనీే  ప్ర్గెతేత రలులు 

స్తైసతవుడు మీరు ఎవర్న్స్ వివాహం చేస్తకుంటార్ట 

జాప్రరతతగా ఉండండి. కాబటిట్య, మీరు ఎవర్తో డేటిం్ 

చేస్తత ర్ట జాప్రరతతగా ఉండండి. మీ జ్జవితం దేవున్స్కి 

అంకితమైతే, మీరు పూర్తగా భినే మైన తరంరదైరఘూ ం 

ఉనే  వూ కి తన్స్ వివాహం చేస్తకుంటారు, మీరు 

ఇబీ ందులన అడుగుునేా రు. కారణం చాలా 

స్తలభం. మీకు విరుదధమైన ఒప్ప ందాలు ఉనాే యి. 

మీరు దేవున్స్తో "నా జ్జవితం మర్యు మీరు ఒక్టిగా 

ఉండబోునేా రు" అన్స్ చెపేప  ఒడంబడిక్న క్లిగి 

ఉనాే రు. కానీ మీరు వేర్క్ర్తో ఒడంబడిక్లోకి 

ప్రప్వేశ్చంచ్చ, మేము ఏక్ శ్ర్జరమవుత్వమన్స్ చెబితే, 

మేము వూ తర్నక్ మారంాలో వెళ్లతము. వందలో తొంభై 

తొమిా ద స్తరుు, అద గప్ప  నొరప  మర్యు 



విధా్ ంసంతో ముగుస్తతంద. నెహెమాూ  విరుదధమైన 

ఒప్ప ందాల ఫలాలన చూశడు మర్యు అతన 

హింస్తతా క్ంగా సప ందంచాడు. అతన 

వాూ పారులతో చెడుగా ప్రప్వర్ తంచాడన్స్ మీరు 

అనకునాే రు, 25వ ప్దూ ం చూడండి. అతన ఇలా 

అనేా డు, "నేన వార్న్స్ మందలించాన మర్యు 

వార్పై శప్నారా్గలు పెటాట్యన. నేన కొంతమందన్స్ 

కొటాట్యన మర్యు వార్ జుటుట్యన తీసివేస్తన." ఆర' 

మా పెదలేు అలా చేయనందుకు మీకు సంతోషమా? 

"నేన వార్న్స్ దేవున్స్ పేరు మీద ప్రప్మాణం చేసి, 

'మీరు మీ కుమారెతలన వార్ కొడుకులకు వివాహం 

చేయకూడదన్స్, వార్ కుమారెతలన మీ కొడుకులకు 

లేదా మీ కోసం వివాహం చేయకూడదన్స్ నేన వార్కి 

చెపాప న. ఇద ఇలాంటి వివాహాల వలు కాదా? 

ఇప్రశయేలు ర్గజైన సొలొమోన పాప్ం చేస్తడా?అనేక్ 

దేశలలో, అతన్స్లాంటి ర్గజు లేడు, అతన తన 

దేవుడు ప్రపేమించబడాాడు మర్యు దేవుడు అతన్స్న్స్ 

ఇప్రశయేలీయులందర్ీ ర్గజుగా చేస్తడు, కానీ 

అతన కూడా అనూ  స్తస్తతలచే పాప్ంలోకి 

నడిరంచబడాాడు. నవుా  కూడా ఇంత ఘోరమైన 

దురా్గ రంా చేస్తతనేా వన్స్, ప్ర్గయి స్తస్తతలన పెళ్లు 

చేస్తకున్స్ మా దేవున్స్కి ప్రదోహం చేస్తతనేా వన్స్ ఇప్పప డు 

విన? ఇప్రశయేలు ర్గజైన సొలొమోన పాప్ం చేసింద 

ఇలాంటి వివాహాల వలు కాదా? అనేక్ దేశలలో, 

అతన్స్లాంటి ర్గజు లేడు. అతన తన దేవుడిచే 

ప్రపేమించబడాాడు మర్యు దేవుడు అతన్స్న్స్ 

ఇప్రశయేలీయులందర్ీ ర్గజుగా చేస్తడు, కానీ 

అతన కూడా విదేశీ స్తస్తతలచే పాప్ంలోకి 

నడిరంచబడాాడు. నవుా  కూడా ఇంత ఘోరమైన 

అధ్రా ం చేస్తతనేా వన్స్, ప్ర్గయి స్తస్తతలన పెళ్లు 

చేస్తకున్స్ మా దేవుడికి ప్రదోహం చేస్తతనేా వన్స్ 

ఇప్పప డు మనం వినాలి క్దా?’’ ఇప్రశయేలు ర్గజైన 

సొలొమోన పాప్ం చేసింద ఇలాంటి వివాహాల వలు 

కాదా? అనేక్ దేశలలో, అతన్స్లాంటి ర్గజు లేడు. 

అతన తన దేవుడిచే ప్రపేమించబడాాడు మర్యు 

దేవుడు అతన్స్న్స్ ఇప్రశయేలీయులందర్ీ ర్గజుగా 

చేస్తడు, కానీ అతన కూడా విదేశీ స్తస్తతలచే పాప్ంలోకి 

నడిరంచబడాాడు. నవుా  కూడా ఇంత ఘోరమైన 

అధ్రా ం చేస్తతనేా వన్స్, ప్ర్గయి స్తస్తతలన పెళ్లు 

చేస్తకున్స్ మా దేవుడికి ప్రదోహం చేస్తతనేా వన్స్ 

ఇప్పప డు మనం వినాలి క్దా?’’ 

అరుకేషను 

1. ప్పనరుదధరణ ఎలుప్పప డూ ప్పనరుదధరణ అవసరం. ఈ 



పాప్ంతో న్స్ండిన ప్రప్ప్ంచాన్స్ే  నేన ప్రకిందకి లారడం 

అన్స్ రలుస్తతన. ఉదాహరణకు, మీకు అందమైన 

ఇలుు ఉండి, దాన్స్న్స్ పూర్తగా ఖ్యళ్లగా ఉంచ్చనటుయితే, 

అద నెమా దగా ప్డిపోవడం ప్రపారంభమవుుంద. 

ఈ ప్రప్ప్ంచం ఒకేలా ఉంటే, అప్పప డు ఏమీ జరరదు, 

కానీ ఈ ప్రప్ప్ంచం ప్రకిందకి లాగుుంద. ఆ ఇలుు 

కూలిపోుంద. అలాగే ఉంచబడన్స్ తోటకి అదే 

జరుగుుంద. కాబటిట్య, అద అర్గిపోయేలా ఉంటే 

ప్పనరుజ్జవ్నం ఎందుకు? కారణం ఏమిటంటే, మీకు 

ప్పనరుజ్జవ్నం లేక్పోతే మీరు అలాగే ఉండక్ండి, 

మీరు డౌన, డౌన, డౌన మర్యు డౌన. కానీ 

ప్పనరుజ్జవ్నం అనేద ఒక్ స్తర్ షాట్ కాదన్స్ అరంా 

చేస్తకోండి. మనం పాప్ంతో న్స్ండిన ప్రప్ప్ంచంలో 

జ్జవిస్తతనేా ము మర్యు ప్పనరుజ్జవ్నం ఎలుప్పప డూ 

అవసరం అవుుంద. 

2. గోడలో ప్గుళు కోసం చూడండి. నెహెమాూ  భౌతక్ 

గోడలో ప్గుళ్తు  క్నగనలేదు, కానీ జెరూసలేం యొక్క  

ఆధాూ తా క్ గోడలో. పాఠం ఏమిటంటే, చెందన్స్ 

దాన్స్న్స్ అనమతంచడం దాా ర్గ, విధా్ ంసం 

ఫలితం. ఎలాూ షీబ్బ తోబియా వచ్చి  దేవాలయంలో 

న్స్వసించడాన్స్కి అనమతంచ్చనప్ప టి నండి ఈ 

విషయం మొతతం ప్రపారంభమైందన్స్ గురుతంచుకోండి. 

తోబియా న్స్వాసం ఏర్గప టు చేస్తకునే  రదులు మీ 

హృదయంలో ఉనాే యా? మీ జ్జవితంలో మీకు 

చెందన్స్ వస్తతవులన న్స్లా  చేస్వ రద ఉందా? బైబిల్ 

మనకు బోధిస్తతంద, మీరు డెవిల్్కు కాలు పెటట్యడాన్స్కి 

కొంచెం ్సలాానే్స్  ఇస్తత రన్స్, అతన దాన్స్న్స్ బలమైన 

కోటగా మారు్స్తతడు. అదీ ఆయన ప్న్స్ తీరు. మీ 

గోడలో ప్గుళు కోసం చూడండి. 

3. తా రగా మరమా ులు చేయడాన్స్కి సిదధంగా 

ఉండండి. నెహెమియా కొన్స్ే  క్మిటీ, టాస్క ్ఫోరట  

లేదా ఐదు నెలల అధ్ూ యనాన్స్ే  ఏర్గప టు 

చేయలేదు. వార్న్స్ తర్మివేయడం, రదన్స్ 

ధూమపానం చేయడం, వార్ జుటుట్యన బయటకు 

తీయడం లేదా మర్నదైనా సర్న, అతన చేశడు! 

అపారంా చేస్తకోక్ండి, వూ కుతలన కొటట్యడం లేదా వార్ 

జుటుట్యన బయటకు తీయడం నేన సిఫారుట  

చేయన. నేడు చరి్ లో ఉనే  గప్ప  సమసూ లోు  

ఒక్టి పాపాన్స్ే  ఎదుర్టక వడాన్స్కి ఇషట్యప్డక్పోవడమే 

మర్యు ప్గుళ్తు  పెదవేిగా మర్యు పెదవేిగా 



ఉండటమే. మీ జ్జవితంలో లేదా మీరు ఇషట్యప్డే వార్ 

జ్జవితంలో పాపాన్స్ే  ఎదుర్టక వడం అంత స్తలభం 

కాదు, కానీ దాన్స్న్స్ న్స్రుక్ష్ూ ం చేయడం చాలా ఘోరం. 

గాయప్డి కాళుకు తీప్రవగాయాలైన ఓ చ్చనే  రలువాడి 

క్థ వినేా న. ఇద శశా్ త వైక్లూ ం కావచుి  లేదా 

చ్చకితట తో, అతన పూర్తగా మెరుగుప్డవచుి  

మర్యు తర్గి ఆక్ృతన్స్ పందవచుి . కాబటిట్య, 

అతన్స్ తంప్రడి అతన్స్తో క్లిసి ప్న్స్ చేస్తతనేా డు 

మర్యు అతన్స్తో రంటల తరబడి చ్చకితట  

చేస్తతనేా డు మర్యు మెరుగుదల చాలా నెమా దగా 

ఉంద. ఆ కాళ్తు  ప్న్స్ చేస్వలా ప్టాట్య ల మీద ప్టుట్యకునే  

చ్చనే  రలువాడు ప్డిపోతూ తన తంప్రడి వైప్ప చూసి, 

"అయోూ , నానే , మీరు ననే  నేనలాగే 

ప్రపేమించలేదా?" తంప్రడి క్నేీ ళ ుతో, "అవున, 

కొడుకు, నేన ఖచ్చి తంగా అనకుంటునేా న 

మర్యు న్స్నే  అలా ఉండన్స్వా డాన్స్కి నేన న్స్నే  

చాలా ప్రపేమిస్తతనేా న." పాప్ం మన జ్జవిత్వలోు కి 

ప్రప్వేశ్చంచ్చనప్పప డు, మనం ఒక్ర్నొక్రు అలా 

ఉండన్స్వా కుండా, వార్ అభుూ నే త కోసం క్షట్యమైన 

వాటిన్స్ చేయడాన్స్కి మనం ఒక్ర్నొక్రు 

ప్రపేమించుకోవాలన్స్ దేవుడు కోరుకుంటునేా న. 

 

నెహెమాూ  సరైన రక్ష్ణ లేన్స్ కారణంగా యూదా 

అసలు బందఖ్యనాలోకి వెళులేదన్స్ హెచి ర్క్తో 

ముగించాడు. తగిన విధేయత లేక్పోవడం వలు ఆమె 

బందఖ్యనాలోకి వెళ్లుంద. బాబిలోన మొదట దగి 

వచ్చి  ఆమెన సా్త ధీనం చేస్తకునే ప్పప డు ఆమె 

సమసూ  ఆమెకు తగినంత పెద ే గోడ లేక్పోవడం 

కాదు. కానీ ఆమెకు దేవుడి ప్టు పెదగేా న్స్బదధత లేదు. 

అద నెహెమాూ  సందేశ్ం. అద ప్పనరుజ్జవ్నం యొక్క  

స్తర్గంశ్ం. 

మనం చదువుకునే  దానే్స్  తప్పప గా అరంా చేస్తకోక్ండి. 

మన దేవుడు మన ఒంటర్తనం కోరుకోడు. మనం ఈ 

లోక్ం నండి వైదొలరడం ఆయనకు ఇషట్యం లేదు. మీరు 

ప్రప్జల మధ్ూ  లేకుంటే మీరు ఉప్పప  మర్యు తేలిక్గా 

ఉండలేరు. కానీ ఆయన మన సమరప ణన 

కోరుకుంటునేా డు, తదాా ర్గ మనం ప్రప్ప్ంచంలోకి 

వెళ్లునప్పప డు, మనం ప్రప్ప్ంచాన్స్ే  మారు్స్తతము. వారు 

మరచ్చపోయిన పాఠం నేరుి కుందాం. 



మీరు ఎనే డూ ప్రీస్తతనొదకేు వచి్చ  స్తవారతకు 

లోబడనటుయితే, నేన మీకు గప్ప  వారతన 

పందాన. అద ర్జ-డూ లేదా ప్పనరే్ ర్గా ణం కాదు. 

ఇద పూర్తగా కొతత న్స్ర్గా ణ ప్రపాజెక్ ట్య. 2 కొర్ంథీయులు 

5:17 ఇలా చెబ్బతోంద, "ఎవరైనా ప్రీస్తతలో ఉంటే, 

అతన కొతత సృష్ట్య. పాతద పోయింద, కొతతద 

వచి్చ ంద!" రలతీయులకు 2:20 ఇలా చెబ్బతోంద, 

"మీరు పాప్ముచేత చన్స్పోయినటుు మీరు ఇక్ 

జ్జవించరు. ప్రీస్తత మీలో న్స్వసిస్తతనేా డు." శుభవారత 

ఏమిటంటే మీరు సర్కొతత జ్జవితం, కొతత హృదయం 

మర్యు దేవున్స్ ఆతా  యొక్క  శ్కి త మీలో 

న్స్వసిస్తతంద. అద త్వజాదనం మర్యు పోలిక్ లేన్స్ 

సంపూరణత. 

్స్తట్్య  ్ఫాు ట్ అమేజం్ ప్రగేస్ లెసన #1335 అకోట్యబర 12, 1997 

 

 


